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FDO ry jäsenkirje heinä-elokuu 2021 

2021-08-13 

 

Toivottavasti kaikilla on ollut rentouttava ja akkuja lataava kesä! Emme malta odottaa ensi viikon 

kisavuoden alkua Oulussa! 

 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Kilpailut 2021, maksut ja ilmoittautumiset 

2. Kilpailut 2021, ohjeet 

3. FDO:n puheenjohtaja ja toimihenkilöitä vaihtunut 

4. Osta arpoja kilpailupaikoilla ja kartuta kilpailijoiden ja koreografien stipendirahastoa! 

5. Tämän takia kannattaa ottaa FDO:n jäsenille tarjoama urheiluvakuutus 

6. Tanssin Tiedotuskeskus kerää harrastajamääriä 

7. Löytyykö sinulta vanhoja käsiohjelmia? 

 

1. Kilpailut 2021, maksut ja ilmoittautumiset 

Disco IKM ja SM 2021- ja Aikuiset 2 ja 3 IKM 2021 -kilpailujen ilmoittautumisia on jatkettu viikolla. 

Maksut ja ilmoittautumiset katkeavat seuraavasti: 

18.8. Disco IKM ja SM 2021 

25.8. Aikuiset 2 ja 3 IKM 2021 

29.9. Performing Arts soolo IKM ja SM 2022 

 

Ajankohtaiset tiedot löydät nettisivultamme: 

https://fdo.fi/kilpailut/  

 

2. Kilpailut 2021, ohjeet 

FDO ry ja kanssajärjestäjät tekevät parhaansa järjestääkseen mahdollisimman turvalliset kilpailut. 

Tutustu huolella nettisivumme uutispalstalla ”Ajankohtaista” seuraaviin ohjeisiin (10.8.2021): 

Ohjeet kilpailutoimintaan, ohjeet kilpailijoille ja tukijoukoille sekä lajikohtaiset videointiohjeet. 

https://fdo.fi/2021/08/10/videointi-ja-koronaohjeet-vuoden-2021-kilpailuihin-10-8-2021/ 

 

Paikallisten AVI:en rajoitukset, ohjeet lipunmyynnistä, tuomaripaneelit jne löydät nettisivultamme: 

https://fdo.fi/kilpailut/tulevat kilpailut, klikkaa kisan nimeä. 

 

Uutisoimme uutispalstalla 13.8. myös kilpailutilanteesta tällä hetkellä: 

https://fdo.fi/2021/08/13/kilpailujen-tilanne-13-08-2021-fdo-ry-tiedottaa/ 

 

3. FDO:n puheenjohtaja ja toimihenkilöitä vaihtunut 

Yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa vaihtui pitkäaikainen yhdistyksen puheenjohtaja Marco 

Bjurström uuteen puheenjohtajaan Jonna Suokkaaseen. Jonnalla on pitkä kokemus hallitustyöstä ja 

toiminnasta tuomarina sekä kilpailuvalvojana. Voit vielä katsoa puheenjohtajien haastatteluvideon 

youtube-kanavaltamme! 

 

Samassa vuosikokouksessa varapuheenjohtajaksi tuli Jessica Öller sekä hallituksessa oli muitakin 

kokoonpanovaihdoksia. Lue uutisia nettisivumme ajankohtaista-palstalta (19.6. ja 20.6.).  

 

 

https://fdo.fi/kilpailut/
https://fdo.fi/2021/08/10/videointi-ja-koronaohjeet-vuoden-2021-kilpailuihin-10-8-2021/
https://fdo.fi/kilpailut/tulevat
https://fdo.fi/2021/08/13/kilpailujen-tilanne-13-08-2021-fdo-ry-tiedottaa/
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4. Osta arpoja kilpailupaikoilla ja kartuta kilpailijoiden ja koreografien stipendirahastoa! 

FDO:n kisapaikoilla on myynnissä arpoja ja tuotoilla kartutamme vuosittain jaettavaa stipendirahastoa 

sekä kilpailijoille että koreografeille! 

Arpa maksaa 8 euroa kappale ja voit ostaa halutessasi useamman arvan kerralla. 

Palkintolistalta löytyvät mm auto ja matkalahjakortti. Joka viides arpa voittaa! 

Maksuvälineenä käyvät yleisimmät pankki- ja luottokortit. 

 

5.Tämän takia kannattaa ottaa FDO:n jäsenille tarjoama tapaturmavakuutus 

FDO tarjoaa jäsenmaksun maksaneille FDO:n lajien kilpailijoille ja harrastajille edullista urheiluvakuutusta 

tapaturmiin harjoituksissa ja kilpailuissa (koti- ja ulkomaa, max 3 kk matka). 

Kilpailijoille vakuutus maksaa ikäryhmästä riippuen 28-54 euroa kalenterivuonna 2021. 

Lisäinfoa hinnoista ja tarkempi tuoteseloste. 

https://fdo.fi/tietoa/urheiluvakuutus/ 

Tässä esimerkkejä Pohjola vakuutuksesta, mitä on korvattu FDO:n tarjoamasta urheiluvakuutuksesta: 

a) Vakuutettu syntynyt 1998, polvi vääntyi kärrynpyörää tehdessä, korvattu lääkärinpalkkiot, lääkkeet, polven 

kuvantaminen, toimenpide ja 10 kertaa fysioterapiaa, yhteensä 6991,50 euroa. 

b) Vakuutettu syntynyt 1998, hypystä laskeutuessa polvi pettänyt ja polvessa tuntui repeämisen tunne, 

korvattu lääkärinpalkkiot ja lääkkeet, kuvantamistutkimus sekä leikkaustoimenpide, yhteensä 2993,50 

euroa. 

c) Vakuutettu syntynyt 2005, hypystä tullut alas polvilleen, korvattu lääkärinpalkkiot ja lääkkeet, toimenpide 

ja fysioterapiaa, yhteensä 4586,65e. 

d) Vakuutettu syntynyt 1998, hypystä tullut alas huonosti ja polvi vääntyi -> ACL-repeämä, korvattu 

lääkärinpalkkio ja lääkkeet, MRI, leikkaus, 10x fysioterapiaa, yhteensä 8069e. 

Sporttiturvan edut: 

https://fdo.fi/wp-content/uploads/2021/02/Sporttiturvan-edut-2021.pdf 

 

6.Tanssin Tiedotuskeskus kerää harrastajamääriä 

Tanssikouluja pyydetään vastaamaan 31.8. mennessä Tanssin Tiedotuskeskuksen 

harrastajamääräkyselyyn. 

Lisäinfoa nettisivumme ajankohtaista-palstalta: 

https://fdo.fi/2021/08/11/tanssin-tiedotuskeskus-keraa-harrastajamaaria-vastaa-31-8-mennessa/ 

 

7 Löytyykö sinulta vanhoja käsiohjelmia? 

FDO ry kaipaisi arkistonsa täytteeksi seuraavia käsiohjelmia. Omat mahdolliset merkinnät eivät haittaa. 

Käsiohjelma saa olla alkuperäinen valtakunnan postissa tai valokuvat ohjelman sivuista. 

Kyse on seuraavista kilpailuista: 

  
2010 Performing Arts SM, Oulu 

2011 Disco SM, Espoo 

2011 Street SM, Espoo 

2011 Performing Arts SM, Espoo 

2013 Disco SM, Espoo 

2013 Street SM, Helsinki 

2013 Performing Arts karsinta, Helsinki 

2013 Street karsinta, Helsinki 

2013 Latino show SM, Helsinki 
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Etsi omat tuloksesi ja ole yhteydessä puuttuvista tiedoista sähköpostitse toimisto(at)fdo.fi. 

Kiitos etukäteen! Hyvää treenikauden jatkoa! 

FDO ry 

 

 

http://fdo.fi/

