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Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Performing Arts karsinta II videoiden aikataulu 

2. Alustavat aikataulut 2020 kilpailuihin 

3. Tarkennus Performing Arts Soolo 2021 -kilpailun kilpailupaikkaan 

4. Avoin etäkeskustelu viestinnästä ja markkinoinnista 

5. IDO Dancers Committee 

6. FDO toimii aktiivisesti koronarajoitteiden aikanakin 

 

1 Performing Arts karsinta II videoiden aikataulu 

Suomen hallituksen ja THL:n rajoitusten mukaisesti Performing Arts karsinta II videoiden viimeinen 

palautuspäivä on sunnuntaina 14.6. sähköpostitse toimisto(at)fdo.fi. Tarkkaa tulospäivämäärää emme vielä 

pysty ilmoittamaan, mutta tavoitteenamme on uutisoida tulokset ja edustuspaikan saaneet heinäkuun 

alussa. Tarkat ohjeet löytyvät aiemmista jäsenkirjeistä tai tästä nettiuutisen linkistä: 

https://fdo.fi/2020/04/23/paivitetty-ohje-performing-arts-karsinta-ii-ikm-ja-sm-2020/ 

2. Alustavat aikataulut 2020 kilpailuihin 

Olemme julkaisseet nettisivullamme (kilpailut – tulevat kilpailut) alustavat aikataulut seuraaviin kilpailuihin: 

Performing Arts IKM ja SM, Street IKM ja SM, Disco IKM ja SM sekä Latino Show IKM ja SM. Muihin 

loppuvuoden kilpailuihin eli Lasten IKM ja Aikuiset 2 ja 3 IKM sekä Performing Arts soolo IKM ja SM 2021 

julkaisemme ne mahdollisimman pian. 

Kellonajat voivat vaihtua suurestikin lopulliseen aikatauluun riippuen osallistujien määrästä sarjoittain. 

Ainoastaan muodostelmien ja productionien osalta pystymme vahvistamaan, että viikonpäivät pysyvät 

samoina alustavan ja lopullisen aikataulun välillä. Muissa sarjoissa on riski, että viikonpäivä vaihtuu, jos 

kilpailupäivistä on tulossa erittäin eripituiset. 

3. Tarkennus Performing Arts soolo 2021 -kilpailun kilpailupaikkaan 

Marraskuun soolon kisapaikan virallinen nimi on Lahden konserttitalo. 

 

4.Avoin etäkeskustelu viestinnästä ja markkinoinnista 

FDO:n tiedotusjaosto järjestää instalivekeskustelun viestinnästä ja markkinoinnista kesäkuun puolessa 

välissä. Tarkempaa infoa lähempänä fb-ryhmässämme ja nettisivun uutispalstalla. Tervetuloa mukaan 

keskustelemaan kanssamme ja antamaan hyviä ideoita tiedottamisemme kehittämiseksi ja tehostamiseksi! 

5.IDO Dancers Committee 

IDO on luomassa tanssijoiden komiteaa. Jokaisen jäsenmaan lajiliitto voi nimittää yhden tanssijan 

ehdokkaaksi jokaiseen IDO:n lajijaostoon eli Performing Arts, Street ja Latino/Couple Dance. Ehdokkaan 

tulee olla täyttänyt 18 vuotta ja hänellä tulee olla IDO-lisenssi eli kisannut IDO:n arvokisassa vuonna 2019 

tai 2020. Tarkempaa tietoa komiteasta sekä hakupaperi löytyvät nettisivumme uutispalstalta. Hakemukset 

sähköpostitse toimisto(at)fdo.fi viimeistään ensi keskiviikkona 27.5.2020. 

https://fdo.fi/2020/04/23/paivitetty-ohje-performing-arts-karsinta-ii-ikm-ja-sm-2020/


6.FDO toimii aktiivisesti koronarajoitteiden aikanakin 

FDO:n toimisto, hallitus ja jaostot ovat toimineet koko tämän poikkeuksellisen ajan aktiivisesti. Sekä 

käytännön toimintaan että kehittämiseen liittyviä asioita on viety mahdollisuuksien mukaan eteenpäin ja 

etäkokouksia on pidetty ahkerasti. 

FDO:n hallitus on kokoontunut sekä maalis- että huhtikuussa. Videoyhteyden ansiosta kokouksiin ovat 

päässeet osallistumaan lähes kaikki hallituksen jäsenet. Tämä ei aiemmin lähikokousten aikana ole ollut 

mahdollista, koska hallituksessa on varsinaisia ja varajäseniä yhteensä 21 henkilöä ympäri Suomea. 

Lajijaostojen kokouksissa on päivitetty tuomaripaneeleja eri lajien SM-kisoja ja lasten ja aikuisten IKM-

kisoja varten. Lajijaostot, kilpailujaosto ja kisojen kanssajärjestäjät ovat suunnitelleet syksyn kisojen 

alustavia aikatauluja, jotka julkaisemme mahdollisimman pian. 

Lisäksi jaostojen puheenjohtajat pitivät historian ensimmäisen yhteisen kokouksen, jossa keskityttiin 

pääasiassa viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen. Myös kilpailujaosto ja tiedotusjaosto ovat 

kokoustaneet ja suunnitelleet tulevaa toimintaa. 

Vaikka etäkokoukset ovat olleet aktiivisia ja aikaansaavia, odotamme innolla, että pääsemme taas 

tapaamaan toisiamme! 

Hyvää kesän odotusta, 

FDO ry 


