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Finnish Dance Organization FDO ry 

                     Toimintasuunnitelma 2021 

1. Yleistä 
Edellisinä vuosina toteutettu IT-uudistus on ollut vuonna 2020 ensimmäistä vuotta 
kokonaisuudessaan käytössä. Pieniä parannuksia ja kehitystyötä jatketaan ja 
projektin maksuerät maksetaan alkuvuodesta 2021, mutta suuret ponnistelut on nyt 
takana. Vuosi 2021 on tavallaan uuden alku ja on tärkeää alkaa kerätä 
vararahastoa mahdollisuuksien mukaan. Kilpailujärjestelmästä on työn alla nk. 
tenant-versio eli ulospäin myytävä versio, jonka avulla järjestelmän kanssa tehty 
hieno kehitystyö voitaisiin saada myös muiden käyttöön. 
Jäsenmaksuihin ja kilpailulupamaksuihin ei ole tulossa muutoksia. 

Jäsenmaksu on €10,-/vuosi. Kilpailevien jäsenten pitää lisäksi maksaa vuosittainen 
kilpailulupamaksu (€20,-) ja kuhunkin kilpailuun erillinen osallistumismaksu (€30,-) 

 
Vuoden 2021 alkaessa vaikuttaa covid-19 -pandemia vielä voimakkaasti koko 
maailmassa, emmekä voi tarkalleen tietää, miten tulevan kauden kilpailujen 
järjestäminen onnistuu. Ensimmäinen PA-karsinta on jo tätä kirjoitettaessa peruttu 
ja PA-kisojen karsinta suoritetaan yhdessä kilpailussa maaliskuussa, mikäli 
pandemiatilanne sen mahdollistaa. Pyrkimyksenämme on saada tänäkin vuonna 
kaikki kilpailut tanssittua niiden ajankohtaa tarvittaessa siirtämällä. 

 
Koska FDO:n 30-vuotisjuhlinnat jäivät viime vuonna pandemiasta johtuen vajaiksi, 
niin jatkamme esimerkiksi juhla-arpojen myyntiä vuonna 2021. 

Vuonna 2021 FDOn kilpailuihin on luvassa uusia lajeja ja sarjoja, joista tarkemmin 
kohdassa “Kilpailutoiminta”. Painopiste on vahvasti matalamman kynnyksen 
kilpasarjojen ja saavutettavuuden lisääminen. Tästä selkeimmät esimerkit Rising 
Star -sarjojen lisääminen entisestään.  

 
Yhteistyö STULin kanssa jatkuu ja oletettavasti myös tiivistyy, sillä STUL:ssa on 
meneillään organisaatiouudistus, joka tähtää entistä vahvemmin 
monilajiliittorakenteeseen. FDO ry on iso osa juuri tätä eri tanssilajien 
moninaisuutta. STULin liittohallituksessa jatkavat Merja Satulehto ja Marco 
Bjurström.  

 
Yhdistyksen myöntämät stipendit, joilla tuetaan tanssijoiden ja koreografien    
kilpailumatkoja sekä tanssillista kehitystä, julkistetaan loppuvuodesta yhdistyksen  
nettisivuilla. Stipendit ovat tositteita vastaan maksettavaa rahallista tukea. 

                        Kullekin jaostolle varataan 2500 euroa budjetista jaoston kehitysasioihin. 
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2. Kilpailutoiminta 

2.1. Yleistä 
FDO:n kansalliset kilpailut järjestetään yhteistyössä eri tanssikoulujen - tai seurojen 
kanssa. FDO:n kilpailulajivalikoimassa on Perfoming Arts (showtanssi, jazztanssi ja 
nykytanssi), latino show, latin style, caribbean show, disco dance, disco freestyle, 
disco slow, hip hop, katutanssi ja synchro dance. 

IDO:n sääntömuutoksen vuoksi junioreiden sarja jaetaan kahteen eri ikäryhmään. 
Samalla myös muiden lasten ja aikuiset 1 ikäsarjan ikärajat muuttuvat.  

    Vuonna 2021 ikäsarjat ovat: 
· LAPSET: Kilpailijat, jotka täyttävät kilpailuvuonna 12 vuotta tai ovat sitä 
nuorempia. (Vuonna 2009 syntyneet ja sitä nuoremmat)  
· JUNIORIT 1 (soolo & duo): Kilpailijat, jotka täyttävät kilpailuvuoden aikana 
vähintään 13 ja enintään 14 vuotta. (Vuosina 2007-2008 syntyneet)  
· JUNIORIT 2 (soolo & duo): Kilpailijat, jotka täyttävät kilpailuvuoden aikana 
vähintään 15 ja enintään 16 vuotta. (Vuosina 2005-2006 syntyneet)  
· JUNIORIT (ryhmäsarjat): Kilpailijat, jotka täyttävät kilpailuvuoden aikana vähintään 
13 ja enintään 16 vuotta. (Vuosina 2005-2008 syntyneet)  
· AIKUISET 1: Kilpailijat, jotka täyttävät kilpailuvuoden aikana 17 vuotta tai ovat sitä 
vanhempia. (Vuonna 2004 syntyneet ja sitä vanhemmat)  
· AIKUISET 2: Kilpailijat, jotka täyttävät kilpailuvuonna 31 vuotta tai ovat sitä 
vanhempia. (Vuonna 1990 syntyneet ja sitä vanhemmat)  
· AIKUISET 3: Kilpailijat, jotka täyttävät kilpailuvuonna 45 vuotta tai ovat sitä 
vanhempia. (Vuonna 1976 syntyneet ja sitä vanhemmat)  
· IKÄRAJATON: Sarjaan voivat osallistua kaikenikäiset kilpailijat. 

    Uusia kilpailusarjoja vuodelle 2021 ovat: 
Disco dance Rising star pienryhmä aikuiset 1 
Disco dance Rising star pienryhmä juniorit 
Disco dance Rising star soolo lapset Open 
Disco dance Rising star duo lapset Open 
Disco dance Rising star pienryhmä lapset Open 
Disco dance soolo lapset Open 
Disco dance duo lapset Open 
Disco dance pienryhmä lapset Open 
Disco slow soolo juniorit 2 Open 
Disco slow soolo juniorit 1 Open 
Disco slow soolo lapset Open 
Latin style cha-cha duo aikuiset 2 Open 
Latin style cha-cha duo juniorit 1&2 
Latin style cha-cha duo lapset Open 
Latin style jive soolo ikärajaton Open 
Latin style samba duo aikuiset 2 Open 
Latin style samba duo juniorit 1&2 
Latin style samba duo lapset Open 
Synchro dance pienryhmä aikuiset 1 
Synchro dance pienryhmä aikuiset 2&3 Open 
Synchro dance pienryhmä juniorit 
Synchro dance pienryhmä lapset Open 
Hip Hop soolo lapset  
Hip Hop soolo juniorit 1 
Hip Hop soolo juniorit 2  
Hip Hop soolo aikuiset 1 
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Hip Hop soolo aikuiset 2 
Hip Hop Rising Star pienryhmä juniorit 

 

 2.2. Kansalliset kilpailut vuonna 2021 
 
10.-11.4.2021 Disco SM/IKM, Espoo Järjestäjänä FDO ry ja Dancevents 
Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
Disco dance Rising star duo aikuiset 1 
Disco dance Rising star duo juniorit 1&2 
Disco dance Rising star duo lapset Open 
Disco dance Rising star pienryhmä aikuiset 1 
Disco dance Rising star pienryhmä juniorit 
Disco dance Rising star pienryhmä lapset Open 
Disco dance Rising star soolo aikuiset 1 
Disco dance Rising star soolo juniorit 1&2 
Disco dance Rising star soolo lapset Open 
Disco dance duo aikuiset 1 
Disco dance duo juniorit 1 
Disco dance duo juniorit 2 
Disco dance duo lapset Open 
Disco dance muodostelma aikuiset 1 
Disco dance muodostelma lapset ja juniorit 
Disco dance pienryhmä aikuiset 1 
Disco dance pienryhmä aikuiset 2 
Disco dance pienryhmä juniorit 
Disco dance pienryhmä lapset Open 
Disco dance soolo aikuiset 1 
Disco dance soolo juniorit 1 
Disco dance soolo juniorit 2 
Disco dance soolo lapset Open 
Disco freestyle soolo aikuiset 1 
Disco freestyle soolo juniorit 1 
Disco freestyle soolo juniorit 2 
Disco slow soolo aikuiset 1 Open 
Disco slow soolo juniorit 1 Open 
Disco slow soolo juniorit 2 Open 
Disco slow soolo lapset Open 
Production Cup 2/3 

17.-18.4.2021 Latino Show SM/IKM Oulu / Järjestäjänä FDO ry ja Tanssikeskus 
Citydance 
Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
All styles showcase erityisryhmät Open 
Caribbean show duo aikuiset 1 
Caribbean show pienryhmä aikuiset 1 
Caribbean show pienryhmä aikuiset 2&3 Open 
Latin style cha-cha duo aikuiset 1 
Latin style cha-cha duo aikuiset 2 Open 
Latin style cha-cha duo juniorit 1&2 
Latin style cha-cha duo lapset Open 
Latin style jive soolo ikärajaton Open 
Latin style samba duo aikuiset 1 
Latin style samba duo aikuiset 2 Open 
Latin style samba duo juniorit 1&2 
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Latin style samba duo lapset Open 
Latino show duo aikuiset 1 
Latino show duo juniorit 1&2 
Latino show duo lapset 
Latino show muodostelma juniorit ja aikuiset 1 
Latino show pienryhmä aikuiset 1 
Latino show pienryhmä aikuiset 2 Open 
Latino show pienryhmä aikuiset 3 Open 
Latino show pienryhmä juniorit 
Latino show pienryhmä lapset 
Synchro dance pienryhmä aikuiset 1 
Synchro dance pienryhmä aikuiset 2&3 Open 
Synchro dance pienryhmä juniorit 
Synchro dance pienryhmä lapset Open 
  
8.-9.5.2021 Lasten Disco & Street & Performing Arts IKM, Vaasa / Järjestäjänä FDO 
ry ja Vaasan tanssikoulu Kipinä 
Kilpailusarjat: 
Disco soolo lapset tytöt 
Disco soolo lapset pojat 
Disco duo lapset 
Disco pienryhmä lapset 
Hip hop soolo lapset tytöt 
Hip hop soolo lapset pojat 
Hip hop duo lapset 
Hip hop pienryhmä lapset 
Katutanssi muodostelma lapset 
Performing arts soolo lapset tytöt 
Performing arts soolo lapset pojat 
Performing arts duo lapset 
Performing arts pienryhmä lapset 
Performing arts muodostelma lapset 
  
22.-23.5.2021 Performing Arts SM, Tampere / Järjestäjänä FDO ry ja Hip Hop 
House 
Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
All styles showcase erityisryhmät 
Performing arts Rising star muodostelma aikuiset 1 
Performing arts Rising star muodostelma juniorit 
Performing arts Rising star pienryhmä aikuiset 1 
Performing arts Rising star pienryhmä juniorit 
Performing arts duo aikuiset 1 
Performing arts duo juniorit 1 
Performing arts duo juniorit 2 
Performing arts muodostelma aikuiset 1 
Performing arts muodostelma juniorit 
Performing arts pienryhmä aikuiset 1 
Performing arts pienryhmä juniorit 
  
14.-16.5.2021 Street SM/IKM, Jyväskylä / Järjestäjänä FDO ry ja TLT events 
Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
Hip Hop 1 vs 1 aikuiset 1 
Hip Hop 1 vs 1 juniorit 2 
Hip Hop 1 vs 1 lapset ja juniorit 1 
Hip Hop 2 vs 2 aikuiset 1 
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Hip Hop 2 vs 2 lapset ja juniorit 1&2 
Hip Hop Rising star pienryhmä juniorit 
Hip Hop duo aikuiset 1 
Hip Hop duo juniorit 1 
Hip Hop duo juniorit 2 
Hip Hop pienryhmä aikuiset 1 
Hip Hop pienryhmä juniorit 
Hip Hop soolo aikuiset 1 
Hip Hop soolo juniorit 1 
Hip Hop soolo juniorit 2 
Katutanssi muodostelma aikuiset 1 
Katutanssi muodostelma juniorit 
Katutanssi showcase ikärajaton 
  
2.-3.10.2021 Aikuiset 2 ja 3 IKM Järvenpää/ Järjestäjänä FDO ry ja 
Tanssiurheiluseura Cavalier 
Kilpailusarjat: 
Caribbean show pienryhmä aikuiset 2 
Hip Hop duo aikuiset 2 
Hip Hop pienryhmä aikuiset 2 
Hip Hop pienryhmä aikuiset 3 
Hip Hop soolo aikuiset 2 
Katutanssi muodostelma aikuiset 2 
Katutanssi showcase aikuiset 2 
Latin style cha-cha duo ikärajaton Open 
Latin style samba duo ikärajaton Open 
Latino show pienryhmä aikuiset 2 
Latino show pienryhmä aikuiset 3 
Performing arts duo aikuiset 2 
Performing arts muodostelma aikuiset 2 
Performing arts muodostelma aikuiset 3 
Performing arts pienryhmä aikuiset 2 
Performing arts pienryhmä aikuiset 3 
Production Cup 3/3 
Synchro dance pienryhmä ikärajaton Open 

    Ajankohta vielä auki Performing arts soolo SM/IKM 2021 / Järjestäjänä FDO ry ja ? 
Kilpailusarjat: 
Performing arts soolo juniorit 1 tytöt 
Performing arts soolo juniorit 1 pojat 
Performing arts soolo juniorit 2 tytöt 
Performing arts soolo juniorit 2 pojat 
Performing arts soolo naiset 
Performing arts soolo miehet 
Performing arts Rising star soolo juniorit 1 tytöt ja pojat 
Performing arts Rising star soolo juniorit 2 tytöt ja pojat 
Performing arts Rising star soolo naiset 
Performing arts Rising star soolo miehet 
Mahdollinen pienryhmä sarja Open 
  
Covid-19 tilanteen vuoksi kevään 2021 kilpailut voidaan joutua siirtämään 
myöhempään ajankohtaan, alkukesään taikka syksyyn. Pyrkimyksenä kuitenkin, 
että kaikki arvokilpailut käydään vuoden 2021 aikana. 
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3. Koulutus ja muu jäsentoiminta 

Kilpailunvalvojien kokoontuminen / koulutus suunnitellaan pidettävän 1-2 kertaa   
tulevan vuoden aikana. Edellisen vuoden aikana tehtyä KiVan aikajanaa 
tarkistetaan ja käytetään uusien KiVojen koulutuksessa.  

 
Disco dance -jaoston toiminnan perustehtävät säilyvät entisellään. Discojaosto 
toimii aktiivisesti ja kokoontuu etäpalaverien välityksellä aina puheenjohtajan 
kutsusta. Discojaosto järjestää avoimen zoom-keskustelutilaisuuden tanssijoille, 
koreografeille ja vanhemmille. Jaosto suunnittelee online-workshopin järjestämistä 
discotanssijoille. Pohdinnassa on ollut myös Disco IKM/SM-kisojen jälkeinen 
workshop, joka olisi jonkun ulkomaisen tuomarin toteuttama.  
B-finaalin käyttöönotto ei toteutunut vuonna 2020, joten se otetaan käyttöön vuonna 
2021. Semifinaalissa karsiutuneiden kesken käydään nk. B-finaali,  
jossa karsiutuneet laitetaan arvojärjestykseen.  
Discokisojen jälkeen jaetaan 1-2 tsemppipalkintoa tuomareiden mielestä lavalla 
edukseen erottuneille, mutta ei välttämättä finaaliin saakka yltäneille tanssijoille. 
Discossa kilpaillaan Disco IKM/SM-kisoissa, Lasten IKM-kisoissa sekä Latino show 
IKM/SM-kisojen yhteydessä järjestettävässä DiscoCupissa.   

 
Vuoden 2021 kilpailuihin tulee seuraavat uudet sarjat: 
Disco dance Rising star pienryhmä aikuiset 1 
Disco dance Rising star pienryhmä juniorit 
Disco dance Rising star soolo lapset Open 
Disco dance Rising star duo lapset Open 
Disco dance Rising star pienryhmä lapset Open 
Disco dance soolo lapset Open 
Disco dance duo lapset Open 
Disco dance pienryhmä lapset Open 
Disco slow soolo juniorit 2 Open 
Disco slow soolo juniorit 1 Open 
Disco slow soolo lapset Open 

Latino show -jaosto työskentelee aktiivisesti tehdäkseen lajia laajasti tutuksi eri 
latinalaistansseja harrastavissa piireissä. Tavoite on kasvattaa edelleen lajin 
harrastajamääriä Suomessa, helpottaa uusien harrastajien mukaantuloa 
kilpailutoimintaan ja rohkaista tanssijoita lähtemään kansainvälisiin kilpailuihin. 
Kotimaassa yhteistyötä tiivistetään entisestään STUL ry:n ja STOL ry:n kanssa. 
Uusien kilpailusarjojen myötä tavoite on luoda yhteinen kilpailukonsepti, joka 
mahdollistaa myös pienempimuotoisten ja matalankynnyksen kilpailujen 
järjestämisen erityisesti ulkopuolella tiheämmin asutun Etelä-Suomen. Tämän 
tyyppisten yhteiskilpailujen myötä myös tuomarikoulutusta kehitetään edelleen, 
samoin suositut koreografiakoulutukset saavat jatkoa.   
Jaoston Latino Show-kilpailujen yhteydessä järjestämät avoimet 
keskustelutilaisuudet yhdistävät kentällä työskentelevät tanssinammattilaiset ja 
harrastajat yhdessä pohtimaan lajin tulevaisuutta. Keskustelua käydään myös 
aktiivisesti jaoston ylläpitämässä tanssinammattilaisille tarkoitetussa Latino show-
ryhmässä facebookissa. 
Latino Show jaosto on aktiivisesti yhteydessä kansainvälisen kattojärjestön IDO:n 
Couple dance -jaostoon pyrkimyksenään selkeyttää kansainvälisiä sääntöjä.     

Performing Arts –jaoston perustehtävät säilyvät. Jaosto kokoontuu säännöllisesti 
etäyhteyksillä ja on yhteydessä kentälle saadakseen ajankohtaista tietoa ja 
kehitystarpeita.  
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Jaosto jatkaa vuonna 2021 avointen keskustelutilaisuuksien järjestämistä lajin 
kehittämiseksi. Tilaisuudet järjestetään kilpailujen yhteydessä tai etänä riippuen 
koronatilanteesta. 

 
Vuonna 2020 tulleita uusia sarjoja on päätetty jatkaa myös vuoden 2021 kisoissa, 
koska Performing Arts -jaosto haluaa edelleen edistää kisoihin osallistumisen 
kynnyksen madaltamista. Sarjat ovat seuraavat: 

 
Performing arts Rising star soolo juniorit 1 tytöt ja pojat 
Performing arts Rising star soolo juniorit 2 tytöt ja pojat 
Performing arts Rising star pienryhmä juniorit 

  Performing arts Rising star pienryhmä aikuiset 1 
Performing arts Rising star muodostelma juniorit 
Performing arts Rising star muodostelma aikuiset 1 

 
Kilpailukalenteriin tehtyjen muutoksien toimivuutta arvioidaan sekä mahdollisesti 
kehitetään seuraavaa vuotta varten. 

 
Koronatilanteesta johtuen kahden SM/IKM- karsinnan sijasta järjestetään yksi 
karsinta. Jaosto arvioi kisakauden jälkeen, millaisia vaikutuksia tällä on. 

Street dance -jaoston toiminnassa perustehtävät säilyvät. Jaosto järjestää Street SM 
2021- kilpailujen yhteydessä keskustelutilaisuuden tanssijoille, koreografeille ja 
vanhemmille, mikäli koronatilanne ja siihen liittyvät poikkeusjärjestelyt tämän sallii. 
Streetjaosto aloittaa vuoden 2021 jaoston puheenjohtajan ja varajäsenten 
kokouksella, jossa sovitaan jaoston kehityssuunnitelmia.  

 
Vuoden 2021 kilpailuihin tulee seuraavat uudet sarjat: 
Hip Hop soolo lapset  
Hip Hop soolo juniorit 1 
Hip Hop soolo juniorit 2  
Hip Hop soolo aikuiset 1 
Hip Hop soolo aikuiset 2 
Hip Hop Rising Star pienryhmä juniorit 
 
Kehitys- ja talousjaoston perustehtävät säilyvät. Jaosto osallistuu budjetin 
laadintaan ja kartoittaa sekä hakee avustuksia, joilla voidaan kattaa rahoituspohjaa 
jatkossa kilpailu- ja koulutustoiminnalle. 

Vuonna 2021 kehitys- ja talousjaoston johdolla edelleen työryhmä suunnittelee ja 
tarkentaa tuomaripolkua nykyisiä tarpeita vastaavaksi, sekä yhteneväisemmäksi 
IDO:n kanssa. Kilpailujärjestelmän muutoksen myötä tuomarikoulutusta kehitetään 
ja tuomareita tiedotetaan sekä koulutetaan sähköisestä tuomarointityöskentelystä 
padeilla. Kehitysjaosto pyrkii kehittämään tuomarirekisterin sisältöä, jotta se 
palvelee niin rekisterissä olevia tuomareita kuin kilpailuja. 

Kehitys- ja talousjaosto vastaa tuomarikoulutusten järjestämisestä. Kehitys- ja 
talousjaosto huolehtii tuomarikirjeen kirjoittamisesta ja lähettämisestä jo FDO:n 
kilpailuissa tuomaroineille tuomareille sekä rekisterituomareille yhden kerran 
vuodessa keväisin. Kehitys- ja talousjaosto pyrkii osaltaan myös muilla mahdollisilla 
keinoilla kehittämään tuomareiden välistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa. 
Tuomarikoulutus järjestetään koronatilanteesta johtuen etänä zoomissa. Arvioimme 
koulutuksen jälkeen sen toimivuutta ja mahdollisuuksia pitää koulutusta jatkossakin 
etänä ja mahdollisesti useammin. 
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Yleisesti kehitys- ja talousjaosto pyrkii monipuolisesti kehittämään ja edistämään 
järjestön toimintaa, tanssijoille tarjottavia palveluja, sekä yhteistyötä muihin 
järjestöihin. 

 4. Yhdistystoiminta 

 4.1. Yhdistyksen hallitus 

    Toimintavuoden hallinto vuoden 2021 alussa: 
  
Puheenjohtaja Marco Bjurström 
                                                            
Performing Arts -jaosto 
Jäsen Anitra Ahtola                  
1. varajäsen Tanja Huotari 
2. varajäsen Anna-Maria Paadar   
  
Street Dance -jaosto 
Jäsen Laura Lindstedt                             
1. varajäsen Sanaz Hassani                         
2. varajäsen Heikki Hautajoki                                
                                                            
Latino Show -jaosto 
Jäsen Merja Satulehto                           
1. varajäsen Marjukka Koivuniemi                                       
2. varajäsen Saara Kylmänen 
                            
Disco Dance -jaosto 
Jäsen Jessica Öller            
1. varajäsen Rosa Blom 
2. varajäsen Jenni Jokikokko-Jakkula                        
                                                           
Kilpailujaosto 
Jäsen Emilia Jakonen                       
1. varajäsen Jonna Sjögren                    
2. varajäsen Saija Aksovaara                                        
                                              
Kehitys- ja talousjaosto 
Jäsen Katjaa Ahtola 
1. varajäsen Jonna Suokas 
2. varajäsen Sari Haukkovaara 
  
Viestintä- ja markkinointijaosto (entinen tiedotusjaosto): 
Jäsen Päivi Henttu                     
1. varajäsen Miila Huttunen 
2. varajäsen Kati Hukka 

4.2. Jaostot 

Hallituksen alaisena toimii neljä lajijaostoa (Performing Arts -jaosto, Street Dance -
jaosto, Disco Dance -jaosto sekä Latino Show -jaosto) sekä kolme muuta jaostoa 
(viestintä- ja markkinointijaosto, kilpailujaosto, kehitys- ja talousjaosto). 
  
Lajijaostot toimivat hallituksen linkkeinä lajin harrastajiin. Jaostot toimivat myös 
tanssinopettajien ja koreografien kanavina, joihin voi esittää kehittämisideoita. 
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Jaostot pyrkivät kehittämään ja edistämään omia lajejaan sekä FDO:ssa että 
International Dance Organization IDO:ssa, pitävät huolta lajinsa sääntöjen 
ajantasaisuudesta, sekä järjestävät jäsenille toimintaa omissa lajeissaan. Lajijaostot 
vastaavat urheilulukioihin pyrkivien tanssijoiden lajipisteytyksistä. 

 
Viestintä- ja markkinointijaoston tehtäviä ovat uutisointi yhdistyksen nettisivuilla ja 
ryhmän Facebook-sivulla ja Instagram-tilillä, kuukausittaisen jäsenkirjeen 
kirjoittaminen ja lähettäminen jäsenille sekä omien kilpailujen ja muiden 
tapahtumien markkinointi (sosiaalinen media, käsiohjelmien painatus, julisteiden 
levitys). Tiedotusjaosto huolehtii myös yhdistyksen stipendien julkaisun uutisoinnista 
ja toteuttamisesta, yhdistyksen valokuvien ja top-rollien hallinnoinnista ja 
päivityksestä. Jaosto vastaa joukkueenjohtajien kanssa arvokisamenestyksen 
uutisoinneista   Jaosto suunnittelee arvokisoissa menestyneiden huomioimista 
kahvitilaisuuksien muodossa. Jaostolla on työn alla nettisivun googleanalytiikan 
hyödyntäminen, rakentaminen ja seuranta. Samoin jaosto vastaa yhdistyksen 
visuaalisen ilmeen suunnittelemisesta, yhdenmukaistamisesta ja ylläpitämisestä.  
Jaosto suunnittelee ja toteuttaa myös yhdistyksen toimintaa esittelevän lyhyehkön 
videon, mikä julkaistaan yhdistyksen Youtube-kanavalla. 
Jaosto suunnittelee ja pyrkii organisoimaan erilaisia yhdistyksen toiminnan esittelyjä 
sisältäviä instalive-tapahtumia. Jaosto suunnittelee ja organisoi yhdistykselle 
profiloitujen arpojen myyntiä yhdistyksen kilpailujen yhteydessä. Arpamyynnillä 
kasvatetaan yhdistyksen stipenditiliä. 
Jaosto hakee edelleen lisäresursseja kasvavaan toimintaan. 
  
Kilpailujaoston tehtäviä ovat kilpailuaikataulujen laatiminen, kilpailujärjestäjien 
hankkiminen & hakemusten arvioiminen, alustavan kilpailukalenterin luominen sekä 
kilpailutoiminnan kehittäminen & arviointi, uuden pisteidenlaskujärjestelmän 
ylläpitäminen. Kilpailujaosto koordinoi FDO:n itse järjestämiä kilpailuita. 

Kehitys- ja talousjaoston tehtävänä on pyrkiä kehittämään ja edistämään järjestön 
toimintaa, tanssijoille tarjottavia palveluja, sekä yhteistyötä muihin järjestöihin. 

    Jaostojen kokoonpano toimintavuoden 2021 alussa: 
  
Performing Arts -jaosto 
Anitra Ahtola (Jaoston puheenjohtaja) 
Tanja Huotari 
Pasi Mäkelä 
Nikke Nikulainen 
Jonna Suokas 
Josephina Chelelgo 
Asta Hartikainen 
Leea Hamari 
Marco Bjurström 
Suvi Nieminen 
Anna-Maria Paadar 
Krista Saarela 
  
Street Dance -jaosto 
Laura Lindstedt (Jaoston puheenjohtaja) 
Sanaz Hassani 
Heikki Hautajoki 
Ida Jousmäki 
Akim Bakhtaoui 
Anna Kuulusa 
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Riina Harju 
Anni Lämsä 
Katri Miettinen 
  
Disco Dance -jaosto 
Jessica Öller (Jaoston puheenjohtaja) 
Rosa Blom 
Jenni Jokikokko-Jakkula 
Inka Hirva 
Sandra Sirviö 
Mary-Ann Sjölund 
Janina Ilkka 
Sharon Leinson 
Nea Blom 
Liisa Mäkinen 
Manu Uimi 
Anna-Erica Dunder 
Vera Seppälä 
  
Latino Show -jaosto 
Merja Satulehto (Jaoston puheenjohtaja) 
Marjukka Koivuniemi 
Saara Kylmänen 
Juha Pykäläinen 
Marko Keränen 
Maria Ylönen 
Tero Laakso 
            
Viestintä- ja markkinointijaosto: 
Päivi Henttu (Jaoston puheenjohtaja) 
Kati Hukka 
Miila Huttunen 
Laura Lindstedt 
Saara Kerttula 
Raija Vuorinen 
Iina Aarni 

 
Kilpailujaosto 
Emilia Jakonen (Jaoston puheenjohtaja) 
Jonna Sjögren 
Anna-Maria Nurmi 
Lisbeth Hälikkä 
Jonna Suokas 
Katjaa Ahtola 
Saija Aksovaara 
Sharon Leinson 
  
Kehitys-ja talousjaosto 
Katjaa Ahtola (Jaoston puheenjohtaja) 
Jonna Suokas 
Turo Koponen 
Emilia Jakonen 
Sari Haukkovaara 
Saija Aksovaara 
Susanna Sellmer 
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 Annika Mutila 

 4.3. Henkilöstö 

Yhdistyksen järjestösihteerinä jatkaa Raija Vuorinen, joka toimii STUL:n (Suomen 
tanssiurheiluliitto) toimitiloissa, liiton palkkaamana. 
FDO:n järjestösihteerin tehtäviin kuuluu yhdistyksen rutiinien hoitaminen, hallituksen 
kokousten valmisteluun osallistuminen, taloushallinnon hoito, kilpailujen käytännön 
järjestelyihin osallistuminen, IDO:n kilpailujen osalta tanssijoiden ilmoittautumisten 
hoitaminen, koulutustoiminnan järjestelyissä avustaminen, ja muut toimistorutiinit. 
Yhdistyksellä ei ole vakituista, palkattua henkilökuntaa. Merkittävien yhdistyksen 
kilpailu-, koulutus- ja edustustoimintaan liittyvien tehtävien (päätuomarointi, 
pisteidenlasku, kilpailuaikataulun laadinta, kokousedustus, koulutustehtävät, 
joukkueenjohtajuus, kilpailukoordinointi yhdistyksen omissa kilpailuissa) hoidosta 
maksetaan erikseen määrätty palkka. 
                

4.4. Toiminnan rahoitus 

            4.4.1 Jäsenmaksut ja kilpailulupa 
Yhdistys rahoittaa toimintansa pääasiassa jäsenmaksuilla. Jäsenmaksun suuruus 
vuonna 2021 on 10 euroa/ henkilöjäsen. Kannatusjäsenille jäsenmaksu on 200 
euroa vuodessa. Kilpailulupa per kalenterivuosi on 20 euroa.  
                     
4.4.2 Avustukset 
FDO nauttii valtionapua välillisesti Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenenä. STULin 
talousarviossa FDO-lajeille varattu määräraha käytetään koulutusten toteutukseen 
sekä stipendien kautta tanssijoiden matkatukiin. 
  
4.4.3. Muu varainhankinta 
FDO harjoittaa muuta varainhankintaa myymällä juhla-arpoja ja mainostilaa 
Internet-sivuillaan sekä järjestämällä kilpailutoimintaa. Kilpailujen tuotot 
muodostuvat sponsorituloista, pääsymaksutuloista sekä osallistumismaksutuloista. 
OP-Pohjolan FDO:n jäsenille myymistä urheiluvakuutuksista FDO saa muutaman 
euron tuoton vakuutusta kohden. Kehitys- ja talousjaosto kartoittaa ja hakee 
avustuksia FDO:n toiminnan kehittämiseen sekä jäsenpalvelujen parantamiseen. 
  

4.5. Kansainvälinen järjestötoiminta 

Suomi lähettää 1-2 edustajaa IDO:n AGM-kokoukseen, joka pidetään 
korotilanteesta riippuen lokakuussa 2021 Pietarissa. 

Kansainvälisten kilpailujen yhteydessä – yleisimmin maailmanmestaruus- kilpailujen 
yhteydessä – järjestetään IDO:n lajikomiteakokouksia, joihin jokainen jäsenmaa saa 
lähettää edustajan. FDO pyrkii lähettämään kokoukseen edustajan aina, kun 
kilpailuun lähetetään kilpailijoita Suomesta, ja paikalla on kokousedustajaksi sopiva 
henkilö. Kokousedustajat äänestävät asialistan asioissa lajijaoston Suomessa 
muodostaman äänestyslinjan mukaisesti ja esittelevät lajijaostojen muotoilemat ja 
hallituksen hyväksymät ehdotukset. Vuoden 2021 alussa koronapandemiasta 
johtuen IDO järjestää kokouksia ja koulutuksia etänä. FDO:lta osallistuu niihin 
edustajia mahdollisuuksien mukaan. 
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Suomella on muutama hyvä tuomari lähdössä opiskelemaan 2021 IDO:n 
tuomarilisenssiä. Turo Koponen jatkaa lisenssin osioita vuonna 2021. 
Etäkoulutuskongressien ajankohdista pidetään kiinnostuneet ajan tasalla. 

    IDO:n arvokisojen tuomaripaikkoja ei ole vielä julkaistu vuodelle 2021. 

 
   Helsingissä 19.2.2021 

 

    Marco Bjurström   Anitra Ahtola 

 

    Katjaa Ahtola   Päivi Henttu 

 

    Emilia Jakonen   Laura Lindstedt 

 

    Merja Satulehto   Jessica Öller 

 

 

  
 


