Hei te tärkeät FDO:n jäsenet ja mahdolliset tulevat jäsenet,
Finnish Dance Organization ry (FDO) on jo kohta kolmenkymmenen vuoden ajan päättäväisesti ja
menestyksekkäästi ollut tanssin puolestapuhuja. Näkyvin osa toimintaamme on jo legendaarisiksi
muodostuneet FDO:n kilpailut Performing Arts-, Street-, Disco- ja Latino Show -päälajien
alaisuudessa osaavien suomalaisten kisajärjestäjien kanssa tsempaten. Lisäksi toimintaamme kuuluu
tuomarikoulutukset, eri lajien workshopit ja jäsenyys Suomen Tanssiurheiluliitossa (STUL),
International Dance Organizationissa (IDO) sekä Tanssin Talo ry:ssä.
Kaikki FDO:n luottamushenkilöt ovat mukana talkoohengessä ja ainoa palkattu henkilö on
järjestösihteerimme Raija Vuorinen. Tuomareille, kouluttajille, pisteidenlaskijoille ja
kilpailuvalvojille maksetaan tietenkin palkkiot tehtyjen työtuntien mukaan.
Kun ensimmäisinä vuosina kilpailuissamme oli muutamia satoja osallistujia, niin vuonna 2018 tuo
luku oli jo yli 3400 eri kilpailijaa! Vuosien aikana olemme jakaneet stipendeinä jäsenistöllemme
vuosittain viisinumeroisen luvun ja vuonna 2018 jaettiin historiallinen summa 20500 euroa ja vuosi
vuodelta olemme voineet kasvattaa tuota summaa jäsenmäärän kasvaessa. Vuonna 2018
stipendijakoa uudistettiin myös niin, että 10% jaetaan jäsenten stipendihakujen perusteella.
Lisätietoa loppukevään 2019 jäsenkirjeissä ja nettisivullamme www.fdo.fi – kilpailut – stipendit.
Jotta toimintamme voi jatkua entistäkin ehompana ja monipuolisempana, niin uusimme koko ITjärjestelmämme (nettisivu, jäsenrekisteri, kilpailujärjestelmä) vastaamaan nykypäivän tarpeita.
Tämä on FDO:n historian suurin investointi ja nyt toivomme, että teistä jokainen on sitä
mahdollistamassa. Jokainen uusi jäsen on rakentamassa vahvaa, uudistuvaa FDO:ta.
Vuonna 2019 FDO:n jäseneksi voi liittyä maksamalla 10 euroa FDO:n jäsenrekisterin sisällä
suoralla verkkopankki- tai luottokorttilinkillä. www.fdo.fi – jäsenrekisteriin (vanhat jäsenet) tai
rekisteröidy (uudet jäsenet).
Jäsenedut ovat seuraavanlaiset:
- Äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksessa (täysi-ikäiset jäsenet)
- Mahdollisuus osallistua yhdistyksen jaostojen toimintaan
- Toimiston jäsenpalvelut, tietoa ja tukea, sääntöneuvontaa
- Mahdollisesti yhdistyksen ja liiton (STUL) järjestämät luennot ja muut asiantuntijatilaisuudet
- STUL:n ja Olympiakomitean jäsenedut (johon FDO:n jäsenmaksu riittää)
lisätietoa:
https://www.dancesport.fi/seurat/
https://www.olympiakomitea.fi/…/yritysetuja-ja-varainhanki…/
- Yhdistyksen keskustelutilaisuudet
- Yhdistyksen tiiviskurssit
- Mahdollisuus ottaa edullinen urheiluvakuutus
- Yhdistyksen jäsenkirje ja tiedotuskanavat
- Mahdollisuus osallistua yhdistyksen ja kattojärjestön (IDO) alaisiin kilpailuihin
- Mahdollisuus saada stipendi (yhdistys voi jakaa stipendejä ainoastaan jäsenilleen)

Alennuksia ja etuja Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenille:
//www.dancesport.fi/seurat/
Jos jäsen haluaa myös kilpailla, niin hänen tulee maksaa vuosittainen kilpailulisenssi
(€20/kalenterivuosi).
Kauttamme voi myös hankkia mielenrauhaa edullisesti eli vakuutuksia löytyy niin harrastajille kuin
kilpailijoillekin. Urheiluvakuutus kattaa FDO:n lajien treenaamiset ja kilpailut koti- ja ulkomailla
(max 3 kk). Vuonna 2019 urheiluvakuutusmaksut jäsenmaksun maksaneille on:
18-vuotiaat ja vanhemmat 39 euroa
12-17-vuotiaat 29 euroa
alle 12-vuotiaat 25 euroa (kattaa kaikki urheilulajit)
H-harrastajavakuutus 15 euroa (ei kata kilpailuja).
Eli jos et kisaa, mutta harrastat FDO:n lajeja, saat edullisen vakuutuksen näiden lajien äkillisiin
tapaturmiin kun maksat 10e jäsenmaksun (FDO:n jäsenrekisterissä) sekä 15 euroa
harrastajavakuutuksen (SuomiSportissa). Tuoteseloste ja tarkempaa tietoa nettisivultamme
www.fdo.fi – tietoa - jäseninfo – urheiluvakuutus.
Jäsenrekisterissä maksetaan kalenterivuosikohtaiset jäsenmaksu ja kilpailulupa sekä
kilpailukohtainen kilpailu- eli osallistumismaksu.
SuomiSportissa maksetaan vain FDO:n jäsenille tarjottava vapaaehtoinen urheiluvakuutus
(kaksiosainen maksu) FDO:n lajeihin.
Toivomme, että saamme jäseniksemme kilpailijoiden lähipiiriä, tanssin harrastajia ja muita tanssin
ystäviä ympäri Suomea. FDO-lajien harrastajia on maassamme kymmeniä tuhansia - jos heistä edes
osa liittyisi jäseniksimme, niin pystyisimme turvaamaan FDO:n talouden ja stipendit syksyllä 2019.
Tulkaa siis mukaan auttamaan ja viekää FDO:n ilosanomaa eteenpäin!
May The Dance Be With Us All!
Iso kiitos ja syvä kumarrus koko FDO:n hallituksen puolesta!
Marco Bjurström
FDO:n puheenjohtaja

