
FDO ry jäsenkirje, marraskuu 2019 
Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Performing Arts karsinta 1 IKM ja SM 2020 
2. Performing Arts karsinta 2 IKM ja SM 2020 kisahotellit 
3. Alustavat aikataulut 2020 
4. Tarkentavat kilpailusäännöt 2020 
5. Toimisto ja puheenjohtaja MM-kisoissa 30.11.-9.12. 
6. Pasilan peruskoulun uheiluyläkoulukokeilun lajeihin mukaan tanssiurheilu 
7. Tuomareiden perus- ja jatkokoulutus Tampereella 11.-12.1.2020  

 
 
 1.Performing Arts karsinta 1 IKM ja SM 2020 

 Karsinta1 pidetään alkuperäisen aikataulun mukaan 8.-9.2.2020 pääkaupunkiseudulla. 
 Kilpailupaikka vahvistetaan mahdollisimman pian. 
 Puheenjohtaja pahoittelee päivämääriin liittyviä säätöjä! 
 
 2.Performing Arts karsinta 2 IKM ja SM 2020 kisahotellit 
 Olemme varanneet kiintiön Kuopion Performing Arts -karsinta 2:een 13.-15.3.2020 
 seuraavista hotelleista. Molemmista käyttämättömät kiintiöt vapautuvat yleiseen 
 myyntiin 162.2020. 
 
 Sokos Hotel Puijonsarvi (4*) 
 varattavissa joko puhelimitse numerosta p. 010-762 9500 tai s-postitse 
 sales.kuopio@sokoshotels.fi (varaukset ja tiedustelut) 
 Varauskoodi: FDO2020 
 
 standard yhden hengen huone 85,00€/vrk 
 standard kahden hengen huone 95,00€/vrk 
 standard kahden hengen huone lisävuoteella 110,00€/vrk 
 Majoitushinnat sisältävät runsaan aamiaisen sekä asiakassaunan ja kuntosalin vapaa käytön. 
  
 Lisäksi varattavana 7 kpl tilavampia superiorX-luokan huoneita: 
 superiorX kolmen hengen huone 155,00€/vrk 
 superiorX neljän hengen huone 175,00€/vrk 
 
 Economy Hotel Savonia (3*) 
 info@hotelsavonia.fi (varaukset ja tiedustelut) 
 +358172555100 
 Varauskoodi: FDO2020 
  
 1hh 72€ 
 2hh 82€ 
 3hh 99€ 
 4hh 119€ 
 
 Hinnat sis. aamiaisen sekä pysäköinnin 
  
 3. Alustavat aikataulut 2020 
 Kaikki alustavat aikataulut (paitsi syksyn Aikuiset 2 ja 3 IKM) on julkaistu nettisivullamme 
 kilpailut – tulevat kilpailut -osiossa. Kellonajat voivat vaihtua suurestikin lopulliseen 
 aikatauluun. Ainoastaan muodostelmiin ja production-sarjaan pystymme vahvistamaan, että  
 viikonpäivä pysyy samana lopulliseen aikatauluun. 
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 4. Tarkentavat kilpailusäännöt 2020 
  
 Tutustu huolellisesti kilpailusääntöihin 2020 (www.fdo.fi – kilpailut – kilpailusäännöt). 
 
 Olemme lokakuussa lähettäneet jäsenkirjeen, jossa mainittu tärkeimmät muutokset ja 
 lisäykset ensi vuodelle. 
 https://fdo.fi/wp-content/uploads/2019/11/Kilpailus%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-ja-uudet-
 sarjat-2020.pdf 
 
 Tässä vielä marraskuun tärkeimmät tarkennukset 
 Duon ikäero, jos kilpailijat ovat eri ikäryhmissä: 
 Mikäli duoissa tanssijat kuuluvat eri ikäsarjoihin (lapset, juniorit 1, juniorit 2, aikuiset 1)  ei 
 tanssijoiden välinen ikäero saa ylittää kahta (2) vuotta. Tämä sääntö koskee myös 
 kilpailusarjoja, joissa eri ikäsarjat on yhdistetty. 
 
 Rising Star -sarjan tarkennus: 
 Rising star -sarjat on tarkoitettu aloitteleville kilpailijoille. Rising star -sarjoihin eivät  voi 
 osallistua aiemmin kilpailuissa menestyneet kilpailijat, joiksi katsotaan seuraavat 
 tanssijat: 
•  Tanssija on selviytynyt kansallisessa kilpailussa kyseisessä lajissa ja sarjassa oman 
 ikäryhmänsä semifinaaliin ja/tai 
•  Tanssija on kilpaillut IDO:n kansainvälisissä kilpailuissa missä tahansa lajissa tai 
 sarjassa  
 FDO tarkistaa ilmoittautumisen päätyttyä kunkin sarjan osallistujat ja voi 
 tarvittaessa siirtää kilpailijoita IKM/SM-sarjaan. 
 
 5. Toimisto ja puheenjohtaja MM-kisoissa 30.11.-9.12. 

 Sekä toimisto että puheenjohtaja on Puolan modernin ja jazzin MM-kisoissa 30.11.-9.12. 
 Vastaamme kaikkiin sähköposteihin mahdollisimman pian. 
 
 6. Tuomareiden perus- ja jatkokoulutus Tampereella 11.-12.1.2020 
 Käytä tilaisuus hyväksesi ja osallistu perus- ja/tai jatkokoulutukseen 11.-12.1.2020. 
 Paikaksi on vahvistunut Tampere-talo ja kouluttajina toimivat Jonna Suokas ja 
 Marco Bjurström. Lisäinfoa nettisivumme kurssit-osiosta sekä ajankohtaista-palstalta. 
 Koulutus on FDO:n jäsenille ilmainen ja muille 25e. Ilmoittaudu jäsenrekisterimme  
 sisällä kurssit-osiossa! Tervetuloa! 

 
 

 7. Pasilan peruskoulun urheiluyläkoulukokeilun lajeihin mukaan tanssiurheilu  
 

http://www.urhea.fi/opiskelu/perusaste/ylakoulut/pasilan-peruskoulu/ 

Pasilan peruskoulu 

Pasilan peruskoulu järjestää vanhemmille tiedotustilaisuuden 4.12.2019 klo 18.00 koulun 

juhlasalissa (Savonkatu 2). 

Pasilan peruskoulu on Alppilan ja Pasilan alueen lähikoulu. Koulu toimii myös ruotsin kielikylpy-

yläkouluna Kallion ala-asteen oppilaille. Pasilassa tarjotaan A-saksan ja A- ranskan opetusta. 

Koulussa on yhteensä noin 570 oppilasta, joista n. 220 oppilasta vuosiluokilla 7-10.  

http://www.fdo.fi/
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Opetus on yläkoulussa vuosiluokkiin sitomatonta, kurssimuotoista ja jokaisella oppilaalla on oma 

opintopolku. Oppilaat suunnittelevat oman opinto-ohjelmansa yhdessä huoltajien ja omaopettajan 

kanssa. 

Urheiluyläkoulukokeilun lajeja Pasilan peruskoulussa ovat telinevoimistelu, rytminen voimistelu, 

uimahypyt ja tanssiurheilu. Myös muiden lajien urheilijat voivat hakeutua Pasilaan. 

Koulun urheilijaluokalle otetaan oppilaat valtakunnallisella soveltuvuuskokeella 

(www.soveltuvuuskoe.fi). 

Lisätietoa ja lomakkeet löytyvät osoitteesta www.edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas 

Soveltuvuuskokeen perusosan ja lajitestin päivämäärät päivitetään niiden varmistuttua 

Urhean sivuille.  Lajiosatestin toteuttavat koulut ja lajiliitot yhteistyössä erikseen kerrottavilla 

suorituspaikoilla ja paikat ovat nähtävillä Urhean sivuilla. 

Soveltuvuukoekeille on myös varattu varapäivä (päivä vahvistuu myöhemmin) niille,  jotka 

lääkärintodistuksen perusteella olivat estyneitä saapumaan varsinaisiin pääsykoepäiviin. 

Urheiluyläkoulukokeilun tavoitteena on tukea nuorta kilpaurheilijaa opiskelun ja urheilun 

yhdistämisessä sekä urheilijana kasvamisessa.  Kouluviikkoon pyritään rakentamaan 6 - 10 tunnin 

aikaikkuna urheilulle. Urheiluyläkoulun painotuslajeissa harjoitusajat pyritään sovittamaan yhteen 

Mäkelänrinteen valmennusryhmien kanssa. 

Oppilailla on ollut mahdollisuus lisäksi sijoittaa harjoitusaikoja aamu- ja iltapäiviin useammalle 

päivälle sekä osallistua kisamatkoille koulutyön ohessa. Osittain oppilaat ovat voivat suorittaa 

koulutyötä opettajien antamilla etätehtävillä ja verkko-opiskeluna.   

Pasilan peruskoulussa aamuharjoittelumahdollisuus järjestetään yhteistyössä lajiliittojen, seurojen 

kanssa ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kanssa. Suomen Voimisteluliitto suosittelee Pasilan 

peruskoulua teline- ja rytmisen voimistelun kilpaurheilijoille, Suomen Uimaliitto uimahyppääjille ja 

Suomen Tanssiurheiluliitto kilpatanssijoille. 

Pasilan peruskoulu järjestää vanhemmille tiedotustilaisuuden 4.12.2019 klo 18.00 koulun 

juhlasalissa (Savonkatu 2). 

Lisätietoja saa rehtori Maria Uutaniemeltä  09-31084410 (maria.uutaniemi(at)hel.fi)  ja 

liikunnanopettaja Kalle Kuokkaselta (kalle.kuokkanen(at)edu.hel.fi) 

www.pasilanpk.edu.hel.fi 

https://pasilanperuskoulu.wordpress.com/ 

 

Marraskuuterveisin, 

FDO ry tiedotusjaosto 
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