
 

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 IT-

järjestelmämme (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) 

http://www.fdo.fi/?fbclid=IwAR1xPHLmhrJZpj3dSkOBbVFo0olB-PHPcZpgjiCETkhXSjPoy0w3Kf5Yn4U
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fdo.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR0qQsCIucR2u6-ph4qrsxlYxo-1HasTfu5gZCxhJu9VYgkUZt792Q_tSYk&h=AT0IWALaGIdGX1-1FZMpjbTW1zPDPx2Fa29sEsNhjYBdx0_Sh50oQhPwk6HxTPfwuX_Xm0ld4x25eWwgCLvFC4scYVy8wrvT8_KFZ0StnIvkHmF3uG7zprNKnG4EDw54mEZwBNM93dSwlyI2FrizzozxUsbhhPF65z-B9FX9s1g9C72pPMItDIOB5pmbnSu15ZpqC4ox4gRhYPECY2d42aZwxjawokb9yi_6QPXB7urVUBOx7cQxiC_LIQqV8_jgkImh98GWNUuzM1FDfJrtQQIzmrSqncAyCG2AjFSZqeEGADDH6HIQu5m1g6llhWby70Mh_sFT1puqaDXgpnMfI8_Rh5JK6G-wkDYDPzEWNh5aLN44pHvIVOL7YMfe8JzBbUvwAumXIQtxCIxPZKL6crZTrhzg7yULu6FufzZRFpri6_CS2EdA1fJ3Lq_y139arw1-wG_iTUmbruwcplE9kwJqoKBVT7IOp5M0FBFVtr7lnHQlSn9sBgsiZqiYjOCLpkfHODsUQMPQWZ03jvrZS-LWN0mV9lFdjJfIoEZB_2DxlOxLy8GoP4vHtGaoo6CrS5OLNAkddeeGtTZ9NdjGwTgSboCac2s46NJMzAtcl7YmCQawE1UlBWZJAOamRWVtAGVLad-fABqnt3j7
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dancesport.fi%2Fseurat%2F%3Ffbclid%3DIwAR3L4JoGrFE1sotcAB48BgGJaUSvuN0jX-cD7kVvzQHEc16ggZJ1BU7xOh8&h=AT1pn_UBzlBk2fsFd8nqObselPAe-dn3mmSHPGnS0GxU5ou_PeHK8OZR1HjgpAZmSTuHGm5SeK34dYOvQ4zCEfe6eb6ylqddrFlhNwop5GAv-xfMsBQI4uCAhoQJfJ0gsa7Af3ksD0_jZ5zKbrJGIgDguYrfWxI4bH5HCYgUgrm0YmPDI9lnWhmlZmhN4Tdrp3wifJXm0WfqlbTSvBQL9OFznwn9YHjw971IBxwO7djIMelU9wybCi4u6eJPQpusulHMciHQe8LvgikdZugePQ1XDc3gp7CqCHT9ymeBMMzPHVwV0XVHMYVBvjPIQqbBPTHGXB07-cEsm70qK6r1IImlLmEAsSeBkQ7IYyh5_AMhu46RhfGXjZ27ke-JFjPFNJITB8Bcm8YV_dIPvLyS7HuKMyQ6jlLw3xwpjjaWl9E_mBt3C3geFVEKLpEHopRphvHIRsYI1ZOXhUAADu8djiN_4fYQDkuwFY3JlBu-V6D1qfQVEp3SeWosBNOLwavyu2TAeQXyMS73cBsD61M4JqNJz72ReNTilvQHtHeDAGnS27XSxIndf4xy28_asB2woVYuT3im4I8DeiW97c83AvISlTnCGU0-4NcLn0Bkmm5pV2T3T216sbpnJY9y618uBF3vPfCej7JyzkkD
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-seuroille/yritysetuja-ja-varainhankintaa/?fbclid=IwAR0xVZXEfpLsUrv0OhBFlgUqH4Y40qCNum_IqOiPKb7M9JT-TBHZ7MLL-tY


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 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fdo.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ahXRdsdBBAXjeI9tBx4WBmLBxArKmHHRL5SJCSZWFja8zon72JI_BZ2w&h=AT2C3EYAsB5_sYUq7zAWYqxN2MTJJLj_N62PSPJt_lp272UtDHtTpwTua2eJqu9zjJ9UbdNz5kyuzYtB04HOkcnhSnPeO1oSAaTzUVDIAMc3O8aizJ9wpTR5p6bg16m-svnxA74_eyaaQFLcRyeZAWrmKBJA_6c4rn7dxbTify3JY3SUzVOjpVne57DtmykjvzLP5aiUDXkN1Yyh3bm00_eFikByY4qlZbjonrFPz2Y1apAuXq6ZrXblzsXwMhaTvFZlPUAIlCKirXjES7yiGiGHMDLFlqbCuUBknjt_yYs6_UrVHN0uyStnVORFVSPgrVEKWXMKmCKMujxm-qKTx05LfP_G0gm-ZIlT4RLmDwiDN6O8h6ox8H0DZN9soPLI21qRTNLyikNILOlD5qQjKISyoHVvBP2riKVp7ptVwX9dtajjjQHiKkbECwKs1JBCJWFOEf8iA5oXLJzjkWJwazzTxIf6SDWn6mfoGNb7IPYxe3DTTE4VcxWzw2Fj7I6uFJ4oZUHJ_oH8iqD2g2VtKxN1iUD_wfOZtY9a5FOTLhpuJV0il9tC4XN_2LaQazKid8c0MZ3BQkF3dNGg4mxw4QqGfYKa3sP8OM2a3rsW7dHLmdoYPhn29TLUr1Dl9RJB2fW0HCMp8L-XSTTj

