
FDO ry, jäsenkirje huhtikuu 2020   2020-04-23 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Yleistä FDO:n 2020 kilpailuista 

2. Performing Arts karsinta II 2020 videokilpailuna 

3. Disco ja Latino Show IKM ja SM 2020 

4. Performing Arts IKM ja SM 2020 

5. Street IKM ja SM 2020 

6. Lasten IKM 2020 sekä Aikuiset 2 ja 3 IKM 2020 

7. IDO:n arvokisat 2020 sekä online masterclassit 

8. IDO World Gala 2020 

9. Uudet sarjat Performing Arts Soolo IKM ja SM 2021 -kilpailuun 

10. Seuraava hallituksen kokous 

11. Vuosikokouksen ajankohta 

12. #FDOEtämoovit-haaste 

Seuraa jatkossakin tarkasti näitä jäsenkirjeitä sekä muita kanavia: nettisivun uutispalsta, 
yhdistyksen facebook-ryhmä sekä yhdistyksen instatili. Pääset kuukausittaiseen jäsenkirjeeseen 
mukaan maksamalla kalenterivuoden jäsenmaksun 10e jäsenrekisterissämme (www.fdo.fi – 
kirjaudu). Näin pysyt tässä muuttuvassa tilanteessa mukana. 
 

1. Yleistä FDO:n 2020 kilpailuista 

 

Hallituksen kokouksessa 19.4. päätettiin seuraavaa tämän vuoden kilpailuista: 

 

Koronatilanteen epävarmuuden johdosta IKM ja SM -paneeleissa tulemme hyödyntämään 

kotimaisia tuomareita ja palaamme ulkomaisiin tuomareihin viimeistään ensi vuonna. 

FDO:n kilpailuissa maksut ja ilmoittautumiset sulkeutuvat jatkossa reilut 6 viikkoa ennen kilpailua. 
Alkuvuoden kilpailujen osalta ilmoittautumisaika saattaa toki aika olla hieman lyhyempi. Jatkossa 
teoksen nimen voi kuitenkin ilmoittaa musiikin latauksen kanssa samaan määräaikaan mennessä eli 
viimeistään noin 2 viikkoa ennen kilpailua. Tämän jälkimmäisen määräajan jälkeen emme jatkossa  
ota vastaan muutoksia ilmoittautumisiin kuin äärimmäisestä perusteesta. Tarkat kilpailukohtaiset 
määräajat löytyvät kilpailujen tiedoista nettisivuiltamme.  

 
Keväältä siirtyneisiin kilpailuihin tehdyt ilmoittautumiset siirtyvät kaikkine ilmoitettuine tietoineen 
uusille kilpailupäivämäärille. Näihin ilmoittautumisiin voi tehdä normaalisti muutoksia ja päivityksiä 
uusiin määräaikoihin mennessä ilmoittajan omien jäsensivujen kautta. Kilpailijat ovat velvoitettuja 
tarkistamaan heille tehdyt ilmoittautumiset omilta jäsensivuiltaan.  
 

Syksyn kilpailujen alustavat aikataulut julkaistaan ja uutisoidaan mahdollisimman pian. 

Niissä vahvistuvat alustavat viikonpäivät sarjoittain, mutta senkin jälkeen edelleen voimme 

vahvistaa vain, että muodostelmien ja productionien viikonpäivät pysyvät samoina alustavan ja 

lopullisen aikataulun välillä. Kaikissa muissa sarjoissa on pieni riski, että viikonpäivä voi vaihtua 

tasataksemme kilpailupäivien pituuksia. Kaikkien sarjojen kellonajat voivat vaihtua suurestikin 

alustavan ja lopullisen aikataulun välillä. 

 

2. Performing Arts karsinta II videokilpailuna 

 

http://www.fdo.fi/


Tänään on lähtenyt karsinta II -kilpailijoille päivitetty ohje. Ohje ja kilpailunumerolistaus löytyvät myös 

nettisivumme uutispalstalta sekä tietoa-kohdasta jäsenkirjeiden alta. 

 
3. Disco ja Latino Show IKM ja SM 2020 

Nämä kilpailut yhdistetään ja pidetään 26.-27.9. Jyväskylässä. 
Kaikki latinosarjat käydään lauantaina ja discosarjat jakaantuvat lauantaille ja sunnuntaille. 
Maksut ja ilmoittautumiset ovat auki 12.8. saakka. 

 
4. Performing Arts IKM ja SM 2020 

Performing Arts IKM ja SM 2020 käydään 5.-6.9.2020 Pajulahdessa. 
Maksut ja ilmoittautumiset ovat auki 22.7. saakka. 

 
5. Street IKM ja SM 2020 

Kilpailu pidetään 11.-13.9.2020 pääkaupunkiseudulla. 
Vahvistamme kisapaikan mahdollisimman pian. 
Maksut ja ilmoittautumiset ovat auki 29.7. saakka. 

 
6. Lasten IKM 2020 ja Aikuiset 2 ja 3 IKM 2020 

Nämä kilpailut käydään kolmen päivän aikana 2.-4.10. Oulussa. 
Maksut ja ilmoittautumiset ovat auki 19.8. saakka. 

 
7. IDO:n arvokisat 2020 ja online masterclassit 

Maaliskuun jäsenkirjeessä vahvistimme kevään IDO:n arvokisojen siirrosta. 
Odotamme vahvistusta pidetäänkö syys-lokakuulle alun perin suunnitellut 
arvokisat vahvistettuina ajankohtina. Sen jälkeen uutisoimme viimeiset FDO:lle ilmoittautumispäivämäärät 
sekä edustuspaikkajakokriteerit SM- vs arvokisapäivämäärä. 

 
Covid-19 -tilanteesta johtuen Italian lajiliitto FIDS ja IDO ovat joutuneet peruneet lokakuulta seuraavat 
arvokisat: 

- MM Disco dance 
- MM Hip hop ja battle 
- MM Street Dance Show. 

 
IDO:n tavoite on pitää marras- ja joulukuun arvokisat alkuperäisen aikataulun mukaan. Mutta he seuraavat 
tarkasti hallitusten ja terveysviranomaisten päätöksiä. Tavoite on päästä lopullisesti 
vahvistamaan nuo päivämäärät viimeistään elokuun puolessa välissä. IDO pyytää, että kunnes tuo 
lopullinen vahvistus tulee: älkää ostako älkääkä maksako peruuttamattomia lentoja, majoituksia tmv noihin 
kisoihin! 

 
IDO järjestää online masterclasseja ja niistä pysyt ajan tasalla FDO:n nettisivun uutispalstalla, fb-ryhmässä 
sekä instassa! Käytä hyväksi! 
 

8. IDO World Gala 2020 
Lokakuun IDO World Gaalaan äänestetään osa hallitsevista maailmanmestareista aikuisten sarjoista. Tänä 
vuonna Suomesta on äänestyksessä mukana moderni duo aikuiset Yasmin Janatuinen ja Elsa Mäenpää. 
Äänestysaika tulee olemaan 4.-11.5.2020 ja puolet pääsevät toiselle äänestyskierrokselle. Kerromme 
tarkempia ohjeita toukokuun alussa yhdistyksen facebook-sivulla sekä instassa. 

 
9. Uudet sarjat Performing Arts soolo IKM ja SM 2021 kilpailuun 

Kilpailu pidetään 7.-8.11.2020 Lahden Musiikkitalossa. Kilpailuun on lisätty kaksi sarjaa: yhdistetty aikuiset 2 
ja 3 pienryhmä all styles sekä Performing Arts duo aikuiset2. 



Maksut ja ilmoittautumiset ovat auki 23.9.2020 saakka. 
 

10. Seuraava hallituksen kokous 
Seuraava hallituksen kokous pidetään 7.6.2020 jonka jälkeen uutisoimme jälleen uusimmat tilanteet. FDO 
ry seuraa tarkasti Suomen hallituksen ja THL:n ohjeita ja jos nämä jäsenkirjeen tilanteet vaihtuvat, 
kerromme ja uutisoimme ne teille pikimmiten. 

 
11. Vuosikokouksen ajankohta 

Koronatilanteesta johtuen vuosikokous pidetään vasta 16.8. pääkaupunkiseudulla. 
Merkitse ajankohta kalenteriisi! 

 
Erovuorossa ovat Street-, Performing Arts-, Latino Show- ja kilpailujaosto. Jaostojen toimikausi on kaksi 
vuotta. Yhdistyksemme toiminnasta kiinnostuneet voivat kysellä lisää suoraan jaostolta heidän toiminnasta. 
Yhteystiedot löytyvät nettisivultamme ja ovat: 
streetdancejaosto.fdo(at)gmail.com 
performingartsjaosto.fdo(at)gmail.com 
performingartsjaosto.fdo(at)gmail.com 
kilpailujaosto.fdo(at)gmail.com. 

 
Jatkuvasti kasvavista markkinointitarpeista johtuen myös tiedotusjaosto ottaa myös mielellään lisäjäseniä 
toimintaan mukaan jakamaan tehtäviä useamman henkilön kesken. 
Lisätietoja tiedotusjaosto.fdo(at)gmail.com 

 
Lämpimästi tervetuloa toimintaan mukaan! 

 
12. #FDOEtämoovit -haaste 

Tällä hetkellä kokoustetaan ja vietetään paljon aikaa etänä. Mitkä ovat sinun ja porukkasi parhaat 
etämoovit? Laita hyvä biisi päälle, kuvaa fiilistelynne ja julkaise video seinällä tai storyssa! Vastaa FDO:n 
hallituksen haasteeseen! Taggaa julkaisuun #FDOEtämoovit ja @finnishdanceorganization . Piristetään 
toisiamme tanssilla! 

Selvitään tästä erikoistilanteesta yhdessä ja nähdään mahdollisimman pian tanssikoulujen saleissa! 
 
Kevätterveisin, 
FDO ry 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/fdoetämoovit?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQIsdpdLLHJL02US6JbGX4cqM3asvicJVq5c3FsoVpbzhv4-CtmDF6Mc2SDfM-WI8PwtepqrWy2UDM4hdTYLoxtzYYUTro00COFygtBn-W9xfVmMB0qEys_SNVOpIneAIf7duR0iiRBdznLxMOFX_2TznEVhoN0FCul-2KYhuPuAwOOpjz0E0_jfLI6J72KxQ0b1mcwxyIk1gtFgYDk1V6HRbrQ_nI5Pha0I9H3TTCCdhy2wUETieQ2YEPr2kqxhLBHu3ckI3OIQraiYmvDOKwOJ2eV44rHtse1fH6Soo15DumZPU4fz1HoPpH1NTVelI2A1WiMI89dD5HV13glCmADcVzFOeAZ2-vxOOL&__tn__=%2ANK-R

