
Finnish Dance Organization FDO ry 

Toimintasuunnitelma 2017 

 

1. Yleistä 

 

Toimintavuoden aikana keskitytään kansalliseen kilpailutoimintaan sekä sitä 
tukevaan koulutustoimintaan. Performing arts SM-karsintakilpailut käydään 
uudelleen ilman finaaleja. Battle SM-kilpailuista luovutaan. Performing Arts SM-
kilpailujärjestelmän vuoden 2018 voimaan muutoksen johdosta syksyllä 2017 
käydään Performing Arts soolo sarjojen SM-kilpailut syksyllä 2017. 

 

Yhdistyksen käyttämiä sähköisiä järjestelmiä kehitetään edelleen. Kilpailujen 
tuloslaskentakokonaisuudessa tehdään pieniä korjauksia sekä uusia toimintoja. 
Yhdistyksen myöntämät stipendit, joilla tuetaan tanssijoiden ja koreografien 
kilpailumatkoja sekä tanssillista kehitystä, julkistetaan loppuvuodesta 
yhdistyksen nettisivuilla. Stipendit ovat tositteita vastaan maksettavaa 
rahallista tukea. 

 

Yhdistyksen taloudellisiin haasteisiin kehitetään kestäviä ratkaisumalleja. Tästä 
johtuen kilpailumaksua nostetaan 5 eurolla.  

 

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, disco dance, disco freestyle, hip hop ja katutanssi 

 

Latino Show SM-kilpailuihin tulee mukaan uusina sarjoina Lasten pienryhmät 
sekä salsa duot. Performing Arts SM-kilpailuihin tulee Aikuiset3 
pienryhmäsarja. 

 

2.2. Kansalliset kilpailut vuonna 2017 

 

25. – 26.3.2017 Performing Arts SM-karsinta, Helsinki / Järjestäjänä FDO ry  
Kilpailusarjat: 
Performing Arts soolo juniorit tytöt 

Performing Arts soolo naiset 

Performing Arts duo juniorit 

Performing Arts pienryhmä juniorit 

Performing Arts pienryhmä aikuiset 

 

29. – 30.4.2017 Performing Arts SM-karsinta, Jyväskylä / Järjestäjänä FDO ry ja 
Cooma Dance Academy 

Kilpailusarjat: 
Performing Arts soolo juniorit tytöt 

Performing Arts soolo naiset 

Performing Arts duo juniorit 



Performing Arts pienryhmä juniorit 

Performing Arts pienryhmä aikuiset 

  
22.4.2017 Disco SM, Helsinki / Järjestäjänä FDO ry ja Helsingin 
Nuorisoasiainkeskus 

Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
Disco dance soolo juniorit tytöt (IKM) 

Disco dance soolo juniorit pojat (IKM) 

Disco dance soolo naiset (SM) 

Disco dance soolo miehet (SM) 

Disco freestyle juniorit tytöt (IKM) 

Disco freestyle juniorit pojat (IKM) 

Disco freestyle naiset (SM) 

Disco freestyle miehet (SM) 

Disco dance duo juniorit (IKM) 

Disco dance duo aikuiset (SM) 

Disco dance pienryhmä juniorit (IKM) 

Disco dance pienryhmä aikuiset (SM) 

Disco dance muodostelma lapset & juniorit (IKM) 

Disco dance muodostelma aikuiset (SM) 

Disco Rising Star soolo juniorit 

Disco Rising Star soolo aikuiset 

 

13.5.2017 Latino Show SM, Oulu / Järjestäjänä FDO ry ja Tanssikeskus Citydance 

Kilpailusarjat: 
Latino show duo aikuiset (SM) 

Latino Show pienryhmä lapset (IKM) 

Latino show pienryhmä juniorit (IKM) 

Latino show pienryhmä aikuiset (SM) 

Latino show pienryhmä aikuiset2 (IKM) 

Latino show pienryhmä aikuiset3 (IKM) 

Salsa duo aikuiset (SM) 

 

6. – 7.5.2017 Lasten Disco & Street & Performing Arts IKM, Vaasa / Järjestäjänä 
FDO ry ja 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 

Katutanssimuodostelma lapset 

Performing arts soolo lapset tytöt 

Performing arts soolo lapset pojat 

Performing arts duo lapset 

Performing arts pienryhmä lapset 

Performing arts muodostelma lapset 



 

13. – 14.5.2017 Street SM, Tampere / Järjestäjänä FDO ry ja Hip Hop House  
Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
Hip Hop soolo juniorit tytöt (IKM) 

Hip Hop soolo juniorit pojat (IKM) 

Hip Hop soolo naiset (SM)                  

Hip Hop soolo miehet (SM)                 

Hip Hop duo juniorit (IKM)                

Hip Hop duo aikuiset (SM)                 

Hip Hop pienryhmä juniorit (IKM)    

Hip Hop pienryhmä aikuiset (SM)   
Hip hop pienryhmä aikuiset 2 (IKM)                      

Katutanssi muodostelma juniorit (IKM) 

Katutanssi muodostelma aikuiset (SM) 

Katutanssi muodostelma aikuiset2 (IKM) 

Katutanssi showcase avoin sarja (SM) 

 

10. – 11.6.2017 Performing Arts SM, Jyväskylä / Järjestäjänä FDO ry ja 
Tanssikoulu HC2.0 

Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
Performing Arts soolo juniorit tytöt (IKM)             

Performing Arts soolo juniorit pojat (IKM) 

Performing Arts soolo naiset (SM)     

Performing Arts soolo miehet (SM) 

Performing Arts duo juniorit (IKM) 

Performing Arts duo aikuiset (SM) 

Performing Arts pienryhmä juniorit (IKM) 

Performing Arts pienryhmä aikuiset (SM) 

Performing Arts pienryhmä aikuiset2 (IKM)  
Performing Arts pienryhmä aikuiset3 (IKM)        

Performing Arts muodostelma juniorit (IKM) 

Performing Arts muodostelma aikuiset (SM) 

Performing Arts muodostelma aikuiset2 (IKM) 

Performing Arts Production avoin sarja (SM) 

 

?.-?.?.2017 Performing Arts SM soolo SM / Järjestäjänä FDO ry ja ? 

Kilpailusarjat: 
Performing Arts soolo juniorit tytöt (IKM) 

Performing Arts soolo naiset (SM) 

Performing Arts soolo juniorit pojat (IKM) 

Performing Arts soolo miehet (SM) 

 

3. Koulutus ja muu jäsentoiminta 

 

Päätuomareille järjestetään koulutusseminaari tammi-maaliskuun aikana. 
Koulutuksen tarkoitus on päivittää aiemmin päätuomareina toimineiden 
osaaminen sekä kouluttaa uusia päätuomareita. 

 

Disco dance -jaoston toiminnassa perustehtävät säilyvät. Jaosto suunnittelee 
syksylle 1-2 ulkomaalaisen opettajan tiiviskurssin. Isoja sääntömuutoksia ei 



näillä näkymin tarvitse tehdä, koska vuonna 2016 tehtiin paljon korjauksia sekä 
tarkennuksia sääntöihin. Rising star -sarjat tulevat ensimmäistä  kertaa vuonna 
2017 ja niiden toimivuutta arvioidaan sekä kehitetään seuraavaa vuotta varten. 

 

Couple dance –jaosto jatkaa edelleen vuonna 2017 hyväksi havaittujen avointen 
keskustelutilaisuuksien järjestämistä lajin kehittämiseksi. Painopiste toiminnan 
kehittämisessä on vuonna 2017 tuomarikoulutuksessa, aktiivisuudessa 
kansainvälisissä kilpailuissa ja kotimaassa perinteisten salsaharrastajien 
tavoittamisesta ja heidän mukaansaamisessaan SM-kilpailuihin. 
Kehitysjaosto suunnittelee ja toteuttaa jatkotuomarikoulutuksen keväälle 2017 
(tammikuu) ja pyrkii toteuttamaan perustuomarikoulutuksen syksylle 2017 
(loka-marraskuu), näin ollen jatkossa koulutuksilla olisi sopiva sykli, jota 
jatkettaisiin vuosittain.  

 

Kehitysjaosto huolehtii tuomarikirjeen kirjoittamisesta ja lähettämisestä jo 
FDO:n kilpailuissa tuomaroineille tuomareille sekä rekisterituomareille 4 
kertaa vuodessa. Kehitysjaosto tekee kirjeeseen liittyen vuosikellon, josta käy 
ilmi mitä tulee tiedottaa tuomareille ja milloin. Kehitysjaosto pyrkii osaltaan 
myös muilla mahdollisilla keinoilla kehittämään tuomareiden välistä 
yhteistyötä ja yhteydenpitoa.  

 

Kehitysjaosto pyrkii kehittämään tuomarikoulutusta ja rekisteriin 
hakeutumista kiinnostavammaksi potentiaalisille hakijoille, jotta rekisterissä 
olevien tuomareiden määrä saadaan kasvuun kaikissa FDO:ssa kilpailtavissa 
lajeissa.  

 

Kehitysjaosto tekee ohjeistuksen tuomarirekisteriin hakeutumisesta, joka toimii 
kattavana tietopakettina tuomariksi haluaville. 
Kehitysjaosto laatii lajijaostoille suosituksen tuomarivalinnan tekemiseen esim. 
maantieteellinen jakauma, sukupuoli ym. huomioon ottamisesta 
tuomarivalinnassa. 

 

Yleisesti kehitysjaosto pyrkii monipuolisesti kehittämään ja edistämään 
järjestön toimintaa, tanssijoille tarjottavia palveluja, sekä yhteistyötä muihin 
järjestöihin. 

 

4. Yhdistystoiminta 

 

4.1. Yhdistyksen hallitus 

 

Toimintavuoden hallinto vuoden 2017  alussa: 
Puheenjohtaja Katjaa Ahtola 

                                                             
Performing Arts -jaosto 

Jäsen Marco Bjurström                  
1. varajäsen Anitra Ahtola 

2. varajäsen Tanja Huotari                             
                                                                                                       
Street -jaosto 

Jäsen Sanaz Hassani                              
1. varajäsen Heidi Hartzell                          



2. varajäsen Heikki Hautajoki                              

                                                             
Couple Dance -jaosto 

Jäsen Merja Satulehto          

1. varajäsen Juha Pykäläinen                           

2. varajäsen Marjukka Koivuniemi             

                                                             
Disco Dance -jaosto 

Jäsen Jessica Öller    

1. varajäsen Inka Hirva 

2. varajäsen Jenni Jokikokko-Jakkula        

                                                            
Kilpailujaosto 

Jäsen  Emilia Jakonen                       
1. varajäsen Jonna Sjögren                    
2. varajäsen Lisbeth Hälikkä                           

                                                
Kehitysjaosto  
Jäsen Jonna Suokas 

1. varajäsen Pasi Mäkelä 

2. varajäsen Annamari Kess 

 

Tiedotusjaosto 

Jäsen Raija Vuorinen                     
1. varajäsen Päivi Henttu 

2. varajäsen Kati Hukka 

 

4.2. Jaostot 

 

Hallituksen alaisena toimii neljä lajijaostoa (Performing Arts -jaosto, Street 
Dance -jaosto, Disco Dance -jaosto sekä Couple Dance -jaosto) sekä kolme 
muuta jaostoa (tiedotusjaosto, kilpailujaosto, kehitysjaosto). 

 

Lajijaostot toimivat hallituksen linkkeinä että 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 IDOssa, pitävät huolta 
lajinsa sääntöjen ajantasaisuudesta, sekä järjestävät jäsenille toimintaa omissa 
lajeissaan. Lajijaostot vastaavat urheilulukioihin pyrkivien tanssijoiden 
lajipisteytyksistä. 
Tiedotusjaoston tehtäviä ovat uutisointi yhdistyksen nettisivuilla ja ryhmän 
vuonna 2016 uudistuneella Facebook-sivulla, 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 toteuttamisesta, Tanssiurheilija-lehden artikkeleista, yhdistyksen 
valokuvien ja top-rollien hallinnoinnista ja päivityksestä. 

 

Kilpailujaoston tehtäviä ovat kilpailuaikataulujen laatiminen, 
kilpailujärjestäjien hankkiminen & hakemusten arvioiminen, alustavan 



kilpailukalenterin luominen sekä kilpailutoiminnan kehittäminen & arviointi, 
pisteidenlaskujärjestelmän ylläpito ja päivittäminen. 

 

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

 

Performing Arts -jaostossa vuosi 2017 on muutoksen suunnittelun aikaa, sillä 
PA-lajien suosio jatkaa vahvaa kasvuaan. Jotta voimme toimia mahdollisimman 
hyvin jäsenistömme parhaaksi, on tähän kasvuun reagoitava eriyttämällä 
kilpailuja entisestään. Vuoden 2017 loppupuolella järjestetään jo vuoden 2018 
SM- ja IKM -mestaruuskilpailut aikuisten ja juniorien ikäryhmissä 
soolosarjoissa. 
Keskustelua koreografien, jaostolaisten ja kentän kesken pyritään myös 
lisäämään, jotta toimintamme toteutuu entistäkin läpinäkyvämpänä ja 
jäsenistön toiveiden mukaan. 

 

Jaostojen kokoonpano toimintavuoden 2017 alussa: 
 

Performing Arts -jaosto 

Marco Bjurström (puheenjohtaja) 

Anitra Ahtola 

Tanja Huotari 
Pasi Mäkelä 

Nikke Nikulainen 

Jonna Suokas 

Josephina Chelelgo 

Asta Hartikainen 

Leea Hamari 
 

Street Dance -jaosto 

Sanaz Hassani (Jaoston puheenjohtaja) 

Heidi Hartzell 
Heikki Juhani Hautajoki 
Laura Lindsted  
Annamari Kess 

Ida Jousmäki 
Akim Bakhtaoui 
Anna Kuulusa 

Riina Harju 

 

Disco Dance -jaosto 

Jessica Öller (Jaoston puheenjohtaja) 

Inka Hirva 

Jenni Jokikokko-Jakkula 

Jasmin Geselle 

Pia Erkko 

 

Couple Dance -jaosto 

Merja Satulehto (Jaoston puheenjohtaja) 

Juha Pykäläinen 

Marjukka Koivuniemi 



Marko Keränen 

Maria Ylönen 

                   

Tiedotusjaosto 

Raija Vuorinen (Jaoston puheenjohtaja) 

Päivi Henttu 

Kati Hukka 

Pia Erkko 

Jonna Sjögren 

 

Kilpailujaosto 

Emilia Jakonen (Jaoston puheenjohtaja) 

Jonna Sjögren 

Lisbeth Hälikkä 

Jonna Suokas 

Katjaa Ahtola 

Marko Hietala 

Anna-Maria Nurmi 
 

Kehitysjaosto 

Jonna Suokas (Jaoston puheenjohtaja) 

Pasi Mäkelä 

Katjaa Ahtola 

Annamari Kess 

Emilia Jakonen 

 

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, IDOn 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 

 

Yhdistys rahoittaa toimintansa pääasiassa jäsenmaksuilla. Jäsenmaksun 
suuruus vuonna 2017  on 20 euroa/ henkilöjäsen. Kannatusjäsenille 
jäsenmaksu on 200 euroa vuodessa. 



                   

4.4.2 Avustukset 

 

FDO nauttii valtionapua välillisesti Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenenä. 
STULin vuoden 2016 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. 
Vakuutusyhtiö Pohjolan FDO:n jäsenille myymistä urheiluvakuutuksista FDO 
saa muutaman euron tuoton vakuutusta kohden. 

 

4.5. Kansainvälinen järjestötoiminta 

 

FDO lähettää puheenjohtajan ja IDO-lähettilään IDOn vuoden 2017 AGM- ja 
ADM-kokouksiin. Kokoukset järjestetään kesäkuussa 2017 Ateenassa. 

 

Kansainvälisten kilpailujen yhteydessä – yleisimmin maailmanmestaruus- 
kilpailujen yhteydessä – järjestetään IDOn 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.  

 

FDO:lla on seuraavat tuomaripaikat vuoden 2017 kansainvälisissä 

kisoissa 6 kpl: 
Disco MM Chomutov, Tsekit 22.-25.6.   (suoraan AGM:stä?) 

EM Show, Jazz/Modern Cups  Pietari, Venäjä 13.-15.10. 
Disco EM Minsk, ValkoVenäjä,  2.-5.11. 
Latino Show muodostelma MM, Ateena, Kreikka,  Joulukuu 2017, tarkka 

pvm auki, vasta applied 

MM Jazz Moderni,  paikkakunta auki, Puola,  3.-9.12. 
Nordic Open Disco + Christmas Cup Open in Bugg & Salsa,  Katrineholm, 
Ruotsi   9.-10.12 

 

 

 


