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FDO ry jäsenkirje toukokuu 2022 
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Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Street IKM ja SM 2022 tänä viikonloppuna! 

2. FDO:n sääntömääräinen vuosikokous 5.6.2022 klo 1300 alkaen 

3. Kilpailut 2023 

4. Stipendit 2022 

5. IDO Aasia lisenssoitu live- ja hybridikilpailu 25.6.2022 
6. Puolustavat EM- ja MM-mestarit 
7. Rekisterituomarihaku auki toukokuun loppuun 

 

 

1. Street IKM ja SM 2022, 20.-22.5. Tanssin Talolla Helsingissä 

Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus tulla tutustumaan katutanssin parhaisiin ja uuteen Tanssin Taloon! 

Tervetuloa seuraamaan tänä viikonloppuna Street IKM & SM 2022 kilpailua Tanssin Talolle 

toukokuussa 20.-22. päivä.  

Seuraa FDO:n fb-ryhmää https://www.facebook.com/finnishdanceorganization  

ja instaa (finnishdanceorganization) ! 

Kisainfon löydät nettisivumme kilpailut-osiossa https://fdo.fi/kilpailut/ ! 

 
2. FDO:n sääntömääräinen vuosikokous 5.6. klo 1300 alkaen 

Sääntömääräinen vuosikokous on 5.6.2022 klo 13:00 alkaen pääkaupunkiseudulla. 
Kutsu on julkaistu nettisivullamme ja esityslista liitteineen tullaan julkaisemaan 2 viikkoa ennen. 
Erovuorossa ovat Performing Arts -jaosto, Street Dance -jaosto, Disco Dance -jaosto, Latino show  -
jaosto sekä kilpailujaosto.  Tervetuloa täysi-ikäiset jäsenet! 
 

3. Kilpailut 2023 
Kaikki alkuvuoden 2023 kilpailut, päivämäärät ja paikkakunnat löydät nettisivultamme kilpailut – 
tulevat kilpailut. Ainoastaan 2023 Aikuiset 2 ja 3 IKM (Street ja Performing Arts) puuttuu vielä 
syksyltä 2023. 
https://fdo.fi/kilpailut/ 
 
Performing Arts soolokilpailua 2023 ei enää järjestetä omana kisana loppuvuodesta 2022, vaan 
soolosarjat karsitaan PA-karsintojen yhteydessä keväällä 2023 ja 16 parasta jatkaa kisaa IKM & SM- 
kilpailuissa muiden karsittavien sarjojen tapaan. 
Tulemme uutisoimaan alkusyksystä mahdolliset uudet sarjat/muutokset sekä mahdolliset 
kilpailusääntömuutokset vuodelle 2023. 
 

4. Stipendit 2022 
FDO jakaa loppuvuodesta normaaliin tapaan kilpailijoille ja jäsenkoreografeille stipendejä. 
Koska Performing Arts soolokilpailua ei järjestetä, tullaan stipendit jakamaan livetapahtumana 
loppuvuodesta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana ja kanavana. 
Stipendejä jaetaan edelleen pääasiassa tuomareiden ehdotusten perusteella, mutta myös 
hallituksen toimesta sekä avoimen jäsenhaun perusteella. 
Jäsenet voivat hakea stipendejä kilpailuvuoden 2022 teoksille 31.8.2022 mennessä sähköpostitse 
toimisto(at)fdo.fi. 
Lisäinfoa: 

https://www.facebook.com/finnishdanceorganization
https://fdo.fi/kilpailut/
https://fdo.fi/kilpailut/


 20. toukokuuta 2022 
 

https://fdo.fi/kilpailut/stipendit/ 
 

5. IDO Aasia lisenssoitu live- ja hybridikilpailu 25.6.2022 
IDO:n lisenssoitu live- ja hybridikilpailu Aasiassa tapahtuu 25.6.2022. Ohjeet ja lisätietoja löydät 
nettisivumme ajankohtaista-palstalta: 
https://fdo.fi/2022/05/18/ido-lisenssoitu-live-ja-hybridikilpailu-aasiassa-25-6-2022/ 
 

6. Puolustavat EM- ja MM-mestarit 
IDO:n sääntöjen mukaisesti puolustava EM- ja MM-mestaruus tuo seuraavana vuonna siihen 
kategoriaan kyseiselle maalle ylimääräisen edustuspaikan. Tässä tarkennusta IDO:sta kahden 
koronavuoden jälkeen: 

Dear IDO Members, 

  

As there have been many questions regarding the »defending champion« title, we are 

forwarding this information to make your job easier. 

  

For all competition that were held in year 2019 and had no official online or live 

Championships in the same title in years 2020 or 2021, the title »Defending Champion« is 

valid for Championships in year 2022 for the same competition. 

Solo and duo, couples hold the title as individuals or a specific duo couple (changes of 

partners is not valid), groups, trios, teams and formations hold it as name of the club, team, 

dance school, etc. (changes of dancers does not influence the defending champion title). 

 
7. Rekisterituomarihaku auki toukokuun loppuun 

Rekisterituomariksi voi hakea toukokuun loppuun saakka. 
Lisätietoja kriteereistä: 
https://fdo.fi/2022/04/05/hae-rekisterituomariksi-31-5-2022-mennessa/ 

 
Kevätterveisin, 
FDO ry 
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