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Tässä jäsenkirjeessä: 

1. FDO:n kilpailut 2022 -tilanne 

2. IDO:n arvokilpailut 2022 

3. Kiinnostavia koulutuksia! 

4. Vapaaehtoisten haku Street IKM & SM -kilpailuun Tanssin Taloon Helsingissä 20.-22.5.2022! 

 

1. FDO:n kilpailut 2022 -tilanne 

Lasten IKM 2022 -kilpailujen maksut ja ilmoittautumiset katkeavat 23.3. tulevana keskiviikkona. 

Performing Arts IKM & SM 2022 -kilpailujen maksut ja ilmoittautumiset katkeavat 30.3. 

Street IKM & SM 2022 -kilpailujen maksut ja ilmoittautumiset katkeavat 6.4. 

 

Karsinnoista edustuspaikan saaneiden musiikki- ja ilmoittautumistiedot siirretään IKM & SM -
kisojen kilpailujärjestelmään FDO:n toimesta eikä täten edustuspaikan saavuttaneen  kilpailijan 
tarvitse ilmoittautua uudelleen. Osallistumismaksu kilpailijoiden tulee kuitenkin suorittaa  IKM & 
SM -kilpailuihin erikseen. 
 

2. IDO:n arvokilpailut 2022 -tilanne 
IDO:n arvokilpailutilanne on julkaistu nettisivumme uutispalstalla. 
 
https://fdo.fi/2022/03/03/idon-arvokilpailut-2022/ 
 
Huomioi viimeiset päivämäärät lunastaa automaattinen edustuspaikka sekä asettua jonoon. 
 

3. Kiinnostavia koulutuksia! 
Tuomareiden peruskoulutus 26.3. Ilmoittaudu 23.3. mennessä! 
Lisätietoa: https://fdo.fi/2022/03/07/tuomareiden-peruskoulutus-26-3-2022/ 
 
Miten olla hyvä esiintyjä -koulutus 3.4. 
Ilmoittaudu 3.4. mennessä. 
Lisätietoa: https://fdo.fi/2022/03/07/miten-olla-hyva-esiintyja-koulutus-3-4-2022/ 
 
Älä missaa näitä hyödyllisiä koulutuksia! 
 

4. Vapaaehtoisten haku Street IKM & SM -kilpailuun Tanssin Taloon Helsingissä 20.-22.5.2022! 

Street IKM & SM etsii jälleen tiimiinsä innostuneita ja osaavia talkoolaisia. Talkoolaisena pääset 
osaksi tiimiä ja olet korvaamaton osa tapahtumaa. 
 
Talkoolaisille on tarjolla erilaisia työtehtäviä oman mielenkiinnon ja osaamisen mukaan. Aiempi 
kokemus talkootyöstä ei ole välttämätöntä. Talkootöitä on tarjolla noin 6-8 tuntia / päivä (tai koko 
päivän jos haluat). Talkoolaisten toivotaan olevan käytettävissä ainakin kahtena päivänä kolmesta. 
 
Laitathan hakemukseesi seuraavat tiedot: 
Nimi 
Yhteystiedot 
Mahdollinen aikaisempi vapaaehtois-/talkookokemus 

https://fdo.fi/2022/03/03/idon-arvokilpailut-2022/
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https://fdo.fi/2022/03/07/miten-olla-hyva-esiintyja-koulutus-3-4-2022/
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Työaikatoiveet / -rajoitukset 
Jääviysasiat (osallistuuko joku sukulaisesi kilpailuun - mihin sarjaan?) 
Työvaatteen koko (yläosa) 
Ruoka-aine allergiat 
Vapaaehtoisille tarjotaan ruoka ja kahvit työvuoron pituuden mukaisesti: alle 4h= lounas, päälle 
4h= lounas & päivällinen, kahvi/tee taukotilassa tarpeen mukaan + vapaa pääsy kisoihin. 
Edellytämme talkoolaisilta vähintään 16 vuoden ikää. 
 
Laita talkoohakemus tulemaan osoitteeseen streetsm2022(at)gmail.com ja ole osa yhtä vuoden 
suurinta tanssitapahtumaa! 
 
 
Hyvää vuoden jatkoa! 
FDO ry 

 


