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Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Performing Arts ranking ja Grand Prix 2023 
2. Kilpailut 2023 
3. Tervetuloa edustamaan Suomea IDO:n arvokilpailuihin! 
4. Nollatoleranssi häirinnässä ja epäasiallisessa kohtelussa 
5. Synchro dance, erityisryhmät ja Production 
6. Kilpailuhaku 2024 auki 8.1.2023 asti 

 
1. Performing Arts ranking ja Grand Prix 2023 

Tervetuloa tutustumaan Performing Arts ranking- ja Grand Prix 2023 -prosessista sekä 
kilpailusäännöissä 2023 että uutisessa uutispalstallamme: 
https://fdo.fi/2022/11/25/performing-arts-ranking-ja-grand-prix-2023/ 
 

2. Kilpailut 2023 
Kaikki kilpailut 2023 löydät nettisivultamme kilpailut-osiosta. 
Huom: Disco Grand Prix II 2023 on päivitetty kolmipäiväisyyden sijaan kaksipäiväiseksi: 
25.-26.3.2023. 
https://fdo.fi/kilpailut/ 
 

3. Tervetuloa edustamaan Suomea IDO:n arvokilpailuihin! 
Vedämme vuodenvaihteessa yhteen ja uutisoimme IDO:n arvokilpailut 2023. 
Tervetuloa hankkimaan kansainvälistä kokemusta! 
Ulkomaisissa arvokilpailuissa edustamme koko Suomea. 
Lisätietoa: 
https://fdo.fi/2022/11/02/tervetuloa-edustamaan-suomen-maajoukkueessa/ 
 

4. Nollatoleranssi häirinnässä ja epäasiallisessa kohtelussa 
Suomen Tanssiurheiluliitto ry sekä FDO ry siinä mukana osallistuivat Olympiakomitean ja SUEK ry:n 
(Suomen Urheilun Eettinen Keskus ry) häirintätutkimuksen toiseen osaan. Kysely lähti osalle FDO:n 
kilpailijoista annettujen kriteereiden mukaisesti. 
Tässä lisäinfoa sekä ensimmäisestä että toisesta tutkimuksesta: 
Ensimmäinen tutkimus 2019-2021: 
https://fdo.fi/2019/12/18/suek-ryn-selvitys-seksuaalisesta-ja-sukupuoleen-perustuvasta-
hairinnasta-suomalaisessa-kilpaurheilussa/ 
 
https://fdo.fi/2020/09/16/seis-hairinnalle/ 
 
Toinen tutkimus: 
https://fdo.fi/2022/04/14/fdo-ja-tanssiurheiluliitto-mukana-suekin-kyselyssa-aikuiskilpailijoille/ 
 
https://fdo.fi/2022/11/14/urheilussa-paljon-hyvaa-tutkimus-epaasiallisesta-kohtelusta/ 
 

5. Synchro dance, erityisryhmät ja Production 
Toivottavasti koronavuosien jälkeen ryhmien harjoitusmahdollisuudet ovat helpottuneet ja 
toivotammekin suuret kilpailijamäärät lämpimästi tervetulleiksi vuoden 2023 kilpailuihin! 

https://fdo.fi/kilpailut/
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Pyydämme kiinnittämään huomioita mahdollisuuteen kilpailla ns. normilajien lisäksi synchro 
dancessa, erityisryhmissä ja productionissa. 
 
Synchro dance pienryhmissä voi olla 3-7 tanssijaa.  
Synchro Dancessa voi kilpailla millä tahansa tanssityylillä tai -rytmillä. Synchro Dancessa kilpailijat 
tanssivat koko esityksen ajan keskenään samoja liikkeitä, samassa muodostelmassa, 
mahdollisimman yhdenmukaisesti ja yhdenaikaisesti. Edes kaanonit tai liikkeiden tekeminen 
peilaamalla eivät ole sallittuja. Muodostelman liikkuminen tanssilattialla on sallittua ja toivottavaa. 
Suuntia voi käyttää siten, että tanssija kääntyy omalla paikallaan muuttamatta muodostelmaa tai 
paikkaa muodostelmassa. Viimeisen 20 sekunnin aikana saa loppuhuipennukseksi vaihtaa 
muodostelmia ja paikkoja. 
 
All styles showcase erityisryhmät (HUOM! sarjan nimessä on maininta erityisryhmistä ja esim. All 
styles pienryhmä ikärajaton Open -sarja on avoin sarja kaikille) on kilpailusarja, joille tanssiteoksen 
rakentaminen tuottaa haasteita psyykkisen tai fyysisen rajoitteen vuoksi.  All styles showcase 
erityisryhmä sarjaan ryhmä voi osallistua valitsemallaan tanssilajilla. Ryhmän koko on vapaasti 
valittavissa. 
 
Production Cup 
Production on oma erillinen kokonaisuutensa, joka ei kuulu minkään FDO:n päälajin alle. 
Production-teoksissa ei ole tyyli- tai lajirajoitteita, vaan niissä voi yhdistellä kaikkia tanssin lajeja 
haluamallaan tavalla. Ryhmässä tulee olla vähintään 25 kilpailijaa, mutta ylärajaa ei ole. 
Sarja on ikärajaton eli ryhmä voi koostua täysin eri-ikäisistä kilpailijoista. 
 
Lue kokonaan sarjakuvaukset kilpailusäännöistä: 
https://fdo.fi/wp-content/uploads/2022/10/FDO-kilpailusaannot-2023.pdf 
 
Lajijaostot ja toimistomme vastaavat mielellään tarkentaviin kysymyksiinne! 
 

6. Kilpailuhaku 2024 auki 8.1.2023 asti 
Tervetuloa hakemaan vuoden 2024 kilpailuja 8.1.2023 asti. 
Tarkemmat ohjeet nettisivumme uutispalstalta: 
https://fdo.fi/2022/11/30/kilpailuhaku-2024-auki-8-1-2023-asti/ 
 
Terveisin, 
FDO ry 
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