
FDO ry jäsenkirje joulukuu 2019 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Maksut vuodelle 2020 avautuvat 2.1.2020. 

2. Performing Arts IKM ja SM karsinta I 8.-9.2.2020 

3. IDO:n arvokisat 2020 

4. Toimiston sähköposteja vastaanottajan roskapostiin 

5. Tuomarien perus- ja jatkokoulutus 11.-12.1.2020 Tampereella 

6. Nettisivun tapahtumakalenteri 

7. Tule mukaan tiedotusjaoston toimintaan! 

8. Toimisto ja luottamushenkilöt joulutauolla 

 

1. Maksut vuodelle 2020 avautuvat 2.1.2020 

Kaikki maksut (paitsi syksyn Aikuiset 2 ja 3 IKM) alkavalle vuodelle avautuvat 2.1.2020: 

kalenterivuosikohtainen jäsenmaksu 10e 

kalenterivuosikohtainen kilpailulupa 20e 

kilpailukohtainen   osallistumismaksu 30e. 

 

Kun maksat FDO:n jäsenmaksun, sen jälkeen voit lunastaa jäsenille tarjotun urheiluvakuutuksen 

FDO:n lajeihin kalenterivuodeksi 2020. Huom tämä on voimassa kalenterivuoden ja tarkempaa 

tietoa nettisivultamme tietoa – jäseninfo – urheiluvakuutus. Täältä löytyvät niin lunastusohjeet 

SuomiSportiin sekä tarkempi tuoteseloste mitä vakuutus kattaa. 

Kannattaa ottaa heti tammikuussa urheiluvakuutus koko vuodeksi! 

 

2. Performing Arts IKM ja SM karsinta I 8.-9.2.2020 

Maksut ja ilmoittautumiset avautuvat 2.1. ja menevät kiinni jo 15.1.! 

Musiikin lataus teosilmon yhteydessä tai viimeistään 23.1.2020. 

Kilpailupaikaksi vahvistamme Viikin normaalikoulu, Kevätkatu 2, Helsinki. 

 

3. IDO:n arvokisat 2020 

Olemme listanneet nettisivullemme IDO:n arvokisat vuodelta 2020. 

Ne löytyvät kilpailut – kansainväliset kilpailut. 

MUISTA tarkastaa sieltä viimeiset ilmoittautumiset FDO:lle! Tämä koskee sekä automaattisten 

edustuspaikkojen lunastusta että arvokisajonoon asettumista. 

 

Kevään 2020 arvokisoihin edustuspaikat jaetaan vuoden 2019 sijoitusten perusteella ja 

ilmoittautumiset 19.1.2020 mennessä. Osaan arvokisoista vahvistetaan alkuvuodesta viimeinen 

FDO:lle ilmoittautumis- ja arvopaikan lunastuspäivämäärä. Tämä koskee myös Performing Arts 

sooloja ja suurta osaa aikuiset2-sarjoja. Suurin osa ilmoittautumisista pyydetään kaksi viikkoa lajin 

viimeisen kotimaisen kilpailun jälkeen. Poikkeuksena on lasten discopaikat EM-kisaan jo yksi viikko 

IKM-kilpailun jälkeen. 

 

Lisätietoja: https://fdo.fi/wp-content/uploads/2019/12/IDO-2020-nettiin.pdf 

 

4. Toimiston sähköposteja vastaanottajan roskapostiin 

Valitettavasti osa toimiston sähköposteista on mennyt vastaanottajien roskapostiin. Kiitos kun 

tarkastat roskapostisi ja jos löydät sieltä FDO:n sähköpostia, kiitos kun klikkaat ”ei roskapostia”. 



Webmasterimme mukaan asiaa auttaa myös, jos tallennat osoitekirjaasi sähköpostiosoitteemme eli 

sekä toimisto(at)fdo.fi että office(at)fdo.fi. Kiitämme yhteistyöstä ja kärsivällisyydestä! 

 

5. Tuomarien perus- ja jatkokoulutus 11.-12.1.2020 Tampereella 

Vielä mahtuu muutama mukaan molempiin koulutuksiin. Koulutus on jäsenille ilmainen ja muille 

25e per koulutuspäivä. Ilmoittautuminen ja lisätietoa nettisivullamme jäsenrekisteriin – kurssit. 

Käytä tilaisuus hyväksi! Kouluttajina Jonna Suokas ja Marco Bjurström. 

 

6. Nettisivun tapahtumakalenteri 

Nettisivumme etusivun tapahtumakalenterista löydät kaikki tarpeelliset päivämäärät, kuten 

esimerkiksi ilmoittautumisten päättyminen. Ota kalenteri aktiiviseen seurantaan! 

 

7. Tule mukaan tiedotusjaoston toimintaan! 

Jaosto vastaa uutisoinnista FDO:n nettisivulla ja Facebook-ryhmässä, sekä kaiken yhdistyksen 

tiedotuksen ja uutisoinnin suunnittelusta, kehittämisestä ja koordinoinnista. Jaamme tehtävät 

tasaisesti jaoston jäsenten kesken kunkin osaamisen mukaan. Jaoston toimenkuva on laajentunut ja 

lisääntynyt kasvaneen toiminnan ja mm. lisääntyneen arvokisamenestyksen johdosta, joten 

haemme 1-2 täysi-ikäistä jäsentä mukaan iloiseen toimintaamme! Jaoston kokoukset onnistuvat 

myös skypen kautta, joten olemme iloisia myös mahdollisimman laajasta maantieteellisestä 

edustuksesta! Lisätietoja sähköpostitse tiedotusjaosto.fdo(at)gmail.com 

 

8. Toimisto ja luottamushenkilöt joulutauolla 

Sekä toimisto että muut luottamushenkilöt lomailevat pääsääntöisesti 21.12.2019-6.1.2020. 

Vastaamme kaikkiin sähköposteihin viimeistään loppiaisen jälkeen. 

 

FDO ry kiittää jäseniä hienosta vuodesta 2019 ja toivottaa teille sekä perheillenne Hienoa Joulua 

sekä Tanssin Täyteistä Uutta Vuotta 2020! 

 

FDO ry 

 


