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Toimintakertomus 2021 

 

1. Yleistä 

Vuonna 2021 Covid-19 vaikutti edelleen FDO:n toiminnassa. Kaikki FDO:n kansalliset 
kilpailut siirtyivät järjestettäväksi syksyllä ja keväällä painottui etänä pidettävä 
koulutustoiminta. Näin ollen toimintavuoden aikana voitiin silti keskittyä kansalliseen 
kilpailutoimintaan sekä sitä tukevaan koulutustoimintaan. 

Yhdistyksen myöntämät stipendit, joilla tuetaan tanssijoiden ja koreografien kilpailumatkoja 
sekä tanssillista kehitystä, julkaistiin loppuvuodesta yhdistyksen nettisivuilla sekä 
Performing Arts soolo IKM & SM 2022 kilpailun yhteydessä. Stipendit ovat tositteita 
vastaan maksettavaa rahallista tukea. 

Vuonna 2021 perustettiin yhdistyksen ensimmäinen ansiomerkkiprosessi. Ensimmäinen ja 
suoraan kultainen ansiomerkki myönnettiin yli 30 vuoden palveluksesta Marco 
Bjurströmille. Tänä vuonna ei myönnetty Dance Awardia. 

Tanssin Talo ry:n vuosikokous pidettiin 27.5. ja FDO:n edustajana hallituksen mandaatilla 
osallistui Raija Vuorinen. 

 

2. Kilpailutoiminta 

2.1. Yleistä 

FDO:n kansalliset kilpailut järjestettiin yhteistyössä eri tanssikoulujen tai -seurojen kanssa. 
FDO ry ei järjestänyt tänä vuonna yhtään omaa kilpailua Covid-19 pandemiasta johtuen. 
Molemmat Performing Arts karsintakilpailut jouduttiin perumaan. Vuonna 2021 järjestettiin 
ainoastaan Performing Arts IKM & SM kilpailu. Kaikki FDO:n kansalliset kilpailut siirtyivät 
järjestettäväksi syksyllä 2021.   

FDO:n kilpailulajivalikoimassa on normaalisti Perfoming Arts (Showtanssi, Jazztanssi ja 
Nykytanssi), Production, Latino show, Caribian show, Latin Style, Disco Dance, Disco 
Freestyle, Disco Slow, Synchro dance, Hip hop sekä yleiset katutanssit. Lisäksi kilpaillaan 
erityisryhmien All Styles sarjassa. 

 

2.2. Kansalliset kilpailut vuonna 2021 

Performing Arts karsintakilpailut jouduttiin Covid-19 tilanteen vuoksi peruuttamaan 
kokonaan ja karsittavat sarjat siirrettiin kilpailtavaksi Performing Arts IKM & SM kilpailuiden 
yhteyteen. Kevään kaikki kilpailut siirrettiin kilpailtavaksi syksyllä 2021.        

  

Latino Show IKM & SM 2021 
21.-22.8 2021 Oulu 
Järjestäjänä Tanssikeskus Citydance & FDO ry  
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Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
Latino Show duo aikuiset 1 (SM) 
Latino Show duo juniorit 1&2 (IKM) 
Latino Show duo lapset (IKM) 
Latino Show pienryhmä lapset (IKM) 
Latino Show pienryhmä juniorit (IKM) 
Latino Show pienryhmä aikuiset 1 (SM) 
Latino Show pienryhmä aikuiset 2 Open (ei titteliä) 
Latino Show pienryhmä aikuiset 3 Open (ei titteliä) 
Latino Show muodostelma juniorit ja aikuiset 1 (SM) 
Latin Style cha cha duo aikuiset 1 (SM) 
Latin Style cha cha duo aikuiset 2 Open (ei titteliä) 
Latin Style cha cha duo juniorit 1&2 (IKM) 
Latin Style cha cha duo lapset Open (ei titteliä) 
Latin Style Jive soolo ikärajaton Open (ei titteliä) 
Latin Style samba duo aikuiset 1 (SM) 
Latin Style samba duo aikuiset 2 Open (ei titteliä) 
Latin Style samba duo juniorit 1&2 (IKM) 
Latin Style samba duo lapset Open (ei titteliä) 
Latino Show & Caribbean Show pienryhmä aikuiset 2 Open (ei titteliä) 
Caribbean Show pienryhmä aikuiset 1 (SM) 
Caribbean Show pienryhmä aikuiset 2&3 Open (ei titteliä) 
Caribbean Show duo aikuiset 1 (SM) 
Synchro Dance pienryhmä aikuiset 1 (SM) 
Synchro Dance pienryhmä aikuiset 2&3 Open (ei titteliä)  
Synchro Dance pienryhmä juniorit (IKM) 
Synchro Dance pienryhmä lapset Open (ei titteliä) 
Disco Dance soolo lapset Open (ei titteliä) 
Disco Dance soolo juniorit 1&2 Open (ei titteliä) 
Disco Dance soolo aikuiset 1 Open (ei titteliä) 
Disco Dance pienryhmä juniorit Open (ei titteliä) 
Disco Dance pienryhmä lapset Open (ei titteliä) 
Disco Dance rising star pienryhmä ikärajaton Open (ei titteliä) 
Disco Dance duo aikuiset 1 Open (ei titteliä) 
Disco Dance duo juniorit 1&2 Open (ei titteliä) 
Disco Dance duo lapset Open (ei titteliä) 

 

Street IKM & SM 2021 
27.-28.8.2021 Jyväskylä  
Järjestäjänä TLT Events & FDO ry 

Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
Hip Hop soolo juniorit 1 (IKM) 
Hip Hop soolo juniorit 2 (IKM) 
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Hip Hop soolo aikuiset 1 (SM)                   
Hip Hop duo juniorit 1 (IKM) 
Hip Hop duo juniorit 2 (IKM)                  
Hip Hop duo aikuiset 1 (SM)                    
Hip Hop pienryhmä juniorit (IKM)     
Hip Hop pienryhmä aikuiset 1 (SM)   
Hip Hop rising star pienryhmä juniorit (ei titteliä)                 
Katutanssi muodostelma juniorit (IKM) 
Katutanssi muodostelma aikuiset 1 (SM) 
Katutanssi showcase avoin sarja (SM) 
Hip Hop 1 vs 1 juniorit 2 (IKM) 
Hip Hop 1 vs 1 lapset ja juniorit 1 (IKM) 
Hip Hop 1 vs 1 aikuiset 1 (SM) 
Hip Hop 2 vs 2 aikuiset 1 (SM) 
Hip Hop 2 vs 2 lapset ja juniorit 1&2 (IKM) 

 

Performing Arts IKM & SM 2021 
3.-5.9.2021 Espoo 
Järjestäjänä Tanssikoulu DCA & FDO ry 

Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
Performing Arts duo juniorit 1 (IKM) 
Performing Arts duo juniorit 2 (IKM) 
Performing Arts duo aikuiset 1 (SM) 
Performing Arts pienryhmä juniorit (IKM) 
Performing Arts pienryhmä aikuiset 1 (SM) 
Performing Arts muodostelma juniorit (IKM) 
Performing Arts muodostelma aikuiset 1 (SM) 
Performing Arts rising star muodostelma juniorit (IKM) 
Performing Arts rising star muodostelma aikuiset 1 (SM) 
Performing Arts rising star pienryhmä juniorit (IKM) 
Performing Arts rising star pienryhmä aikuiset 1 (SM) 
Performing Arts rising star soolo juniorit 1 tytöt ja pojat (IKM) 
Perorming Arts rising star soolo juniorit 2 tytöt ja pojat (IKM) 
Production Cup 1/3 (ei titteliä) 

 

Lasten IKM 2021 
17.-19.9.2021 Vaasa 
Järjestäjänä Tanssikoulu Kipinä & FDO ry 

Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
All Styles showcase aikuiset 2&3 Open (ei titteliä) 
Disco Dance soolo lapset tytöt (IKM) 
Disco Dance soolo lapset pojat (IKM) 
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Disco Dance duo lapset (IKM) 
Disco pienryhmä lapset (IKM) 
Hip Hop soolo lapset (IKM) 
Hip Hop duo lapset (IKM) 
Hip Hop pienryhmä lapset (IKM) 
Katutanssimuodostelma lapset (IKM) 
Performing Arts soolo lapset (IKM) 
Performing Arts duo lapset (IKM) 
Performing Arts pienryhmä lapset (IKM) 
Performing Arts muodostelma lapset (IKM) 
Performing Arts rising star soolo lapset (IKM) 
Performing Arts rising star duo lapset (IKM) 

 

Disco IKM & SM 2021 
25.-26.9.2021 Espoo 
Järjestäjänä Dancevents & FDO ry 

Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
Disco Dance soolo juniorit 1 tytöt (IKM) 
Disco Dance soolo juniorit 1 pojat (IKM) 
Disco Dance soolo juniorit 2 tytöt (IKM) 
Disco Dance soolo juniorit 2 pojat (IKM) 
Disco Dance soolo naiset (SM) 
Disco Dance soolo miehet (SM) 
Disco Dance rising star duo aikuiset 1 (ei titteliä) 
Disco Dance rising star duo juniorit 1&2 (ei titteliä) 
Disco Dance rising star soolo juniorit 1& 2 tytöt ja pojat (ei titteliä) 
Disco Dance rising star soolo naiset (ei titteliä) 
Disco Dance rising star soolo miehet (ei titteliä) 
Disco Dance rising star pienryhmä ikärajaton (SM) 
Disco Freestyle juniorit 1 tytöt (IKM) 
Disco Freestyle juniorit 1 pojat (IKM) 
Disco Freestyle juniorit 2 tytöt (IKM) 
Disco Freestyle juniorit 2 pojat (IKM) 
Disco Freestyle naiset (SM) 
Disco Freestyle miehet (SM) 
Disco Dance duo juniorit (IKM) 
Disco Dance duo aikuiset 1 (SM) 
Disco Dance pienryhmä juniorit (IKM) 
Disco Dance pienryhmä aikuiset 1 (SM) 
Disco Dance muodostelma lapset & juniorit (IKM) 
Disco Dance muodostelma aikuiset 1 (SM) 
Disco Slow aikuiset 1 Open (ei titteliä) 
Disco Slow lapset ja juniorit 1&2 Open (ei titteliä) 
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Aikuiset 2 & 3 IKM 2021 
2.-3.10.20 Järvenpää 
Järjestäjänä Tanssiurheiluseura Cavalier & FDO ry 

Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
Caribian Show pienryhmä aikuiset 2 (IKM) 
Latino Show pienryhmä aikuiset 2 (IKM) 
Latino Show pienryhmä aikuiset 3 (IKM) 
Latin Style cha-cha duo aikuiset 2 (IKM) 
Latin Style cha-cha duo ikärajaton Open (ei titteliä) 
Latin Style samba duo aikuiset 2 (IKM) 
Latin Style samba duo ikärajaton Open (ei titteliä) 
Performing Arts duo aikuiset 2 (IKM) 
Performing Arts pienryhmä aikuiset 2 (IKM) 
Performing Arts pienryhmä aikuiset 3 (IKM) 
Performing Arts muodostelma aikuiset 2 (IKM) 
Performing Arts muodostelma aikuiset 3 (IKM) 
Production Cup 3/3  (ei titteliä, Cupin voittajalle Cup mestaruus) 
Hip hop duo aikuiset 2 (IKM) 
Hip Hop pienryhmä aikuiset 2 (IKM) 
Hip Hop pienryhmä aikuiset 3 (IKM) 
Hip Hop soolo aikuiset 2 (IKM) 
Katutanssi muodostelma aikuiset 2 (IKM) 
Katutanssi showcase aikuiset 2 (IKM) 
Synchro Dance pienryhmä ikärajaton Open (ei titteliä) 

 

Performing Arts soolo IKM & SM 2022 
13.-14.11.2021 Helsinki  
Tanssikoulu DCA ja FDO ry 

Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
All styles showcase aikuiset 2 & 3 Open (ei titteliä) 
Performing Arts duo aikuiset 2 Open (ei titteliä) 
Performing Arts rising star pienryhmä juniorit Open (ei titteliä) 
Performing Arts rising star soolo aikuiset 1 (ei titteliä) 
Performing Arts rising star soolo juniorit 1 (ei titteliä) 
Performing Arts rising star soolo juniorit 2 (ei titteliä) 
Performing Arts soolo aikuiset 1(SM) 
Performing Arts soolo juniorit 1 (IKM) 
Performing Arts soolo juniorit 2 (IKM) 

 

3. Koulutus ja muu jäsentoiminta 

Uusi kilpailuvalvoja Mirelle Lund opastettiin KiVan toimintaan mukaan ja hän teki 
varjoKiVan harjoitteluna. Jatkossa pyydetään ihmisiä KiVaksi tarpeen mukaan ja heille 
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pyritään tarjoamaan mahdollisuus tehdä varjoKiVana harjoittelu ennen omaa kilpailua. 
Edelleen ensimmäisessä kilpailussa kokeneempi KiVa toimii taustalla tai mukana toisena 
KiVana ja apuna tarvittaessa. KiVat kokoontuivat zoomissa marraskuussa, jolloin 
päivitettiin sääntöjä ja yhdenmukaistettiin KiVa-toimintaa. 

Tuomareiden perus- ja jatkokoulutus pidettiin etänä zoomin välityksellä 23.-24.1.2021. 
Kouluttajina toimivat Jonna Suokas ja Jessica Öller. Paikalla oli peruskoulutuksessa 47 ja 
jatkokoulutuksissa 48 henkilöä eri puolilta Suomea. Peruskoulutus painottui tuomaroinnin 
perusasioihin, 3D-tekniikkaan sekä varjotuomarointiin. Jatkokoulutus käsitteli 
kansainvälistä tuomarointia FDO:n näkökulmasta sekä syventyi tuomaroinnin haasteisiin 
hieman lajinomaisemmalta pohjalta ja osallistujien ennakkokyselyn vastausten pohjalta. 
Koulutuksista saatiin paljon palautetta ja kehittämisideoita, joita työstettiin jo heti 
alkuvuoden aikana osaksi uudistuvaa tuomaripolkua. 

Myöhemmin keväällä pidettiin jokaisesta FDO:n päälajista oma tuomariseminaari (ent. 
jatkokoulutus). Koulutuksen päätarkoitus on jatkossakin antaa mahdollisuus syventyä 
lajinomaiseen tuomarointiin. 

Disco Dance ja Street seminaarit pidettiin etänä zoomin välityksellä 10.-11.4.2021, sekä 
Latino Show ja Performing Arts seminaarit pidettiin myös etänä zoomin välityksellä 17.-
18.4.2021. Paikalla seminaareissa oli vaihdellen n. 10-20 henkilöä. Kaikissa 
seminaareissa oli myös lajijaoston valitsema lajiin perehtynyt asiantuntija pitämässä 
alustuksen, jonka myötä seminaari eteni osallistaen paikalla olijoita keskusteluun ja 
verkostoitumiseen. 

Varjotuomarointimahdollisuuksia tarjottiin edelleen kaikissa FDO:n alaisissa kilpailuissa. 
KiVa toimi varjotuomarin ohjaajana kilpailupaikalla ja tarkasti sekä antoi palautetta 
varjotuomaroinnista. Osallistujia oli korona pandemiasta johtuen vaihtelevasti.  
Tuomarikoulutuksen jatkoksi suositellaan edelleen varjotuomarointia ja se on eduksi 
uuden tuomarin valinnassa, kun hän on saanut harjoitusta käytännön työstä.  

FDO:n 30v-juhlavuoden kunniaksi myös tänä vuonna yleisölle jaettiin 
varjotuomarointikaavakkeita ja heille annettiin mahdollisuutta kokeilla varjotuomarointia.  

Kehitys- ja talousjaosto / Kehitys- ja koulutusjaosto (nimi muutettu vuosikokouksen 
yhteydessä) suunnitteli yhdessä Disco Dance jaoston kanssa koulutuskiertueen, joka 
kävisi eri paikkakunnilla pitämässä ei lajien workshoppeja ja samalla toimisi FDO:n 
toiminnan tietoiskuna ja markkinointina. Koulutuskiertuetta ei voitu toteuttaa Covid-19 
pandemiasta johtuen.  

Kehitys- ja talousjaosto / Kehitys- ja koulutusjaosto pyrkii jatkuvasti kehittämään 
tuomarikoulutusta ja tuomarointiin liittyviä asioita yleensä. Työtä tehtiin ja se jatkuu 
edelleen. 
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4. Yhdistystoiminta 

4.1. Yhdistyksen hallitus 

Toimintavuoden hallinto vuoden 2021 alussa: 
Puheenjohtaja Marco Bjurström 
Varapuheenjohtaja Jonna Suokas 

Performing Arts jaosto 
Jäsen Anitra Ahtola 
1. varajäsen Tanja Huotari 
2. varajäsen Pasi Mäkelä 

Street Dance jaosto 
Jäsen Sanaz Hassani 
1. varajäsen Heikki Hautajoki 
2. varajäsen Laura Lindstedt 

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 Sjögrén 
2. varajäsen Saija Aksovaara 

Kehitys- ja talousjaosto 
Jäsen Katjaa Ahtola 
1. varajäsen Jonna Suokas 
2. varajäsen Sari Haukkovaara 

Viestintä- ja markkinointijaosto 
Jäsen Päivi Henttu 
1. varajäsen Miila Huttunen 
2. varajäsen Kati Hukka 

 

Toimintavuoden hallinto vuoden 2021 lopussa: 
Puheenjohtaja Jonna Suokas 
Varapuheenjohtaja Jessica Öller 

Performing Arts jaosto 
Jäsen Anitra Ahtola 
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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 Sharon Leinson 
2. varajäsen Saija Aksovaara 

Kehitys- ja koulutusjaosto 
Jäsen Jonna Sjögrén 
1. varajäsen Mirelle Lund 
2. varajäsen Sari Haukkovaara 

Viestintä- ja markkinointijaosto: 
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 (tiedotusjaosto, 
kilpailujaosto, kehitys- ja talousjaosto). 

Lajijaostot toimivat hallituksen linkkeinä lajin harrastajiin. Jaostot toimivat myös 
tanssinopettajien ja koreografien kanavina, joihin voi esittää kehittämisideoita. 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. 
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Performing Arts jaosto 

Jaoston jäsenet vuoden 2021 alussa 
  

Anitra Ahtola (puheenjohtaja) 
Marco Bjurström 
Josephina Chelelgo 
Leea Hamari 
Asta Hartikainen 
Tanja Huotari (1. vara) 
Pasi Mäkelä (2. vara) 
Suvi Nieminen 
Nikke Nikulainen 
Jonna Suokas 

Jaoston jäsenet vuoden 2021 lopussa 
  

Anitra Ahtola (puheenjohtaja) 
Marco Bjurström 
Josephina Chelelgo 
Leea Hamari 
Asta Hartikainen 
Tanja Huotari (1. vara) 
Suvi Nieminen 
Nikke Nikulainen 
Pasi Mäkelä 
Anna-Maria Paadar (2. vara) 
Krista Saarela 
Jonna Suokas 

 

Jaosto on kokoontunut aktiivisesti ja säännöllisesti etäyhteyksillä. Lisäksi asioita on 
edistetty yhteisillä sähköisillä alustoilla. Kokouksissa on käsitelty mm. pandemia tilanteen 
vaikutusta Performing Arts lajeihin ja kisoihin, tuomaripaneeleita sekä kentältä tullutta 
palautetta.  

Vuonna 2021 ei voitu järjestää kisojen yhteydessä keskustelutilaisuuksia. Palautetta 
pyydettiin FDO:n Instagramin kautta ja se käsiteltiin jaoston kokouksessa sekä WhatsApp- 
alustalla.  

Koronasta huolimatta vuonna 2021 saatiin järjestettyä kaikki suunnitellut kilpailut. Kevääksi 
suunnitellut IKM & SM- kilpailut siirrettiin koronasta johtuen syksyyn 3.- 5.9.2021. Lasten 
IKM- kilpailut pidettiin 17.- 19.9.2021 sekä aikuisten 2 ja 3 IKM pidettiin 2.- 3.10.2021. 
Performing Arts- soolo IKM & SM on pidetty 13.-14.11.2020, eli edellisen vuoden puolella.   

Tuomaripaneelien ja kilpailujen muutosten eteen tehtiin paljon työtä, jotta tuomaripaneelit 
olisivat mahdollisimman monipuolisia sekä kisajärjestelyt turvallisia ja toimivia ottaen 
huomioon pandemiatilanteen. Kansainvälisten tuomareiden käyttö on ollut haasteellista 
pandemiasta johtuen. Pyrkimys on käyttää jatkossa kansainvälisiä tuomareita enemmän. 
Loppujen lopuksi kilpailut onnistuivat hyvin ja järjestelyt oli mietitty huolella turvallisiksi. 

Vuonna 2021 järjestettiin myös kansainvälisiä kilpailuja edellisestä vuodesta poiketen.  

Koronan epävakaasta tilanteesta huolimatta vuosi saatiin onnistuneesti vietyä läpi. 
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Street Dance jaosto 

Jaoston jäsenet vuoden 2021 alussa 
  

Sanaz Hassani (puheenjohtaja) 
Akim Bakhtaoui 
Riina Harju 
Heidi Hartzell 
Heikki Hautajoki (1. vara) 
Ida Jousmäki 
Anna Kuulusa 
Laura Lindstedt (2. vara) 
Anni Lämsä 
Katri Miettinen 

Jaoston jäsenet vuoden 2021 lopussa 
  

Laura Lindstedt (puheenjohtaja) 
Akim Bakhtaoui 
Pauliina Finne 
Riina Harju 
Heidi Hartzell 
Heikki Hautajoki (2. vara) 
Sanaz Hassani (1. vara) 
Ida Jousmäki 
Anna Kuulusa 
Anni Lämsä 
Katri Miettinen 

 

Street Dance jaosto keskittyi tuomaripaneelien kokoonpanoihin, COVID-19 pandemian 
aiheuttamiin muutoksiin ja poikkeusjärjestelyihin sekä katutanssijäsenistöä puhututtaviin 
ajankohtaisiin kysymyksiin ja keskusteluaiheisiin. Jaosto ja erityisesti jaoston 
puheenjohtaja sekä varajäsenet ovat kokoontuneet useita kertoja Zoom-palavereihin 
käsittelemään mm. keväältä 2021 syksylle siirtyneitä kilpailuja, FDO:n tulevana keväänä 
järjestämiä Street IKM & SM 2022 kilpailuja sekä edistämään jaoston muita asioita 
poikkeuksellisista ajoista huolimatta. 

Erityisen positiivista katutanssijaostossa on sen jäsenten laaja maantieteellinen kattavuus. 
Tätä kautta saamme arvokasta tietoa ja osaamista eri kaupunkien katutanssilajien 
skenestä. Jaostoon liittyi tänä vuonna myös yksi uusi jäsen; Heidi Hartzell, joka palasi 
jaoston toimintaan muutaman taukovuoden jälkeen.  

Koronatilanteesta johtuen poikkeuksellisesti kesäkuussa järjestetyn FDO:n 
suunnitteluviikonlopun aikana jaosto edisti vuoden 2022 tuomaripaneeliehdotuksien lisäksi 
mahdollisia sääntö- tai kilpasarja muutoksia sekä pohti laajasti FDO:n ja järjestön 
järjestämien kilpailujen roolia ja asemaa kotimaisella katutanssikentällä. Jaostossa 
keskusteltiin paljon siitä, miten jaosto voisi edistää ja jatkokehittää toimintaa yhä enemmän 
mustaa kulttuuria sekä Hip Hop kulttuuria kunnioittavaan suuntaan. Tämän tiimoilta jaosto 
järjesti myös suljetun keskustelutilaisuuden, jossa jaoston jäsenet kokoontuivat kuulemaan 
muutamia kentällä pitkään toimineita katutanssin ammattilaisia, saaden heiltä 
lisänäkökulmia ja -ideoita FDO:n katutanssipuolen toiminnan kehittämiseksi. 

Vuoden 2020 tapaan poikkeuksellisesti jälleen syksyllä järjestetyn Street IKM & SM 2021 
kilpailun yhteydessä jaosto ei pitänyt tavanomaista keskustelutilaisuutta kilpailuun liittyvistä 
erikoisjärjestelyistä johtuen. Jaosto järjesti sen sijaan syyskuussa kaikille jäsenille avoimen 
etäkeskustelutilaisuuden Zoomin kautta. 
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Disco Dance jaosto 

Jaoston jäsenet vuoden 2021 alussa 
  

Jessica Öller (puheenjohtaja) 
Nea Blom 
Rosa Blom (1. vara) 
Erica Dunder 
Inka Hirva 
Janina Ilkka 
Jenni Jokikokko-Jakkula (2. vara) 
Sharon Leinson 
Liisa Mäkinen 
Sandra Sirviö 
Mary-Ann Sjölund 
Manu Uimi 

Jaoston jäsenet vuoden 2021 lopussa 
  

Jessica Öller (puheenjohtaja) 
Nea Blom 
Rosa Blom (1. vara) 
Erica Dunder 
Janina Ilkka 
Jenni Jokikokko-Jakkula (2. vara) 
Sharon Leinson 
Liisa Mäkinen 
Vera Seppälä 
Sandra Sirviö 
Mary-Ann Sjölund 

 

Disco Dance jaosto on ollut aktiivisesti yhteydessä lajin harrastajiin ja valmentajiin 
kuluneen vuoden aikana. Jaosto on kokoontunut säännöllisesti etänä Zoomin kautta ja 
loppuvuodesta jaosto pääsi kokoontumaan pitkästä aikaa myös fyysisesti. Disco Dance 
jaosto on keskustellut tuomaripaneeleista Disco IKM & SM 2022 -kilpailuihin. Vuodesta 
2022 alkaen discolajit on päätetty kilpailtavan lasten ikäsarjojen osalta yhdessä Disco IKM 
& SM kilpailuissa juniori- ja aikuissarjojen kanssa. 

Vuoden 2021 Disco IKM & SM kilpailut järjestettiin Espoossa. Kilpailut siirrettiin alun perin 
sovitusta huhtikuusta syyskuulle, tällöin vallinneen koronatilanteen vuoksi. Oli hienoa, että 
kilpailut saatiin kunniakkaasti ja tarkoin järjestelyin toteutettua kyseisestä 
pandemiatilanteesta huolimatta. Disco IKM & SM 2021 kilpailut järjestelyineen ja 
puitteineen saivat erityistä kiitosta niin tanssijoilta, valmentajilta kuin yleisöltäkin. Vuoden 
2021 Disco IKM & SM kilpailuissa käytiin ensimmäistä kertaa B-finaali semifinaalista 
karsiutuneille soolotanssijoille. B-finaali koettiin erittäin onnistuneeksi ja positiiviseksi 
lisäykseksi, jota pitää kuitenkin esimerkiksi tulosten julkaisemisen osalta vielä kehittää. 
Rising Star sarjat ovat kasvaneet discolajeissa kaikista eniten varsinkin juniori-ikäisten 
osalta. Disco Slow sarjoissa ei näkynyt vielä kovin suurta kasvua vuoteen 2020 verrattuna, 
mutta kiinnostus ja lajin tunnettavuus on nousussa kokoajan. Disco IKM & SM 2021 
kilpailuihin osallistui kymmenkunta tanssijaa ensimmäistä kertaa Maarianhaminasta. On 
hienoa saada uusia harrastajia mukaan FDO:n kilpailuihin täysin uudelta paikkakunnalta. 
Jaoston tavoitteena on edelleen saada lisää harrastajia ja kilpailijoita discotanssin pariin 
maantieteellisesti ympäri Suomea. 

Lajin taso on kaiken kaikkiaan Suomessa erinomainen ja on valitettavaa, ettei IDO:n 
arvokilpailuja voitu vuonna 2021 järjestää, lukuun ottamatta joulukuun Nordic Grand Prix 
kilpailuja Ruotsissa. Tanssijat, valmentajat ja tanssimaailman eri toimijat ovat keksineet 
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mahtavia tapoja kommunikoida, jakaa tietotaitoa ja luoda yhteisöllisyyttä jälleen 
poikkeuksellisen vuoden 2021 aikana. 

 

Latino Show jaosto 

Jaoston jäsenet vuoden 2021 alussa 
  

Merja Satulehto (puheenjohtaja) 
Marko Keränen 
Marjukka Koivuniemi (1. vara) 
Saara Kylmänen (2. vara) 
Tero Laakso 
Kia Lehmuskoski 
Juha Pykäläinen 
Minna Tanttu 
Maria Ylönen 

Jaoston jäsenet vuoden 2021 lopussa 
  

Merja Satulehto (puheenjohtaja) 
Marko Keränen 
Marjukka Koivuniemi (2. vara) 
Saara Kylmänen (1. vara) 
Tero Laakso 
Kia Lehmuskoski 
Juha Pykäläinen 
Minna Tanttu 
Maria Ylönen 

 

Latino Show jaosto on toiminut aktiivisesti lajia edistäen niin kotimaassa kuin osallistuen 
IDO:n Couple Dance-jaoston kautta lajin kansainväliseen kehitystyöhön. Suomessa jaosto 
pitää yllä Facebookissa Latino Show ryhmää, joka on virkeä keskustelukanava lajin 
parissa työskenteleville. Jaosto on lisäksi perustanut yhteydenpitoon aktiivisesti käytettyyn 
facebookiin avoimen keskusteluryhmän lajin harrastajille ja ammattilaisille FDO Latino 
Show Forum. Lisäksi jaosto järjesti avoimen keskustelutilaisuuden etänä Zoomissa 
7.11.2021.  

Jaosto pitää aktiivisesti yhteyttä omassa Facebook ryhmässään keskustellen laajasti 
jaoston toimintaan liittyvistä asioista. Vuoden ainoa fyysinen kokoontuminen oli FDO:n 
suunnitteluviikonlopussa 18.-20.6.2021.  

Vuoden 2021 Latino Show IKM & SM kilpailut siirtyivät vallitsevan koronatilanteen vuoksi 
keväältä loppukesään. Ne järjestettiin onnistuneesti 21.-22.8.2021 Oulussa yhteistyössä 
Tanssikeskus Citydancen kanssa. 

Jaoston tavoitteena on edelleen saada lisää harrastajia ja kilpailijoita Latino Show jaoston 
edustamien lajien pariin maantieteellisesti ympäri Suomea. 

Vuosittaisen IKM & SM-kilpailun lisäksi Latino Show Cup-kilpailukiertue toi lisää 
mahdollisuuksia jäsenillemme kilpailla lajissa. 

Lajin taso on Suomessa erinomainen ja on harmillista, että kansainvälisiä IDO:n 
arvokilpailuja voitu vuonna 2021 järjestää. Harrastajamäärissä on odotettavissa edelleen 
kasvua kilpailtavien lajien lisääntyessä. Iso muutos tulee olemaan myös se, että v. 2022 
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kaikki eri Latino Show -kilpailuissa kilpailtavat kilpailusarjat ja eri ikäryhmät yhdistyvät 
samaan kilpailutapahtumaan.   

 

Viestintä- ja markkinointijaosto 

Jaoston jäsenet vuoden 2021 alussa 
  

Päivi Henttu (puheenjohtaja) 
Kati Hukka (2. vara) 
Miila Huttunen (1. vara) 
Laura Lindstedt 
Raija Vuorinen 
Satu Åstrand 
 

Jaoston jäsenet vuoden 2021 lopussa 
  

Päivi Henttu (puheenjohtaja) 
Iina Aarni 
Kati Hukka (2. vara) 
Miila Huttunen (1. vara) 
Saara Kerttula 
Aura Raappana 
Netta Rekomaa 
Jonna Sjögrén 
Raija Vuorinen 

 

Syksyn 2020 vuosikokouksessa jaoston nimi muutettiin viestintä- ja markkinointijaostoksi. 
Jaosto on uutisoinut ajankohtaisista asioista yhdistyksen nettisivulla, Instagramissa ja 
Facebook-sivulla. Jaosto on myös huolehtinut kuukausittaisesta jäsenkirjeestä ja sen 
toimittamisesta jäsenille, omien kilpailujen ja muiden tapahtumien markkinoinnista, 
yhdistyksen stipendien julkaisun toteuttamisesta instalive-tapahtumana, yhdistyksen 
valokuvien ja rollup:ien hallinnoinnista ja päivityksestä.  

Stipendien jakotilaisuus lähetettiin myös tänä vuonna livelähetyksenä Instagramissa.  
Näiden lisäksi jaosto on vastannut yhdistyksen visuaalisen ilmeen jalostamisesta 
toteuttamalla yhdistyksen jaostojen toimintaa ja jäseniä esittelevät videot.  Jaosto on  
hoitanut videoiden suunnittelun, tilaamisen ja jakamisen. Kaiken kaikkiaan jaostovideoita 
valmistui seitsemän; Performing Arts, Street, Latino Show ja Disco, Kehitys- ja 
koulutusjaosto, kilpailujaosto sekä Viestintä- ja markkinointijaosto. Näiden lisäksi viestintä- 
ja markkinointijaosto suunnitteli, ideoi sekä vastasi IDO 40v. juhlatervehdyksen 
(videotervehdys) toteutuksesta.  

Jaosto on toiminut aktiivisesti yhdistyksen Instagram-storyn kautta, vastaten yhdistyksen 
toiminnan tiedottamisesta myös sillä alustalla. Koronavuonna 2021 tiedottaminen on 
keskittynyt kotimaisten kilpailujen ja tapahtumien tiedottamiseen, ulkomaisten kilpailujen 
tiedottaminen hoidettiin joukkueenjohtajan kanssa yhteistyössä. Jaosto suunnitteli 
somekuukausijärjestelmän, missä kullekin jaostolle luotiin mahdollisuus toteuttaa oman 
jaostonsa toiminnan, historian yms. esittelyä.  
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Kilpailujen palkintojenjako tapahtumissa käytettävien yhtenäisten sijalukukylttien käyttö 
vakiintui. Jaosto on päivittänyt ja yhdenmukaistanut sekä kotimaisten että ulkomaisten 
kilpailujen hashtag-listaa. Kotimaisten kilpailujen yhteydessä (mitä poikkeustilanteissa 
kyettiin järjestämään) oli myynnissä yhdistyksen juhla-arpoja, joiden tuotolla kartutettiin 
yhdistyksen stipenditiliä. Kotimaisten kisojen somevastuu, arpamyynti yms. tehtävistä 
vastaavalle henkilölle saatiin vuoden 2021 aikana luotua myös FDO toimihenkilöstatus, ja 
sitä myöten myös palkanmaksu em. tehtävistä mahdollistui. 

Vuoden 2021 aikana tiedotusjaosto piti yhteensä 8 kokousta (etäkokouksina suurimmalta 
osin, sekä suunnitteluviikonloppuna useammankin lyhyemmän kokouksen. Sen jälkeen 
jaosto järjesti 30.10.2021 pidemmän workshop/ideointikokouksen lähikokouksena. 

Lisäksi jaosto järjesti myös jaostojen puheenjohtajien yhteisen zoom-kokouksen etänä 
14.4.2021. 

 

Kilpailujaosto 

Jaoston jäsenet vuoden 2021 alussa 
  

Emilia Jakonen (puheenjohtaja) 
Katjaa Ahtola 
Saija Aksovaara (2. vara) 
Lisbeth Hälikkä 
Sharon Leinson 
Anna-Maria Nurmi 
Jonna Sjögrén (1. vara) 
Jonna Suokas 

Jaoston jäsenet vuoden 2021 lopussa 
  

Emilia Jakonen (puheenjohtaja) 
Katjaa Ahtola 
Saija Aksovaara (2. vara) 
Lisbeth Hälikkä 
Sharon Leinson (1. vara) 
Anna-Maria Nurmi 
Jonna Sjögrén 
Jonna Suokas 

 

Kilpailujaosto huolehti kuluneen vuoden aikana seuraavan vuoden kilpailukalenterista, 
kilpailujärjestäjien hankkimisesta sekä saapuneiden hakemusten arvioinnista. Jaostossa 
päivitettiin uudet kilpailusopimukset sekä laadittiin seuraavan vuoden kilpailujen 
kilpailuaikataulut. Covid-19 pandemiasta johtuen kevään 2021 kilpailut jouduttiin 
siirtämään kilpailtavaksi syksyllä 2021. Tämä prosessi työllisti jaostoa paljon, kun piti 
organisoida uusi kilpailukalenteri ja kilpailujen aikataulut piti rakentaa uudestaan. 
Jaostossa pohdittiin myös kilpailukalenterin suurempaa muutosta. Erityisesti kisojen 
lisäämistä syksylle sekä soolo kisoista luopumista. Jaostossa pohdittiin myös mahdollisten 
hybridi-kisojen käyttöön ottamista. Ne koettiin kuitenkin vielä toimimattomiksi.  

IT-järjestelmän puolella aloitettiin kehitystyö FDO sovelluksen kehittämiseksi. 
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Kehitys- ja koulutusjaosto 

 

Jaoston jäsenet vuoden 2021 alussa 
  

Katjaa Ahtola (puheenjohtaja) 
Saija Aksovaara  
Sari Haukkovaara (2. vara) 
Emilia Jakonen 
Turo Koponen 
Annika Mutila 
Susanna Sellmer 
Jonna Suokas (1. vara) 

Jaoston jäsenet vuoden 2021 lopussa 
  

Jonna Sjögrén (puheenjohtaja) 
Katjaa Ahtola 
Sari Haukkovaara (1. vara) 
Susanna Herasuo 
Anne Jaara 
Emilia Jakonen 
Turo Koponen 
Mirelle Lund (2. vara) 
Susanna Sellmer 
Jonna Suokas 
Jessica Öller 
  

  

Kehitys- ja koulutusjaoston tehtävänä on monipuolisesti kehittää järjestön toimintaa, 
jäsenille tarjottavia palveluita sekä yhteistyötä muihin järjestöihin. Jaostossa valmistellaan 
yhdessä lajijaostojen kanssa erilaisia koulutuksia tanssijoille, koreografeille, tuomareille ja 
sidosryhmille. Jaosto laatii lisäksi FDO:n budjetin ja hakee avustuksia toiminnan 
lisärahoittamiseen.  

Vuosikokouksessa 18.6.2021 valittiin uusi kokoonpano Kehitys- ja koulutusjaostolle ja 
muutettiin jaoston nimi Kehitys- ja talousjaostosta Kehitys- ja koulutusjaostoksi. Uuden 
jaoston suunnitelmat käynnistettiin heti FDO:n suunnitteluviikonlopun aikana 18.-
19.6.2021.  

Kehitys- ja koulutusjaosto on jatkanut suunnittelua ja toiminnan kehitystä syksyn aikana 
kolmessa kokouksessa sekä epävirallisemmin omassa keskusteluryhmässään ja 
kahdenkeskisin viestein ja puheluin. FDO:n suunnitteluviikonlopun aikana tehtiin jaoston 
toiminnasta kertova esittelyvideo. 

Koulutukset 

Tammikuussa järjestettiin tuomareiden perus- ja jatkokoulutukset. Tuomarikoulutukseen 
liittyvät kiinteästi myös varjotuomaroinnit ja ilmoittautumiset näihin hoidetaan myös jaoston 
voimin.  

Toukokuussa järjestettiin Psyykkinen valmennus -koulutus.  

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusta selvitettiin jaostossa hallituksen toiveesta. 
Sellainen päädyttiin järjestämään aluksi FDO:n hallituksen ja jaostojen jäsenille, jotta 
saadaan yhteinen näkemys siitä, mistä näissä asioissa on kyse ja mitä yhdistyksen 
velvoitteisiin kuuluu. Koulutus järjestetään tammikuussa 2022 ja sen pitää Sosiaali- ja 
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terveysministeriön tasa-arvoyksikön erityisasiantuntija Hanna Onwen-Huma yhdessä 
Akunna Onwenin kanssa. 

Tulevia ja suunnittelun alla olevia uusia koulutuksia: 

• Koreografikoulutus 

• Tuomareiden peruskoulutus (tammikuu)  

• Näin järjestät FDO:n kanssa kilpailut -info tuleville kisajärjestäjille 

• Miten olet oma itsesi, vaikka esität? Esiintyvän harrastamisen psykologinen puoli eli 
aito tunne. 

• Mitä tuomari katsoo sinussa, kun esiinnyt? Tuomaroinnin näkökulman avaaminen 
kilpailijoille. 

• Ensiavun perusteet. Tanssia harrastaville ja sen parissa toimiville peruskurssi 
ensiavusta. 

• Kehonhuoltoa tanssijoille. Yleisiin vaivoihin (polvivaivat, tenniskyynärpää, lonkat 
jne.) hoito-ohjeita 

• Tule FDO:n vaikuttajaksi -info. Tietoa jäsenille FDO:n toiminnasta ja siitä, miten voit 
liittyä mukaan toimintaan 

 
Kyselyt 

Performing Arts Soolo IKM & SM 2022 kilpailuiden jälkeen toteutettiin Mikä fiilis? -kysely. 
Kyselyn tulokset toimitettiinhallitukselle ja niitä käytetään kehitystyön pohjana ja tukena. 
Vastaava kysely tullaan toteuttamaan jatkossa Kehitys- ja koulutusjaoston toimesta.  

Syksyn aikana toteutettiin myös kysely Aikuiset 2&3 IKM kilpailun ajankohdasta. Kun 
aikuiset 2&3 kilpailut erotettiin omaksi kilpailukseen, niin se sijoitettiin syksyyn, lokakuun 
alkuun. Ajankohdasta on tullut jonkin verran palautetta suuntaan ja toiseen, joten aiheesta 
päätettiin kilpailujen ajankohdan miettimisen tueksi järjestää kysely kisoihin osallistujille. 
Vastaukset toimitettiin hallitukselle jatkotoimia varten. 

Lisätulot ja budjetti 

Perutettiin Lisätulotyöryhmä, jonka toiminta käynnistyy ensi vuoden alussa. Ryhmän 
tarkoituksena on pohtia keinoja saada yhdistykselle lisätuloja. 

On selvitetty seuratukiavustuksen hakumahdollisuutta. Siihen liittyvät ehdot viety tiedoksi 
hallitukselle. Hankeavustusten hakemisesta tiedotettu jaoksille. Uusien hankkeiden 
tullessa esiin jaostot ottavat yhteyttä Kehitys- ja koulutusjaostoon mahdollisen sopivan 
avustushakemuskohteen etsimiseksi ja avustuksen hakemiseksi. 

Keväälle 2022 on tehty FDO:n järjestämien Street IKM & SM kisojen budjetti. Jaostossa on 
myös laadittu pohja FDO:n vuoden 2022 budjetille. 

 

IT-kehitys 

Jaostossa perustettiin pieni työryhmä IT-sovelluksen kehittämiseksi. Toimittajalta 
pyydettiin tarjouspyyntö seuraavien uudistuksien toteuttamisesta (mm. uudistuksia 
koulutusosioon ja mahdollisen FDO-mobiilisovelluksen toteuttamisesta). 
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KiVat 

Kilpailuvalvojat, eli KiVat, siirrettiin omaksi ryhmäkseen Kehitys- ja koulutusjaosto alle. 
Kilpailuvalvojaksi kouluttautumisen tiestä on tehty kuvaus, ns. KiVa polku. Se esiteltiin 
KiVoille joulukuun kokouksessa.  

Jaosto ylläpitää yhteyttä tuomareihin ja tänä vuonna on mm. aktivoitu tuomarien omaa 
Facebook-ryhmää keskustelun ja ajankohtaisista asioista tiedottamisen edistämiseksi.  

Some 

Jaoston nettisivut on päivitetty ajan tasalle vuosikokouksen jälkeen. 

Kehitys- ja koulutusjaoston somekuukaudeksi sovittiin joulukuu. Joulukuussa jaosto teki 
Instagramin tarinoihin useita postauksia toiminnastamme. Lisäksi jaoston toimesta 
toteutettiin Instagramissa FDO:n joulukalenteri, jonka sisällön rakentamiseen osallistuivat 
sekä FDO:n puheenjohtaja että kaikki FDO:n jaostot. 

Muu kehitystyö 

Vuonna 2021 aloitettiin keskustelut mm. lisäkilpailujen järjestämisestä nykyisten 
kilpailuiden rinnalle. Esimerkiksi enemmän katselmustyyppisiä kilpailuja, joissa osallistujat 
saisivat palautetta ja jotka toisivat taiteellista puolta vielä enemmän esille. Mahdollisuuksia 
myös muiden tahojen kanssa yhteistyössä tehtäviin kilpailuihin voidaan tutkailla.   

Jaostossa työstettiin ohje tanssikilpailuiden katsojille. Siinä tuodaan esille kilpailuiden 
erityispiirteitä, joista katsojien on hyvä olla tietoisia, jotta esityksistä saa mahdollisimman 
paljon irti ja näkee varmasti juuri ne sarjat, joista on kiinnostunut. Ohje löytyy FDO:n 
nettisivuilta ja sitä tarjotaan kanssajärjestäjille jaettavaksi kilpailuiden yhteydessä.  

Jaostossa selviteltiin urheatasojen hyödyntämistä FDO:n kilpailijoille. Urheilijan 
opiskelijapolkujen kartoitus koko maata kattavasti on aloitettu.  

Pohdinnassa myös keinot, joilla voidaan lisätä yhdistyksen näkyvyyttä. 

 

4.3. Henkilöstö 

Yhdistyksen järjestösihteerinä toimi Raija Vuorinen, joka toimii STUL:n (Suomen 
Tanssiurheiluliitto ry) 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. 

Yhdistyksen puheenjohtaja ja IT-vastaava saavat nimellistä kuukausipalkkaa 
kustantamaan toiminnasta aiheutuvia kuluja. 

Merkittävien yhdistyksen kilpailu-, koulutus- ja edustustoimintaan liittyvien tehtävien 
(kilpailuvalvonta, pisteidenlasku, kilpailuaikataulun laadinta, kokousedustus, 
koulutustehtävät, joukkueenjohtajuus, kilpailukoordinointi yhdistyksen omissa kilpailuissa) 
hoidosta maksettiin erikseen määrätty palkka. 



 
 

 

18/22 
 

4.4. Toiminnan rahoitus 

4.4.1 Jäsenmaksut ja kilpailulupa 

Yhdistys rahoitti toimintansa pääasiassa jäsenmaksuilla. Jäsenmaksun suuruus vuonna 
2021 oli 10 euroa/ henkilöjäsen. Kilpailulupa oli 20 euroa. Kannatusjäsenille jäsenmaksu 
oli 200 euroa vuodessa. 

 

4.4.2 Avustukset 

FDO nautti valtionapua välillisesti Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenenä. STUL:n vuoden 
2021 talousarviossa FDO-lajeille varattu määräraha käytettiin koulutusten toteutukseen 
sekä stipendien kautta tanssijoiden matkatukiin. 

 

4.4.3. Muu varainhankinta 

FDO harjoitti muuta varainhankintaa myymällä mainostilaa Internet-sivuillaan sekä 
järjestämällä kilpailutoimintaa (ei kuitenkaan omia kilpailuja vuonna 2021). Kilpailujen 
tuotot muodostuivat sponsorituloista, pääsymaksutuloista sekä osallistumismaksutuloista. 
Vakuutusyhtiö OP-Pohjolan FDO:n jäsenille myymistä urheiluvakuutuksista FDO sai 
muutaman euron tuoton vakuutusta kohden. 

 

4.5. Kansainvälinen järjestötoiminta 

IDO:n yleiskokous AGM ja ADM:t pidettiin zoom-yhteydellä 12.10.2021 koronatilanteen 
johdosta. Suomea edustivat entinen puheenjohtaja Marco Bjurström ja kesällä 2021 valittu 
puheenjohtaja Jonna Suokas. 

Suomi teki IDO:lle 40-vuotisonnitteluvideon. 

IDO:n 40-v työryhmään ei saatu Suomesta edustusta. 

Vuonna 2021 valittiin FDO International Ambassadoriksi entinen puheenjohtaja Marco 
BJurström. Hän edusti Suomea mm. perustetussa IDO New Age working group:ssa 

  

Koronapandemiasta johtuen ADM- ja lajikomiteakokouksia pidettiin etänä zoomilla: 

• Performing Arts ADM 30.9. edustajana Marco Bjurström. 

• Couple Dance 1.10. edustajana Merja Satulehto. 

• Syksyn disco- ja street ADM:ään Suomesta ei saatu edustusta. 

• Show dance ADM 19.5. edustajina Marco Bjurström ja Josephina Chelelgo. 

• Disco dance ja freestyle komiteakokous 19.4. edustajina Jessica Öller ja Rosa 
Blom. 

• Jazz ADM 6.4. edustajana Josephina Chelelgo. 

• Nykytanssin komiteakokous 31.3. edustajina Marco Bjurström ja Josephina 
Chelelgo. 
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IDO piti seuraavat zoom-seminaarit, joihin Suomesta osallistui järjestösihteeri Raija 
Vuorinen: 

• 12.2.  IDO NEW ONLINE CONTINENT VS CONTINENT CHAMPIONSHIPS -
presentation 

• 25.2.  IDO forum 

• IDO logos and how to present them (moderator Seamus Byrne) 
o IDO Social Media and role of IDO members (moderator Seamus Byrne) 
o IDO Online championships 2021 (moderator Fiona Johnson) 

• 26.2. IDO forum 
o How do you see the IDO with its structure, competitions and work in the 

future? (moderator Velibor Srdic) 
o Jubilee IDO 40 years (moderator Velibor Srdic) 
o Couple Dance Department Forum (moderator dr. Klaus Hoellbacher) 

• 25.3. IDO: "CHALLENGES FOR THE MANAGEMENT OF SPORTS 
ORGANIZATIONS DURING COVID-19 PANDEMIC" 

• 11.10. IDO Puolan MM jazz- ja modernikilpailujen info 
 

Suomella oli yksi kansainvälinen tuomaripaikka MM jazz- ja modernikisassa. 
Tuomarina toimi Marco Bjurström. 

• 10.-12.12.2021 MM jazz ja 13.-15.12.2021 Varsova, Puola 
 
Arvokisoihin osallistumiset ja sijoitukset: 

Continent vs continent couple dance, disco dance, street dance ja Performing Arts 
videokilpailuna kevät 2021: 

Couple dance: 
Latin show soolo                   Iida Olli, sija 39./44. 

Street Dance ja Disco Dance: 
Disco dance ryhmät aikuiset  Neidonkenkä , sija 42./42. 

Performing Arts: 
Nyky soolo juniorit               Emmi Kanerva sija 98./99 (toinen kierros) 
Nyky soolo juniorit               Maija Tynkkynen, sija 16./80 (3. ja toiseksi viimeinen 
                                                           kierros) 
Nyky soolo juniorit               Werneri Voitila, sija 4./60 (viimeinen 4. kierros) 
Nyky soolo aikuiset               Alma Äijö, sija  13./65 
Nyky soolo aikuiset               Nea Joensuu, sija 39./65 
Nyky duo juniorit                  Olivia Ahlfors – Maija Tynkkynen, sija 31./44 
Nyky duo juniorit                  Kerttu Aho – Emmi Kanerva sija 21./23 (2. kierros) 
Nyky duo juniorit                  Julia Tamminen – Werneri Voitila, sija 12./44 (3. ja  
                                                           toiseksi viimeinen kierros) 
Jazz duo aikuiset                   Johanna Iisalo – Satu Åstrand, sija 39./39 
Show duo aikuiset                Ada Kangasniemi – Waltteri Voitila, sija 17./39 
Nyky ryhmä juniorit              De DansElle, sija 35./40 
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Nyky ryhmä juniorit          Dancefina Academy, sija 8./40 (4. ja viimeinen  
                                                           kierros) 
Show ryhmä aikuiset            Dancefina Academy, sija 12./53 
Show ryhmä aikuiset            Dancing Fools, sija 39./39 
Show ryhmä aikuiset            Dreamgirls, sija 37./39 

 

Jazzin ja nykytanssin EM-kilpailut pidettiin videokilpailuna 23.-24.10.2021 

Suomea edustivat seuraavat teokset: 

Nyky duo juniorit2 (14 duoa): 
Beata Roininen-Emilia Rantakari, sija 4. 

Nyky soolo juniorit2 (25 sooloa): 
Emilia Rantakari, sija 12. 

Nyky muodostelma aikuiset1 (6 muodostelmaa): 
TYC Last Society, sija 3. 

 

MM jazzkilpailut pidettiin 10.-12.2021 Varsovassa, Puolassa. 

Kilpailussa Suomea edustivat seuraavat teokset: 

MM jazz soolo juniori1 tytöt (30 kilpailijaa): 
Jenna Ala-Sorvari, sija 14. (semifinaali) 
Anina Janatuinen, sija 6. (finaali) 
Maija Tynkkynen, sija 19. 

MM jazz soolo juniori2 tytöt (28 kilpailijaa): 
Erika Ilmivalta, sija 21. 
Helmi Linnakylä, sija 22. 

MM jazz soolo naiset (26 kilpailijaa): 
Emilia Honkoliini, sija 18. 

MM jazz duo juniori1 (14 duoa): 
Jenna Ala-Sorvari/Maija Tynkkynen, sija 8. 

MM jazz duo juniori2 (18 duoa): 
Julia Tamminen/Stella Rajamäki, DNS 

MM jazz pienryhmä juniorit (24 ryhmää): 
Dancefina Academy, sija 10. 

MM jazz pienryhmä aikuiset1 (18 ryhmää): 
TeamCD Cabaret, sija 4. (finaali) 
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MM nykytanssin kilpailut pidettiin 13.-15.12.2021 Varsovassa Puolassa. 

Kilpailussa Suomea edustivat seuraavat teokset: 

MM nyky soolo lapset tytöt (34 kilpailijaa): 
Nuppu Makkonen, sija 24. 
Jasmin Raivio, sija 15. 
Melina Ylitalo, sija 16. 

MM nyky soolo juniori1 tytöt (32 kilpailijaa): 
Olivia Ahlfors, sija 21. 
Anina Janatuinen, sija 8. (semifinaali) 
Maija Tynkkynen, sija 17. 

MM nyky soolo juniori2 tytöt (34 kilpailijaa): 
Lilia Leppilampi, sija 24. 
Emilia Rantakari, sija 6. (finaali) 
Julia Tamminen, sija 4. (finaali) 

MM nyky soolo naiset (40 kilpailijaa): 
Emilia Honkoliini, sija 28. 
Emmi Silvonen, sija 8. 
Elisa Ärling, sija 13. 

MM nyky duo lapset (17 duoa): 
Jasmin Raivio/Viola Kumpuvaara, sija 1. 

MM nyky duo juniori1 (18 duoa): 
Olivia Ahlfors/Maija Tynkkynen, sija 9. 
Jasmin Liljeroos/Camilla Tusa, osallistuminen peruutettu 

MM nyky duo juniori2 (20 duoa): 
Jenna Ala-Sorvari/Helmi Linnakylä, sija 16. 
Oona Ansaharju/Anina Janatuinen, sija 4. (finaali) 
Emilia Rantakari/Beata Roininen, sija 1. 

MM nyky duo aikuiset1 (30 duoa): 
Emmi Silvonen/Elisa Ärling, sija 8. 
Peppi Timoskainen/Emilia Honkoliini, sija 21. 

MM nyky pienryhmä lapset (12 ryhmää): 
MTO Three, sija 10. 

MM nyky pienryhmä juniorit (26 ryhmää): 
Dancefina Academy, sija 4. (finaali) 
Dancefina Juniors, sija 13. 
DCA Yalsa, sija 10. 

MM nyky muodostelma juniorit (14 muodostelmaa): 
Dancefina Academy, sija 7. 
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MM nyky muodostelma aikuiset1 (16 muodostelmaa): 
TYC Last Society, sija 8. 

 

Peruutettu IDO:n MM Showkilpailu pidetään videokilpailuna tammikuussa 2022. Peruutettu 
MM Caribbean Show ja World Cup Latin Show piti pitää videokilpailuna myös 
tammikuussa 2022, mutta vähäisen osallistujamäärän johdosta siirretty maaliskuulle 2022. 

  

Jessica Öller opiskeli IDO:n tuomarilisenssin vuonna 2021. 

 

Helsingissä 15.2.2022 

 

Jonna Suokas  Anitra Ahtola 

Jonna Sjögrén  Päivi Henttu 

Emilia Jakonen  Laura Lindstedt 

Merja Satulehto  Jessica Öller 


