
Tervetuloa ja energiaa uuteen treenikauteen toivottavasti hienon kesän jälkeen! 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1.       Jäsenten stipendihakuaikaa jatketaan 

2.       Aikuiset 2 ja 3 IKM 28.-29.9.2019 

3.       Disco IKM ja SM 2020 päivämäärä 

4.       FDO:n yhteystiedot 

5.       Yhdistyksen uudet säännöt 

6.       Arvokisat 2019 

7.       Hae rekisterituomariksi 

8.       Tanssiurheiluliitto hakee talous- ja hallintosihteeriä 

1. Jäsenten stipendihakuaikaa jatketaan 

Stipendeistä 10% jaetaan kilpailijoiden vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Hakuaikaa on 

jatkettu 15.8.2019 saakka. 

Lisätietoa www.fdo.fi – kilpailut – stipendit. 

2. Aikuiset 2 ja 3 IKM 28.-29.9.2019 

Maksut ja teosilmot ovat auki 4.9. saakka. Musiikin voi ladata joko teosilmon yhteydessä tai ennen 

12.9. 

3. Disco IKM ja SM 2020 päivämäärä 

HUOM! Päällekkäisten tapahtumien johdosta uusi päivämäärä on 4.-5.4.2020. Paikkana on edelleen 

Hyvinkää. 

4.    FDO:n yhteystiedot 

FDO ry ottaa mielellään vastaan palautetta virallisten yhteydenottokanavien kautta. Näitä ovat 

toimiston sähköpostiosoite toimisto(at)fdo.fi sekä jaostojen sähköpostiosoitteet, jotka löytyvät 

nettisivultamme tietoa-osiosta hallitus-kohdasta. Voitte myös käyttää nettisivumme ota yhteyttä -

lomaketta, joka löytyy nettisivumme yhteys-kohdasta. Luemme luonnollisesti myös FDO:n 

somekanavia (Facebook-ryhmä ja instagram-tili), mutta pyydämme käyttämään palautteitamme 

varten virallisia kanavia. 

5.    Yhdistyksen uudet säännöt  

Vuosikokouksessa 2019 hyväksytyt uudet yhdistyksen säännöt on julkaistu nettisivullamme: 

tietoa -> säännöt ja historia -> yhdistyksen säännöt. 

Päivitetty: jaostojen jäsenmäärälle ei ole enää ylärajaa. Edelleen vähintään 3 jäsentä per jaosto. 

http://follow.fdo.fi/wf/click?upn=MjMEXGuhE0rEabUuTsTAbA1IQC3vDYJKzLkOghnZpxA-3D_-2FWgCDxAOUSf9iCeWEgER-2B-2FSAMqmybt7WYOfS4pBeyZF1AR67KVymncp3aAAvYDa1Swz70A-2Blogps4vp80MowhO9eejlREMqiBIWq7BAbqkmrf15-2FHToEv-2Bsh9k6qLDbm9H-2B3o4vU6Er6fg5SaPbKq-2Bq0X-2B4mzJHshdVeA7UO0bIcedwbEai8rE-2FwaROSLokcVqXI9mkZkgEModAQ5UEfB3kFnUga-2BX-2BpSUaTCqQFj6Vy7Tga86NjDLlwBvQ93TPdKIogaumkv-2Bzwl0sxtFr5Ta1-2BxyI7dQjxu9xzZFsbEvHcQX7V3PsKGj7zak1XXyUmijieXx1bElfcdwkSgAJ6ykqPqIA6o-2BhsQ-2BrbISW-2Bfcj5HJiDZmD-2FZyNd1AFdm-2BbQH77aGhgUCivgPeOmAhJVVdPQOq-2Bc7rM49mytF0iSyAlsPwlLeClyPQNXorOau1jBe4FPQlAbWJ1hYqqdDDkcOg-3D-3D
http://follow.fdo.fi/wf/click?upn=MjMEXGuhE0rEabUuTsTAbGIaYJiI81JvMKJwVsObDZk-3D_-2FWgCDxAOUSf9iCeWEgER-2B-2FSAMqmybt7WYOfS4pBeyZF1AR67KVymncp3aAAvYDa1Swz70A-2Blogps4vp80MowhO9eejlREMqiBIWq7BAbqkmrf15-2FHToEv-2Bsh9k6qLDbm9H-2B3o4vU6Er6fg5SaPbKq-2Bq0X-2B4mzJHshdVeA7UO0bIcedwbEai8rE-2FwaROSLokcVqXI9mkZkgEModAQ5UEfB3kFnUga-2BX-2BpSUaTCqQFj6Vy7Tga86NjDLlwBvQ93TPdOkkXUE3S7p8wXiYCN7OydAtNJN3rUqcYJ0pcRBk0qLz64oGO20fZJzhoHX-2Bui29iJvx1aP7pMBb-2B5krOixBOMlQIctOtFuiVjnnawMoSeNUWaJ-2B6jYZgiwm9IK2vtIRJlTnGILok9YUbMjPcqbvqwXrq6lU7lFUVi2kHw7LdDK-2BzvZHN4-2BX-2FaiB0-2FJMIdv9mLvEPwXnQpN1sgDhNVNC0fQ-3D-3D
http://follow.fdo.fi/wf/click?upn=M-2Bg-2BdLrxR-2FhTYgz4K3kpjI6tr58CpybYu7ed-2FgVJmDHaaz3R1pNjTxujudfJu26GFhqR-2Bmd1W2VwG1ZXXRsq5xnM8-2BoYEIQimPLJsMdOJW-2B6FKIjwfPB8FSucg1k1sZCM070uN5kDPYFV9vrKqDVgSwKogAVL3rjlp3ILjzFARA-3D_-2FWgCDxAOUSf9iCeWEgER-2B-2FSAMqmybt7WYOfS4pBeyZF1AR67KVymncp3aAAvYDa1Swz70A-2Blogps4vp80MowhO9eejlREMqiBIWq7BAbqkmrf15-2FHToEv-2Bsh9k6qLDbm9H-2B3o4vU6Er6fg5SaPbKq-2Bq0X-2B4mzJHshdVeA7UO0bIcedwbEai8rE-2FwaROSLokcVqXI9mkZkgEModAQ5UEfB3kFnUga-2BX-2BpSUaTCqQFj6Vy7Tga86NjDLlwBvQ93TPdfHjsBG9AGpDyPmxeg5W-2Bj7UroG4VhtvTPeB1yQYDySRb-2B6JzKzaz450TzIVXSh5pAPfgGZpAm5ZJ0vSL9Zw3xVg3BO0Xf7vbGKdsi54dj5m-2FjWhNHUvFsHg-2FziX5eo1k6m3HqKAwyB0NRh08abYDLSbJ7Qs4uv51z7V3obmu1T6COl319aVal9nfpqQxaO2PcAElNvoNdDCHVyGw16KF8Q-3D-3D


6.    Arvokisat 2019 

Muistakaa varmistaa nettisivultamme viimeiset päivämäärät lunastaa automaattinen edustuspaikka 

sekä asettua arvokisaan edustuspaikkajonoon. Nämä löytyvät nettisivultamme: kilpailut – 

kansainväliset kilpailut. Moneen sarjaan on vielä tilaa. 

7.    Hae rekisterituomariksi 

Jos et ole vielä rekisterituomari, alla olevien kriteereiden täyttyessä voit laittaa hakemuksen 

FDO:lle osoitteeseen toimisto@fdo.fi. Hakemukset käsitellään kerran vuodessa syksyn 

ensimmäisessä FDO:n hallituksen kokouksessa (syyskuun alussa 2019). Muista mainita lajitaustasi 

ja mitä kisoja sen perusteella voisit tuomita. 

  

Rekisterituomariksi haluavan tulee osallistua yhteen (1) tuomarikoulutukseen ja tämän lisäksi 

tuomaroida vähintään 1 FDO:n alainen kilpailu. Mittava aikaisempi kokemus vähintään viisi (5) 

tuomarointia riittää myös hyväksymään rekisterituomariksi ilman koulutusta. 

  

Tuomaripaneelit pyritään täyttämään pääosin rekisterissä olevilla tuomareilla, tuomaroinnista saa 

myös korotetun palkkion, sekä pääsee osallistumaan koulutuksiin ja tuomarityön kehittämiseen. 

Tämän lisäksi rekisterituomari pääsee osalliseksi tuomareiden väliseen yhteydenpitoon ja 

keskustelemaan sekä jakamaan ajatuksia tuomarointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. 

  

Lisätietoja nettisivultamme tietoa – säännöt ja historia – tuomarirekisteri kelpoisuus ja hakeminen 

8.    Tanssiurheiluliitto hakee talous- ja hallintosihteeriä 

Tanssiurheiluliitto hakee loppuvuodeksi määräaikaista talous- ja hallintosihteeriä. Lisäinfoa FDO:n 

nettisivun uutispalstalta. 

  

Aurinkoisin terveisin, 

FDO ry 

 

mailto:toimisto@fdo.fi

