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Toimintasuunnitelma 2022 

 

1. Yleistä 

FDO ry toimii pääosin vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksen järjestösihteerinä toimii Raija 
Vuorinen. Vuodelle 2022 on toteutettu vuosikello, joka pilotoidaan ja täydennetään vuoden 
aikana hallituksen työkaluksi. FDO:n hallitus vastasi vuoden 2021 lopulla kyselyyn, jonka 
perusteella vuoden 2022 suunnittelukokoukseen mennessä FDO:lle luodaan strategia, 
visio ja missio.  

Vuonna 2022 FDO panostaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun, sekä 
kehitystyöhön.  

Vuoden 2022 tavoite on kasvattaa FDO:n jäsenmäärää Suomessa, parantaa jäsenetuja, 
helpottaa uusien harrastajien mukaantuloa kilpailutoimintaan ja rohkaista tanssijoita 
lähtemään kansainvälisiin kilpailuihin. 

Vuonna 2022 FDO:n maksut pysyvät samoina. Jäsenmaksu on €10,-/vuosi. Kilpailevien 
jäsenten pitää lisäksi maksaa vuosittainen kilpailulupamaksu (€20,-) ja kuhunkin kilpailuun 
erillinen osallistumismaksu (€30,-) 

Vuoden 2022 alkaessa Covid-19 -pandemia vaikuttaa edelleen voimakkaasti koko 
maailmassa, emmekä voi tarkalleen tietää, miten tulevan kauden kilpailujen järjestäminen 
onnistuu. Pyrkimyksenämme on saada tänäkin vuonna kaikki kilpailut tanssittua 
korkeintaan niiden ajankohtaa tarvittaessa siirtämällä. Vuonna 2022 FDO:n kilpailuihin ei 
ole tulossa suuria muutoksia. Tavoitteena on edelleen tarjota myös matalan kynnyksen 
kilpailuja ja lisätä saavutettavuutta.  

Jäsenille tarjottavia koulutuksia on tarkoitus lisätä. Koulutustoiminnassa ja kokouksissa 
hyödynnämme tarpeen vaatiessa jo hyvin omaksuttuja etäyhteyksiä.  

IT-asioissa parannuksia ja kehitystyötä tehdään myös vuoden 2022 aikana. Tavoitteena 
on kerätä rahaa uusiin kehityskohteisiin, kuten suunnitteilla olevaan mobiiliapplikaatioon ja 
koulutusosuuksien parantamiseen. 

Kullekin jaostolle varataan 1500 euroa (750 tammi-kesäkuussa +750 heinä-elokuussa, jos 
taloustilanne sallii) budjetista jaoston kehitysasioihin. 

Rahaa kerätään myös mahdolliseen nettisivujen (ruotsinkielen) käännöstyöhön. 

FDO jatkaa jo aloitettua yhteistyötä Tanssin talon kanssa, pitämällä FDO:n omat Street 
IKM & SM kilpailut siellä toukokuussa 2022.  

Yhteistyö STUL:n kanssa jatkuu ja oletettavasti myös tiivistyy, sillä STUL:ssa on 
meneillään organisaatiouudistus, joka tähtää entistä vahvemmin monilajiliitto -
rakenteeseen. FDO ry on iso osa juuri tätä eri tanssilajien moninaisuutta. STUL:n 
liittohallituksessa jatkavat Merja Satulehto ja Marco Bjurström. FDO:n puheenjohtaja 
Jonna Suokas toimii Marco Bjurströmin varajäsenenä.  
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Vuonna 2022 yhdistys myöntää jälleen stipendejä, joilla tuetaan tanssijoiden ja 
koreografien kilpailumatkoja sekä tanssillista kehitystä. Nämä julkistetaan loppuvuodesta 
yhdistyksen nettisivuilla. Stipendit ovat tositteita vastaan maksettavaa rahallista tukea. 

 

2. Kilpailutoiminta 

2.1. Yleistä 

FDO:n kansalliset kilpailut järjestetään yhteistyössä eri tanssikoulujen - tai seurojen 
kanssa. FDO:n kilpailujen lajivalikoimassa 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. 

Vuonna 2022 ikäsarjat ovat: 

LAPSET: Kilpailijat, jotka täyttävät kilpailuvuonna 12 vuotta tai ovat sitä nuorempia. 
(Vuonna 2010 syntyneet ja sitä nuoremmat)  

JUNIORIT 1 (soolo & duo): Kilpailijat, jotka täyttävät kilpailuvuoden aikana vähintään 13 ja 
enintään 14 vuotta. (Vuosina 2008-2009 syntyneet)  

JUNIORIT 2 (soolo & duo): Kilpailijat, jotka täyttävät kilpailuvuoden aikana vähintään 15 ja 
enintään 16 vuotta. (Vuosina 2006-2007 syntyneet)  

JUNIORIT (ryhmäsarjat): Kilpailijat, jotka täyttävät kilpailuvuoden aikana vähintään 13 ja 
enintään 16 vuotta. (Vuosina 2006-2009 syntyneet)  

AIKUISET 1: Kilpailijat, jotka täyttävät kilpailuvuoden aikana 17 vuotta tai ovat sitä 
vanhempia. (Vuonna 2005 syntyneet ja sitä vanhemmat)  

AIKUISET 2: Kilpailijat, jotka täyttävät kilpailuvuonna 31 vuotta tai ovat sitä vanhempia. 
(Vuonna 1991 syntyneet ja sitä vanhemmat)  

AIKUISET 3: Kilpailijat, jotka täyttävät kilpailuvuonna 45 vuotta tai ovat sitä vanhempia. 
(Vuonna 1977 syntyneet ja sitä vanhemmat)  

IKÄRAJATON: Sarjaan voivat osallistua kaikenikäiset kilpailijat. 

 

Uusia kilpailusarjoja vuodelle 2022 ovat: 

Disco Dance soolo lapset 
Disco Dance duo lapset 
Disco Danse pienryhmä lapset 
Disco Dance rising star soolo juniorit 1 
Disco Dance rising star soolo juniorit 2 
Disco Dance rising star soolo lapset 
Disco Dance rising star duo lapset  
Disco Dance rising star pienryhmä lapset  
Caribbean Show pienryhmä aikuiset 2 
Caribbean Show pienryhmä juniorit Open 



 
 

 

3/15 
 

Latin Style cha-cha duo aikuiset 2 
Latin Style cha-cha duo lapset 
Latin Style jive soolo aikuiset 1 
Latin Style jive soolo lapset ja juniorit 1&2 
Latin Style rumba soolo aikuiset 1 Open 
Latin Style rumba soolo lapset ja juniorit Open 
Latin Style samba duo aikuiset 2 
Latin Style samba duo lapset 
Latino Show muodostema aikuiset 1 
Latino Show muodostelma lapset ja juniorit 
Latino Show pienryhmä aikuiset 2 
Latino Show pienryhmä aikuiset 3 
Synchro Dance pienryhmä aikuiset 2 
Synchro Dance pienryhmä lapset ja juniorit 
Hip Hop 1 vs 1 lapset 
Hip Hop duo juniorit 1&2 Open 
Performing Arts rising star duo juniorit 1&2 
 

2.2. Kansalliset kilpailut vuonna 2022 

Covid-19 tilanteen vuoksi kevään 2022 kilpailut voidaan joutua siirtämään myöhempään 
ajankohtaan, alkukesään taikka syksyyn. Pyrkimyksenä kuitenkin, että kaikki arvokilpailut 
käydään vuoden 2022 aikana. 

Performing Arts IKM & SM -karsinta I 2022 
12.- 13.2.2022 Pajulahti 
Järjestäjänä Suomen Tanssitapahtumat ry ja FDO ry 

Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
Performing Arts duo juniorit 1 (karsintasarja) 
Performing Arts duo juniorit 2 (karsintasarja) 
Performing Arts pienryhmä aikuiset 1 (karsintasarja) 
Performing Arts pienryhmä juniorit (karsintasarja) 
Synchro Dance pienryhmä ikärajaton Open (ei titteliä) 

Tämä kilpailu on Covid-19 rajoitusten vallitessa peruttu omana kilpailuna ja yhdistetty 
seuraavaan, maaliskuussa pidettävään karsintakilpailuun. 

 

Performing Arts IKM & SM -karsinta II 2022 
19.- 20.3.2022 Jyväskylä 
Järjestäjänä TLT Events & FDO ry 

Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
Performing Arts duo juniorit 1 (karsintasarja) 
Performing Arts duo juniorit 2 (karsintasarja) 
Performing Arts pienryhmä aikuiset 1 (karsintasarja) 
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Performing Arts pienryhmä juniorit 
Synchro Dance pienryhmä ikärajaton Open (ei titteliä) 

Koska karsinta 1 yhdistettiin tähän kilpailuun ja vuonna 2022 järjestetään vain yksi 
karsintakilpailu, muutettiin tämän kilpailun nimi muotoon Performing Arts IKM & SM 
karsinta 2022. 

 

Disco IKM & SM 2022 
9.-10.4.2022 Oulu 
Järjestäjänä Tanssikeskus Citydance & FDO ry 

Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
Disco Dance duo aikuiset 1 (SM) 
Disco Dance duo juniorit 1 (IKM) 
Disco Dance duo juniorit 2 (IKM) 
Disco Dance duo lapset (IKM) 
Disco Dance muodostelma aikuiset 1 (SM) 
Disco Dance muodostelma lapset ja juniorit (IKM) 
Disco Dance pienryhmä aikuiset 1 (SM) 
Disco Dance pienryhmä aikuiset 2 (IKM 
Disco Dance pienryhmä juniorit (IKM) 
Disco Dance pienryhmä lapset (IKM) 
Disco Dance rising star duo aikuiset 1 (ei titteliä) 
Disco Dance rising star duo juniorit 1&2 (ei titteliä) 
Disco Dance rising star duo lapset (ei titteliä) 
Disco Dance rising star pienryhmä aikuiset 1 (ei titteliä) 
Disco Dance rising star pienryhmä juniorit (ei titteliä) 
Disco Dance rising star pienryhmä lapset (ei titteliä) 
Disco Dance rising star soolo aikuiset 1 (ei titteliä) 
Disco Dance rising star soolo juniorit 1 (ei titteliä) 
Disco Dance rising star soolo juniorit 2 (ei titteliä) 
Disco Dance rising star soolo lapset (ei titteliä) 
Disco Dance soolo aikuiset 1 (SM) 
Disco Dance soolo juniorit 1 (IKM) 
Disco Dance soolo juniorit 2 (IKM) 
Disco Dance soolo lapset (IKM) 
Disco Freestyle soolo aikuiset 1 (SM) 
Disco Freestyle soolo juniorit 1 (IKM) 
Disco Freestyle soolo juniorit 2 (IKM) 
Disco Slow soolo aikuiset 1 Open (ei titteliä) 
Disco Slow soolo juniorit 1 Open (ei titteliä) 
Disco Slow soolo juniorit 2 Open (ei titteliä) 
Disco Slow soolo lapset Open (ei titteliä) 
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Latino Show IKM & SM 2022 
23.-24.4.2022 Tampere 
Järjestäjänä Dance Actions & FDO ry 

Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
All styles showcase erityisryhmät Open  (ei titteliä) 
Caribbean Show duo aikuiset 1 (SM) 
Caribbean Show pienryhmä aikuiset 1 (SM) 
Caribbean Show pienryhmä aikuiset 2 (IKM) 
Caribbean Show pienryhmä juniorit Open (ei titteliä) 
Latin Style cha-cha duo aikuiset 1 (SM) 
Latin Style cha-cha duo aikuiset 2 (IKM) 
Latin Style cha-cha duo juniorit 1&2 (IKM) 
Latin Style cha-cha duo lapset (IKM) 
Latin Style jive soolo aikuiset 1 (SM) 
Latin Style jive soolo lapset ja juniorit 1&2 (IKM) 
Latin Style rumba soolo aikuiset 1 Open (ei titteliä) 
Latin Style rumba soolo lapset ja juniorit 1&2 Open (ei titteliä) 
Latin Style samba duo aikuiset 1 (SM) 
Latin Style samba duo aikuiset 2 (IKM) 
Latin Style samba duo juniorit 1&2 (IKM) 
Latin Style samba duo lapset (IKM) 
Latino Show duo aikuiset 1 (SM) 
Latino Show duo juniorit 1&2 (IKM) 
Latino Show duo lapset (IKM) 
Latino Show muodostelma aikuiset 1 (SM) 
Latino Show muodostelma lapset ja juniorit (IKM) 
Latino Show pienryhmä aikuiset 1 (SM) 
Latino Show pienryhmä aikuiset 2 (IKM) 
Latino Show pienryhmä aikuiset 3 (IKM) 
Latino Show pienryhmä juniorit (IKM) 
Latino Show pienryhmä lapset (IKM) 
Production Cup 1/3 (ei titteliä) 
Synchro Dance pienryhmä aikuiset 1 (SM) 
Synchro Dance pienryhmä aikuiset 2 (IKM) 
Synchro Dance pienryhmä juniorit (IKM) 
Synchro Dance pienryhmä lapset ja juniorit (IKM) 

 

Lasten IKM 2022 
6.- 8.5.2022 Espoo 
Järjestäjänä Dancevents & FDO ry 

Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli):  
Disco Dance soolo aikuiset 1 Open (ei titteliä) 
Disco Dance soolo juniorit 1 Open (ei titteliä) 
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Disco Dance soolo juniorit 2 Open (ei titteliä) 
Disco Dance soolo lapset Open (ei titteliä) 
Hip Hop 1 vs 1 lapset (IKM) 
Hip Hop duo lapset  (IKM) 
Hip Hop pienryhmä lapset (IKM) 
Hip Hop soolo lapset (IKM) 
Katutanssi muodostelma lapset (IKM) 
Performing Arts rising star duo lapset (IKM) 
Performing Arts rising star soolo lapset (IKM) 
Performing Arts duo lapset (IKM) 
Performing Arts muodostelma lapset (IKM) 
Performing Arts pienryhmä lapset (IKM) 
Performing Arts rising star duo lapset (ei titteliä) 
Performing Arts rising star soolo lapset (ei titteliä) 
Performing Arts soolo lapset (IKM) 

 

Performing Arts IKM & SM 2022 
13.- 15.5.2022 Pajulahti 
Järjestäjänä Suomen Tanssitapahtumat ry & FDO ry 

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

 

Street IKM & SM 2022, Helsinki 
20.-22.5.2022 Helsinki 
Järjestäjänä FDO ry 

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

 

Aikuiset 2 & 3 IKM 2022 
1.-2.10.2022 Oulu 
Järjestäjänä Tanssikeskus Citydance & FDO ry 

Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli):  
Hip Hop duo aikuiset 2 (IKM) 
Hip Hop duo juniorit 1&2 Open (ei titteliä) 
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) 
Performing Arts duo aikuiset 2 (IKM) 
Performing Arts muodostelma aikuiset 2 (IKM) 
Performing Arts muodostelma aikuiset 3 (IKM) 
Performing Arts pienryhmä aikuiset 2 (IKM) 
Performing Arts pienryhmä aikuiset 3 (IKM) 
Production Cup 3/3 (ei titteliä, Cupin voittajalle Cup mestaruus) 

 

3. Koulutus ja muu jäsentoiminta 

Vuonna 2022 panostetaan erityisesti koulutusten järjestämiseen. Koulutuksia tullaan 
järjestämään niin tuomareille, kilpailuvalvojille, koreografeille, tanssijoille, tanssijoiden 
perheille ja tukihenkilöille kuin myös kilpailujen järjestäjille ja järjestäjiksi haluaville. 
Kaikista koulutuksista kerätään palautetta ja sen mukaan mietitään, miten ja mitä 
koulutuksia järjestetään jatkossa. Tavoitteena on, että kaikille FDO:n jäsenille tarjotaan 
koulutuksia vuosittain.  

Koulutuksista tai eri jaostojen organisoimasta jäsentoiminnasta löydät lisää kohdasta 4.2. 
jaostot. Jäsentoiminnasta mainostetaan aina erikseen FDO:n tiedotuskanavissa toiminnan 
toteutuessa.  
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4. Yhdistystoiminta 

4.1. Yhdistyksen hallitus 

Toimintavuoden hallinto vuoden 2022 alussa: 

Puheenjohtaja Jonna Suokas 
Varapuheenjohtaja Jessica Öller 

Performing Arts -jaosto 
Jäsen Anitra Ahtola 
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 (entinen kehitys- ja talousjaosto) 
Jäsen Jonna Sjögrén 
1. varajäsen Sari Haukkovaara 
2. varajäsen Mirelle Lund 

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 (viestintä- ja 
markkinointijaosto, kilpailujaosto, kehitys- ja koulutusjaosto). 
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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. 

 

PERFORMING ARTS JAOSTO 

Performing Arts jaoston perustehtävät säilyvät. Jaosto kokoontuu säännöllisesti 
etäyhteyksillä ja on yhteydessä kentälle saadakseen ajankohtaista tietoa ja kehitystarpeita.  

Jaosto jatkaa vuonna 2022 avointen keskustelutilaisuuksien järjestämistä lajin 
kehittämiseksi. Tilaisuudet järjestetään kilpailujen yhteydessä tai etänä koronatilanteesta 
riippuen. 

Vuonna 2020 tulleita uusia sarjoja on päätetty jatkaa myös vuoden 2022 kisoissa, koska 
Performing Arts jaosto haluaa edelleen edistää kisoihin osallistumisen kynnyksen 
madaltamista. Vuonna 2020 tulleiden uusien sarjojen lisäksi vuonna 2021 päätettiin lisätä 
rising star sarjoihin soolo lapset ja duo lapset. Kilpailukalenteriin tehtyjen muutoksien 
toimivuutta arvioidaan sekä mahdollisesti kehitetään seuraavaa vuotta varten. Kilpailuihin 
tulevat uudet sarjat löydät kohdasta 2.2. Kansalliset kilpailut vuonna 2022. 

Vuonna 2022 perustetaan Nuorten tanssijoiden työryhmä. Ryhmä toimii linkkinä 
tanssijoiden ja FDO:n välillä ja on mukana kehittämässä FDO:n toimintaa nuorten 
tanssijoiden näkökulmasta. Performing Arts ottaa ensimmäisenä työryhmän vastuulleen. 
Työryhmä siirtyy seuraavan jaoston vastuulle aina suunnittelukokouksessa. Keväällä 2022 
jaostoa vetää Anitra Ahtola ja Josephina Chelelgo. Työryhmä kokoontuu kasvotusten tai 
etäyhteyksin. 

 

STREET DANCE JAOSTO 

Street Dance jaoston toiminnassa perustehtävät säilyvät. Jaosto järjestää Street SM 2022 
-kilpailujen jälkeen etäkeskustelutilaisuuden FDO:n jäsenmaksun maksaneille tanssijoille, 
koreografeille ja vanhemmille, mikäli koronatilanne ja siihen liittyvät poikkeusjärjestelyt 
tämän sallii. Street Dance jaosto aloittaa vuoden 2022 jaoston puheenjohtajan ja 
varajäsenten kokouksella, jossa sovitaan jaoston kehityssuunnitelmia. Kilpailuihin tulevat 
uudet sarjat löydät kohdasta 2.2. Kansalliset kilpailut vuonna 2022. 

 

DISCO DANCE JAOSTO 

Disco Dance jaoston toiminnan perustehtävät säilyvät entisellään. Disco Dance jaosto 
toimii aktiivisesti ja kokoontuu etäpalaverien välityksellä säännöllisesti puheenjohtajan 
kutsusta. Disco Dance jaosto järjestää avoimen forum-keskustelutilaisuuden tanssijoille, 
koreografeille ja vanhemmille. Jaosto suunnittelee workshopin järjestämistä 
discotanssijoille alkuvuodesta ulkomaisten opettajien johdolla. Workshopin teemoina ovat 
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disco ja disco Slow. Disco Slowsta järjestetään seminaari, jolla edistetään lajin osaamista 
Suomessa. 

Discokisoja ennen toteutetaan teasersoittolista ja se jaetaan kisaajille. Listan musiikit 
tulevat olemaan osa kisaviikonloppua ja niiden toivotaan tuovan yhteistä tunnelmaa 
kisoihin valmistautumiseen. Kaikkien ikäsarjojen mestaruuksista kilpaillaan Disco IKM/SM-
kisoissa, jonne myös lasten sarjat siirtyivät. Rising Star-sarjat ovat mukana kaikissa 
ikäsarjoissa. B-finaali otettiin käyttöön vuonna 2021 ja sen käyttöä jatketaan soolosarjoissa 
vuonna 2022. Lisäkisana on Lasten IKM-kisojen yhteydessä järjestettävä DiscoCup, jossa 
tanssitaan discon open-sarjoja. Kilpailuihin tulevat uudet sarjat löydät kohdasta 2.2. 
Kansalliset kilpailut vuonna 2022. 

 

LATINO SHOW JAOSTO 

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 matalan kynnyksen kilpailujen järjestämisen erityisesti tiheämmin 
asutun Etelä-Suomen ulkopuolella. Tämän tyyppisten yhteiskilpailujen myötä myös 
tuomarikoulutusta kehitetään edelleen, samoin suositut koreografiakoulutukset saavat 
jatkoa  

Jaoston Latino Show kilpailujen yhteydessä järjestämät avoimet keskustelutilaisuudet 
yhdistävät kentällä työskentelevät tanssin ammattilaiset ja harrastajat yhdessä pohtimaan 
lajin tulevaisuutta. Keskustelua käydään myös aktiivisesti jaoston ylläpitämässä tanssin 
ammattilaisille tarkoitetussa Latino Show -ryhmässä Facebookissa. 

Latino Show jaosto on aktiivisesti yhteydessä kansainvälisen kattojärjestön IDO:n Couple 
Dance jaostoon pyrkimyksenään selkeyttää kansainvälisiä sääntöjä.  Kilpailuihin tulevat 
uudet sarjat löydät kohdasta 2.2. Kansalliset kilpailut vuonna 2022.   

 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTIJAOSTO 

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, mahdollisten käsiohjelmien painatus, mahdollisten julisteiden levitys). 
Viestintä- ja markkinointijaosto huolehtii myös yhdistyksen stipendien julkaisun 
uutisoinnista ja toteuttamisesta, yhdistyksen valokuvien ja roll-up:ien hallinnoinnista ja 
päivityksestä. Jaosto vastaa joukkueenjohtajien kanssa arvokisamenestyksen 
uutisoinneista. Jaosto suunnittelee arvokisoissa menestyneiden huomioimista esim. 
kahvitilaisuuksien muodossa. Jaosto jatkaa myös nettisivun google-analytiikan 
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hyödyntämistä, sen edelleen rakentamista ja seurantaa. Samoin jaosto vastaa yhdistyksen 
visuaalisen ilmeen suunnittelemisesta, yhdenmukaistamisesta ja ylläpitämisestä.  

Viestintä- ja markkinointijaosto suunnittelee ja toteuttaa myös yhdistyksen toimintaa 
esittelevän lyhyehkön videon, mikä julkaistaan yhdistyksen Youtube-kanavalla. Viestintä- 
ja markkinointijaosto suunnittelee ja organisoi ja toteuttaa uusien erovuoroisten jaostojen 
jäsenten esittelyt. 

Jaosto suunnittelee ja pyrkii organisoimaan erilaisia yhdistyksen toiminnan esittelyjä 
sisältäviä Instagram live-tapahtumia. Jaosto hakee edelleen lisäresursseja kasvavaan 
toimintaan. 

 

KILPAILUJAOSTO 

Kilpailujaoston tehtäviä ovat kilpailuaikataulujen laatiminen, kilpailujärjestäjien 
hankkiminen, hakemusten arvioiminen ja alustavan kilpailukalenterin luominen. 
Kilpailujaosto vastaa kilpailutoiminnan kehittämisestä ja arvioinnista. Skrutit eli 
pisteidenlaskijat toimivat kilpailujaoston alla omana työryhmänään. Kilpailujaosto vastaa 
myös uuden pisteidenlaskujärjestelmän ylläpitämisestä. Kilpailujaosto koordinoi FDO:n itse 
järjestämiä kilpailuja. 

 

KEHITYS- JA KOULUTUSJAOSTO 

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.  

Kehitys- ja koulutusjaosto pitää yhteyttä tuomareina toimineisiin henkilöihin ja heidät 
pidetään ajan tasalla erityisesti kilpailuihin liittyvistä asioista.  

Vuonna 2022 panostetaan erityisesti koulutusten järjestämiseen. Koulutuksia tullaan 
järjestämään niin tuomareille, kilpailuvalvojille, koreografeille, tanssijoille, tanssijoiden 
perheille ja tukihenkilöille kuin myös kilpailujen järjestäjille ja järjestäjiksi haluaville. 
Kaikista koulutuksista kerätään palautetta ja sen mukaan mietitään, miten ja mitä 
koulutuksia järjestetään jatkossa. Tavoitteena on, että kaikille FDO:n jäsenille tarjotaan 
koulutuksia vuosittain. 

Kehitys- ja koulutusjaosto tekee tarpeiden mukaan erilaisia kyselyitä jäsenistölle ja 
sidosryhmille, ja vastaanottaa palautteita. Jokaisen kilpailun jälkeen tehtävältä “Mikä 
Fiilis?” -kyselyn pohjalta mietitään kehityskohteita. 

Vuoden 2022 aikana toiminnan aloittaa lisätulotyöryhmä, joka nimensä mukaisesti miettii 
lisätulojen mahdollisuuksia. Lisäksi avustuksia haetaan, kun sopivia kohteita löytyy.  

FDO:n tietojärjestelmän päivitys ja uudistaminen ovat myös Kehitys- ja koulutusjaostossa 
työn alla. 
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Kilpailuvalvojat (KiVat) ovat kehitys- ja koulutusjaoston alla työryhmänä, yhteyshenkilönä 
jatkaa Mirelle Lund. KiVa-polku, eli yhteiset raamit ja säännöt ovat viimeistelyn alla ja sen 
mukaan toimitaan yhtenäisesti heti vuoden alusta. Uusia KiVoja koulutetaan tarpeen 
mukaan. Tällä hetkellä ryhmä koostuu aktiivisista toimijoista ja tarvetta ei ole kuin 
mahdollisesti street osaajalle. Kaikista aktiivisista Kivoista lisätään esittely FDO:n 
nettisivuille alkuvuoden aikana. KiVat pitävät yhteyttä oman ryhmän kautta ja tulevan 
vuoden aikana suunnitellaan pidettäväksi 1-2 kokousta.  

 

Jaostojen kokoonpano toimintavuoden 2022 alussa: 

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

Street Dance -jaosto 
aura Lindstedt (Jaoston puheenjohtaja) 
Sanaz Hassani (1.vara) 
Heikki Hautajoki (2. vara) 
Ida Jousmäki 
Akim Bakhtaoui 
Anna Kuulusa 
Riina Harju 
Anni Lämsä 
Katri Miettinen 
Heidi Hartzell 

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

Latino Show -jaosto 
Merja Satulehto (Jaoston puheenjohtaja) 
Saara Kylmänen (1.vara) 
Marjukka Koivuniemi (2.vara) 
Juha Pykäläinen 
Marko Keränen 
Maria Ylönen 
Tero Laakso 

Viestintä- ja markkinointijaosto: 
Päivi Henttu (Jaoston puheenjohtaja) 
Miila Huttunen (1.vara) 
Kati Hukka (2.vara) 
Saara Kerttula 
Raija Vuorinen 
Iina Aarni 
Netta Rekomaa 
Aura Raappana 

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

Kehitys- ja koulutusjaosto  
Jonna Sjögren (Jaoston puheenjohtaja) 
Sari Haukkovaara (1. vara) 
Mirelle Lund (2. vara) 
Katjaa Ahtola 
Susanna Herasuo 
Anne Jaara 
Emilia Jakonen 
Turo Koponen 
Susanna Sellmer 
Jessica Öller 
Jonna Suokas 
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4.3. Henkilöstö 

Yhdistyksen järjestösihteerinä jatkaa Raija Vuorinen, joka toimii STUL:n (Suomen 
Tanssiurheiluliitto ry) toimitiloissa, liiton palkkaamana. 

FDO:n järjestösihteerin tehtäviin kuuluvat 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, joukkueen johtajuus, 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 
2022 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. STUL:n 
talousarviossa FDO-lajeille varattu määräraha käytetään koulutusten toteutukseen sekä 
stipendien kautta tanssijoiden matkatukiin. 

 

4.4.3. Muu varainhankinta 

FDO harjoittaa muuta varainhankintaa myymällä 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 koulutusjaosto kartoittaa ja hakee avustuksia FDO:n toiminnan kehittämiseen 
sekä jäsenpalvelujen parantamiseen. 

 

4.5. Kansainvälinen järjestötoiminta 

FDO:n International Ambassadorina, eli FDO:n kansainvälisten asioiden lähettiläänä 
jatkaa vuonna 2022 FDO:n entinen puheenjohtaja Marco Bjurström.  

Suomi on mukana IDO:n uusissa työryhmissä, kuten New Age DIvision working group, 
joka tekee kehitystyötä kilpailusarjojen ikäryhmien kanssa.  
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Suomi lähettää 1-2 edustajaa IDO:n AGM-kokoukseen, joka pidetään 12.-13.7.2022 
Kööpenhaminassa, Tanskassa. Kokoukseen on alustavasti lähdössä puheenjohtaja Jonna 
Suokas ja kansainvälisten asioiden lähettiläs Marco Bjurström. 

IDO:n lajikomiteakokouksia järjestetään etäyhteyksin tai kansainvälisten kilpailujen 
yhteydessä  – yleisimmin maailmanmestaruus -kilpailujen yhteydessä. Näihin kokouksiin 
jokainen jäsenmaa saa lähettää edustajan. FDO pyrkii lähettämään kokouksiin edustajan 
aina, kun kyseiseen kilpailuun lähetetään Suomesta kilpailijoita ja jos kilpailupaikalla on 
kokouksen edustajaksi sopiva henkilö. Etäyhteyksin pidettäviin kokouksiin FDO osallistuu 
mahdollisuuksien mukaan. Kokousedustajat esittelevät lajijaostojen muotoilemat ja 
hallituksen hyväksymät ehdotukset eteenpäin sekä äänestävät asialistan asioissa 
lajijaoston Suomessa muodostaman äänestyslinjan mukaisesti.  

Muutama suomalainen tuomari on kiinnostunut IDO:n tuomarilisenssin opiskelusta, jos 
koulutusten päivämäärät osuvat kohdalleen.  

IDO:n arvokisojen tuomaripaikkoja ei ole vielä julkaistu vuodelle 2022. 

 

 

Helsingissä 15.2.2022 

 

Jonna Suokas  Anitra Ahtola 

Jonna Sjögrén  Päivi Henttu 

Emilia Jakonen  Laura Lindstedt 

Merja Satulehto  Jessica Öller 


