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FDO ry jäsenkirje kesäkuu 2022 

2022-06-09 

 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. FDO:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin kesäkuun alussa  

2. Aikuiset 2 ja 3 IKM 2022 auki 17.8. saakka 

3. IDO:n arvokisat 2022 -tilanne/vakuutus/koronatilanne 

4. Toimisto lomalla 13.6.-31.7.2022 

 
1. FDO:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin kesäkuun alussa 

Vuosikokous pidettiin 5.6.2022 Helsingissä. Päivitetyt hallitus- ja jaostojen kokoonpanot löydät 
nettisivultamme tietoa-osiosta. 
https://fdo.fi/tietoa/hallitus/ 
 
Tervetuloa toimintaan mukaan uudet jaostojen jäsenet: Miisa Palkoranta disco ja Tuula Malo 
street! Jaostojen kokoonpanoja voidaan täydentää vuoden mittaan, joten kiinnostuneet tervetuloa 
ottamaan yhteyttä jaostoihin! Jaostojen yhteystiedot löytyvät samasta tietoa – hallitus -linkistä 
https://fdo.fi/tietoa/hallitus/ 
 

2. Aikuiset 2 ja 3 IKM 2022 auki 17.8. saakka 
Aikuiset 2 ja 3 IKM 2022 -kilpailun (street ja Performing Arts) maksut ja ilmoittautumiset ovat auki 
17.8. saakka. 
 

3. IDO:n arvokisat 2022 
Päivitetty IDO:n arvokisatilanne 6.6. löytyy nettisivumme uutispalstalta sekä kilpailut -osiosta. 
https://fdo.fi/2022/06/06/ido-arvokisat-2022-tilanne-6-6/ 
https://fdo.fi/kilpailut/kansainvaliset-kilpailut/ 
 
HUOM: Aikuiset 2 ja 3 IKM 2022 -ajankohtaan perustuen näiden ikäsarjojen ryhmät voivat hakea 
edustuspaikkaa treenivideolla 30.7. mennessä MM Show-, MM jazz- ja MM nykykilpailuihin 2022. 
Vahvistamme mahdollisimman pian edustuspaikan saaneet tuon päivämäärän jälkeen. 
Sen jälkeen ryhmät pääsevät suunnittelemaan matkoja ja majoituksia. 
 
HUOM: Koska koronatilanteesta loppuvuonna ei ole varmuutta, sekä FDO että IDO pyytää 
huomioimaan mahdollisen tilanteen muuttumisen vuoden mittaan matkoja ja majoituksia 
maksettaessa ja käyttämään peruutusmahdollisuutta mahdollisimman pitkälle. 
 
HUOM: FDO suosittelee vahvasti arvokisoihin lähteville tapaturmavakuutusta, joka kattaa 
urheilukilpailut koti- ja ulkomailla, kuten FDO:n jäsenille tarjoama. Vakuutus on 
kalenterivuosikohtainen ja sen voi vielä lunastaa loppuvuodeksi. 
Lisätietoja:  
https://fdo.fi/tietoa/urheiluvakuutus/ 
 

4. Toimisto lomalla 13.6.-31.7.2022 
Toimistomme lomailee pääsääntöisesti 13.6.-31.7. Vastaamme kaikkiin sähköposteihin viimeistään 
1.8. alkaen. Pyydämme ottamaan huomioon, että myös muut luottamushenkilöt lomailevat. 
 
Kannattaa seurata kesälläkin FDO:n nettisivun ajankohtaista-palstaa sekä tapahtumakalenteria 
unohtamatta some-alustoja (facebook ja instagram)! Näin pysyt ajan tasalla! 
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Kiitos kaikille kilpailijoille, koreografeille ja tukijoukoille hienosta kilpailukeväästä! 
 
FDO ry toivottaa jäsenille ja heidän perheilleen erittäin aurinkoista ja rentouttavaa kesää!  
 
Kesäterveisin, 
FDO ry 


