Finnish Dance Organization FDO ry
Toimintasuunnitelma 2015
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1. Yleistä
Toimintavuoden aikana keskitytään kansalliseen kilpailutoimintaan sekä sitä tukevaan
koulutustoimintaan. Performing arts- ja street SM-karsintakilpailut käydään uudessa
muodossaan, ilman finaaleja.
Yhdistyksen käyttämiä sähköisiä järjestelmiä kehitetään edelleen. Kilpailujen
tuloslaskentakokonaisuudessa tehdään viimeisiä 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.

2. Kilpailutoiminta
2.1 Yleistä
FDO:n kansalliset kilpailut järjestetään yhteistyössä eri tanssikoulujen - tai seurojen kanssa,
lukuunottamatta maaliskuussa käytävää performing arts- ja street SM-karsintayhdistelmää,
jonka yhdistys järjestää kokonaan itse.
FDO:n kilpailulajivalikoimassa on perfoming arts (showtanssi, jazztanssi ja nykytanssi), latino
show, disco dance, disco freestyle, hip hop, house, locking ja popping.
Battle SM-kilpailu erotettiin vuonna 2014 omaksi kilpailukseen, ja vuoden 2015 osalta päätös
järjestämisestä on vielä tekemättä. Battlelajien asemaa halutaan edelleen tukea, joten kilpailu
pyritään järjestämään joko FDO:n omana kilpailuna tai kanssajärjestäjän kanssa toteutettuna.
Vuonna 2015 discomuodostelman avoin sarja jaetaan kahteen eri ikäryhmään: aikuiset, ja
lapset & juniorit. Hip hopissa otetaan käyttöön aikuiset 2 -kilpailusarja. Uutena ikäryhmänä
perustetaan yli 45-vuotiaiden aikuiset 3 -ikäryhmä, jossa ensimmäisenä käyttöön otettavana
kilpailusarjana käydään latino show pienryhmä aikuiset 3. Break poistetaan lajiluettelosta
vuodelle 2015.
2.2 Kansalliset kilpailut vuonna 2015
21.3.2015 Performing Arts SM-karsinta, Helsinki / Järjestäjänä FDO ry
Kilpailusarjat:
Performing Arts soolo juniorit tytöt
Performing Arts soolo naiset
Performing Arts pienryhmä juniorit
Performing Arts pienryhmä aikuiset
22.3.2015 Street SM-karsinta, Helsinki / Järjestäjänä FDO ry
Kilpailusarjat:
Hip hop soolo juniorit tytöt
Hip hop soolo naiset
Hip hop duo juniorit
Hip hop duo aikuiset
Hip hop pienryhmä juniorit
Hip hop pienryhmä aikuiset
Katutanssi showcase avoin sarja

11.–12.4.2015 - Lasten Disco & Street & Performing Arts IKM, Helsinki /
Kanssajärjestäjänä StepUp School
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
18.4.2015 - Performing Arts SM-karsinta, Vaasa / Kanssajärjestäjänä Tanssikoulu
Kipinä
Kilpailusarjat:
Performing Arts soolo juniorit tytöt
Performing Arts soolo naiset
Performing Arts pienryhmä juniorit
Performing Arts pienryhmä aikuiset
19.4.2015 - Street SM-karsinta, Vaasa / Kanssajärjestäjänä Tanssikoulu Kipinä
Kilpailusarjat:
Hip hop soolo juniorit tytöt
Hip hop soolo naiset
Hip hop duo juniorit
Hip hop duo aikuiset
Hip hop pienryhmä juniorit
Hip hop pienryhmä aikuiset
Katutanssi showcase avoin sarja
9.5.2015 Latino Show SM, Oulu / Kanssajärjestäjänä Tanssikeskus Citydance
Kilpailusarjat:
Latino show duo aikuiset (SM)
Latino show pienryhmä lapset & juniorit (IKM)
Latino show pienryhmä aikuiset (SM)
Latino show pienryhmä aikuiset2 (IKM)
Latino show pienryhmä aikuiset3 (IKM)
10.5.2015 - Disco SM, Oulu / Kanssajärjestäjänä Tanssikeskus Citydance
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)
16.–17.5.2015 - Street SM, Jyväskylä / Cooma Dance Academy
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)
5.–7.6.2015 - Performing Arts SM, Helsinki / Kanssajärjestäjänä Tanssikoulu DCA
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 muodostelma juniorit (IKM)
Performing Arts muodostelma aikuiset (SM)
Performing Arts muodostelma aikuiset2 (IKM)
Performing Arts Production avoin sarja (SM)

3. Koulutustoiminta

Päätuomareille järjestetään koulutusseminaari tammi-maaliskuun aikana. Koulutuksen
tarkoitus on päivittää aiemmin päätuomareina toimineiden osaaminen sekä kouluttaa uusia
päätuomareita.
Streetjaosto
järjestää
katutanssiworkshopkiertueen,
jossa
Suomen
kovimmat
katutanssiopettajat kiertävät ympäri Suomea. Suunnitteilla on kursseja eri ikäisille ja tasoisille tanssijoille. Ajankohdaksi suunnitellaan alustavasti loppukesää. Battle SM -kisojen
yhteydessä järjestetään edistyneiden tason workshopit ulkomaisen opettajan johdolla.
Performing arts -jaosto ja Streetjaosto järjestävät yhdessä aikuisille workshopit pyhäinpäivän
viikonloppuna. Alustavasti on suunniteltu ulkomaisen opettajan kutsumista. Kurssit
järjestetään alustavasti Helsingissä.
Performing Arts -jaosto suunnittelee Mandy Mooren workshoppeja (keskitaso-edistyneet)
aikuisille syksylle. Paikkakuntina alustavasti Helsinki ja Jyväskylä.
Couple Dance -jaosto järjestää pyhäinpäivän viikonloppuna Latino Show koreografiakoulutuksen, joka sisältää lajiesittelyn ja sääntöjen läpikäyntiä sekä koreografian
tekoon keskittyviä osioita eri opettajien johdolla. Alustavasti kouluttajiksi on suunniteltu
Merja Satulehtoa, Marko Kerästä, Juha Pykäläistä ja Ansku Bergströmiä.
Couple Dance -jaosto järjestää kaikille eri tanssilajeille yhteisen koreologia -luennon, pitäjänä
Petri Kauppinen.
Kehitysjaosto suunnittelee tanssijan terveyteen liittyviä luentoja.

4. Yhdistystoiminta
4.1 Yhdistyksen hallitus
Toimintavuoden hallinto vuoden 2015 alussa
Puheenjohtaja Pia Erkko
Jäsen (Performing Arts)
Anna-Maria Nurmi
1. varajäsen Anitra Ahtola
2. varajäsen Tanja Huotari
Jäsen (Kehitys) Pasi Mäkelä
1. varajäsen Jonna Suokas
2. varajäsen Jäsen (Street) Sanaz Hassani
1. varajäsen Haza Hajipoori
2. varajäsen Heidi Hartzell
Jäsen (Couple Dance) Merja Satulehto
1. varajäsen Juha Pykäläinen
2. varajäsen Marjukka Koivuniemi
Jäsen (Disco) Inka Hirva

1. varajäsen Jessica Öller
2. varajäsen Jenni Jokikokko-Jakkula
Jäsen (Kilpailu) Katjaa Ahtola
1. varajäsen Emilia Jakonen
2. varajäsen Lisbeth Hälikkä
Jäsen (Tiedotus) Raija Vuorinen
1. varajäsen Jonna Sjögren
2. varajäsen Päivi Henttu

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.
4.2.1 Performing Arts -jaosto
Jaoston kokoonpano toimintavuoden 2015 alussa:
Anna-Maria Nurmi (Jaoston puheenjohtaja)
Anitra Ahtola
Tanja Huotari
Pasi Mäkelä
Marco Bjurström
4.2.2 Street Dance -jaosto
Jaoston kokoonpano toimintavuoden 2015 alussa:
Sanaz Hassani (Jaoston puheenjohtaja)
Haza Hajipoori
Heidi Hartzell
Teemu Korjuslommi
Kai Ruusuvuori
4.2.3 Disco Dance -jaosto
Jaoston kokoonpano toimintavuoden 2015 alussa:
Inka Hirva (Jaoston puheenjohtaja)
Jenni Jokikokko

Jasmin Geselle
Tiina Kilponen
Jessica Öller
4.2.4 Couple Dance -jaosto
Jaoston kokoonpano toimintavuoden 2015 alussa:
Merja Satulehto (Jaoston puheenjohtaja)
Juha Pykäläinen
Marjukka Koivuniemi
Marko Keränen
Maria Ylönen
4.2.5 Tiedotusjaosto
Jaoston tehtäviä ovat muun muassa uutisointi yhdistyksen nettisivuilla, kuukausittaisen
jäsenkirjeen kirjoittaminen ja lähettäminen jäsenille, omien kisojen ja muiden tapahtumien
markkinointi (sosiaalinen media, käsiohjelmien painatus, julisteiden levitys) sekä yhdistyksen
stipendien julkaisun toteuttaminen.
Jaoston kokoonpano toimintavuoden 2014 alussa:
Raija Vuorinen (Jaoston puheenjohtaja)
Jonna Sjögren
Päivi Henttu
Maaret Helenius
Pia Erkko
4.2.6 Kilpailujaosto
Jaoston kokoonpano toimintavuoden 2015 alussa:
Jaoston tehtäviä ovat muun muassa kilpailuaikataulujen laatiminen, kilpailujärjestäjien
hankkiminen & hakemusten arvioiminen, alustavan kilpailukalenterin luominen sekä
kilpailutoiminnan kehittäminen & arviointi.
Katjaa Ahtola (Jaoston puheenjohtaja)
Emilia Jakonen
Jonna Sjögrén
Lisbeth Hälikkä
Jonna Suokas
4.2.7 Kehitysjaosto
Jaoston kokoonpano toimintavuoden 2014 alussa:
Pasi Mäkelä (Jaoston puheenjohtaja)
Jonna Suokas
Anna-Maria Nurmi
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 2015
on 20 euroa/ henkilöjäsen. Kannatusjäsenille jäsenmaksu on 200 euroa vuodessa.
4.4.2 Avustukset
FDO nauttii valtionapua välillisesti Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenenä. STULin vuoden 2015
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 yhden edustajan IDOn vuoden 2015 AGM- ja ADM-kokouksiin, mikäli
kokousmatkat kustannukset ovat kohtuulliset. Kokous järjestetään 23. - 24.6.2015
Sarajevossa, Bosnia-Hertzegovinassa.
Kansainvälisten kilpailujen yhteydessä – yleisimmin maailmanmestaruuskilpailujen
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.

Suomella on tuomaripaikka vuonna 2015 IDOn Disco Dance & Disco Freestylen EMkilpailuihin. Suomen tuomarina toimii Pia Erkko.

