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FDO ry toinen jäsenkirje, syyskuu 2021 

2021-09-27 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. IDO:n arvokisat 2021 -tilanne 

2. FDO:n kilpailut 2022 

3. Performing Arts soolo IKM ja SM 2022, juniorit ja aikuiset1  

4. Kilpailusäännöt 2022 

5. Jäsenstipendihaut 2021 

6. Kehitys- ja koulutusjaostoon haetaan lisäjäseniä 

 

1. IDO arvokisat 2021 -tilanne 

MM Show ja tap: 12.10. mennessä pitäisi tulla päätös pidetäänkö MM Show ja Tap -kilpailut 

Riesassa Saksassa ja onko livenä tai vaihtoehtoisesti onlinena. 

 

MM jazz ja modernin kilpailun osalta tilanne on lopullisesti vahvistamatta. 

 

Disco dance cup 30.-31.10. Follonicassa, Italiassa: Ilmoaikaa on jatkettu, edustuspaikat jaetaan 

ilmoittautumisjärjestyksessä 7.10. saakka.  

 

MM hip hop: Kilpailu tullaan järjestämään marraskuussa Sloveniassa. IDO julkaisee tarkempaa 

tietoa mahdollisimman pian. 

 

EM Caribbean show: Kilpailu on juuri lisätty IDO:n kilpailukalenteriin. Kilpailu pidetään 18.-

19.12.2021 Istanbulissa Turkissa. Osallistumismäärää ei ole tähän kisaan rajattu. Täten FDO:lle 

sitovat ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 10.11. toimisto(at)fdo.fi. 

 

2. FDO:n kilpailut 2022 

Kaikki 2022 kilpailut löytyvät päivämäärineen, sarjoineen ja paikkakuntineen nettisivultamme 

kilpailut –> tulevat kilpailut. Ainoana kilpailuna sieltä vielä puuttuu syksyllä pidettävä Aikuiset 2 ja 3 

IKM 2022 -kilpailu (Street ja Performing Arts).  

 

HUOM: Ensi vuonna Aikuiset 2 ja 3 Latino- ja Caribbean show -sarjat kisataan muiden ikäryhmien 

kanssa 23.-24.4.2022 Tampereella! 

 

3. Performing Arts soolo IKM ja SM 14.-15.11.2021 pääkaupunkiseudulla 

Maksut ja ilmoittautumiset katkeavat tulevana keskiviikkona 29.9. 

Kilpailu on vuoden 2021 jäsenmaksulla, kilpailuluvalla ja säännöillä, mutta 2022 ikärajoilla. 

 

4. Kilpailusäännöt 2022 

Tulemme julkaisemaan 2022 kilpailusäännöt lokakuussa. Suurimmista sääntömuutoksista 

lähetämme erillisen jäsenkirjeen. 

 

5. Jäsenstipendihaut 2021 
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Stipendeistä 10% jaetaan jäsenten hakemusten perusteella. Vapaamuotoiset hakemukset 

toimisto(at)fdo.fi viimeistään keskiviikkona 6.10. Sisällytä hakemukseesi kisatun ryhmän/kisaajan 

nimi, ikä, paikkakunta ja mihin stipendin käyttäisitte. Stipendit julkaistaan marraskuussa Performing 

Arts soolokilpailun yhteydessä. 

 

6. Kehitys- ja koulutusjaostoon haetaan lisäjäseniä 

Kehitys- ja talousjaosto muuttui kesäkuun vuosikokouksessa kehitys- ja koulutusjaostoksi. Täten 
meiliosoitteemmekin sai uuden muodon. Jatkossa tavoitatte meidät osoitteesta 
kehitys.fdo@gmail.com.  
 
Mikäli juuri Sinulla on ajatuksia tai toiveita näistä tai muista FDO:hon liittyvistä aiheista, niin laita 
rohkeasti meille sähköpostia! Toimintaamme saa toki tulla myös mukaan eli siitäkin voit lähestyä 
meitä uuden meiliosoitteen kautta. 
 
"KeuhKojen" listalla on tällä kaudella valtavasti asioita. Tässä niistä muutamia isoimpia: 
- Yritämme pohtia miten tekisimme FDO:ta tunnetummaksi ja saisimme lisää jäseniä. Toki samalla 
mietimme miten saisimme jäsenille lisää etuja. 
- Pyrimme järjestämään erilaisia koulutuksia niin tanssijoille, koreografeille, tuomareille kuin 
sidosryhmillekin (huoltajat, kisajärjestelyistä kiinnostuneet, kilpailujen katsojat jne.)  
- Selvitämme jatkuvasti erilaisien avustusten mahdollisuuksia, jotta saisimme rahaa toteuttaa 
jäsenille kaikkea kivaa. 
 
Jonna Sjögrén  
jaoston puheenjohtaja 
 

Upeaa tanssikauden jatkoa! 

FDO ry 

 

 

 


