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FDO ry jäsenkirje tammikuu 2023 

2023-01-26 

 

Hyvää uutta vuotta! Tammikuun jäsenkirje lähetetään vielä sekä joulukuun 2022 että tammikuun 2023 

jäsenille. Täten voi olla, että saat tämän jäsenkirjeen kahteen kertaan. Pahoittelemme ylimääräisestä 

sähköpostista! Helmikuun jäsenkirjeestä alkaen lähetämme jäsenkirjeet vain 2023 jäsenmaksun 

maksaneille. Täten kannattaa maksaa tammikuun aikana jäsenmaksu ja pysyt tiedotuksessa ajan hermolla! 

 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Maksut vuodelle 2023 auenneet 2.1.2023, myös jäsenille tarjottu vapaaehtoinen 
tapaturmavakuutus 

2. Tarkennusta kilpailusääntöihin 2023 
3. Deadlinet FDO:n kilpailuihin alkuvuodesta 
4. Hae vapaaehtoiseksi FDO:n omiin järjestämiin kilpailuihin Kempeleessä ja Tanssin Talossa 

Helsingissä! 
5. FDO:n kilpailuinfoa 2023 
6. IDO:n arvokilpailut 2023 
7. FDO:n instan take-overit 
8. Stage 2023 ja Kuopio Tanssii ja Soi haku umpeen 31.1.2023. 

 

1. 2023 maksut auenneet 2.1.2023, myös jäsenille tarjottu vapaaehtoinen tapaturmavakuutus 
Tämän vuoden maksut ovat auenneet jäsenrekisterissämme 2.1.2023: 
- Jäsenmaksu 2023 10e (kalenterivuosikohtainen) 
- Kilpailulupa 2023 20e (kalenterivuosikohtainen) 
- Kevään kilpailujen osallistumismaksut à 30e (kilpailukohtainen) 
- Vapaaehtoiset urheiluvakuutuksen jäsenmaksun maksaneille (kalenterivuosikohtainen). 

Kilpailijalla tulee olla maksettuna jäsenmaksu, kilpailulupa ja osallistumismaksu ennen kuin hänet 
voidaan ilmoittaa kilpailuun deadlineen mennessä. Nämä kaikki tapahtuvat jäsenrekisterissämme 
www.fdo.fi – jäsenrekisteriin. 

FDO:n jäsenille tarjoama vapaaehtoinen tapaturmavakuutus FDO:n lajeihin on harvoja vakuutuksia, 
jotka kattavat FDO:n lajien niin harjoitukset kuin kilpailut sekä koti- että ulkomailla (max 3 kk). 
Lisäinfoa: https://www.fdo.fi/tietoa/urheiluvakuutus/ 

2. Tarkennusta kilpailusääntöihin ja kilpailuihin 2023 
 
Kilpailupäivien pituuksista johtuen uudet Performing Arts improsarjat kilpaillaan tänä vuonna Disco 
IKM & SM -kilpailun yhteydessä. Ensi vuodesta on tavoite kilpailla improsarjat Performing Arts IKM 
& SM -kilpailussa. 
 
Olemme julkaisseet nettisivulla kilpailut-osiossa päivitetyn alustavan aikataulun Performing Arts 
Grand Prix II 2023 -kilpailuun. 
 
Samassa sarjassa ei ole mahdollista siirtyä kesken kauden GP-sarjasta Rising star -sarjaan. 
 

http://www.fdo.fi/
https://www.fdo.fi/tietoa/urheiluvakuutus/
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3. Deadlinet FDO:n kilpailuihin alkuvuodesta 2023 
Huomaathan seuraavat deadlinet nettisivumme kilpailut-osiossa sekä tapahtumakalenterissa: 
 
26.1.Performing Arts Grand Prix I 2023 -kilpailun musiikin lataus jäsenrekisteriin. 
8.2.Disco Grand Prix II 2023 -kilpailun maksut ja ilmoittautumiset katkeavat. 
15.2.Performing Arts Grand Prix II 2023 -kilpailun maksut ja ilmoittautumiset katkeavat. 
 

4. Hae vapaaehtoiseksi FDO:n omiin järjestämiin kilpailuihin Kempeleessä ja Tanssin Talossa 
Helsingissä! 
FDO ry järjestää tänä vuonna kaksi kilpailua yhdistyksen voimin: 
Performing Arts Grand Prix II 2023, Kempele 17.-19.3.2023 ja 
Performing Arts IKM & SM 2023 -kilpailu Tanssin Talo, Helsinki 18.-21.5.2023. 
 
Tarjolla on erilaisia tehtäviä mm lipunmyynnissä ja ilmopisteessä. 
Tule mukaan tanssin hienoon ilmapiiriin ja ota yhteyttä kilpailujaosto.fdo(at)gmail.com. 
 

5. FDO:n kilpailuinfoa 2023 
Täydennämme vähitellen kisainfoa nettisivullemme kilpailut-osioon. Kilpailukohtaisesti on jo 
julkaistu paljon mm. alustavia aikatauluja sekä tuomaripaneeleja. Täydennämme vahvistetut 
tuomaripaneelit mahdollisimman pian. 
 
Huom: Toisen suuren tapahtuman johdosta (Antti Tuiskun konsertti), kannattaa varata Latin Show 
IKM & SM -majoitukset Seinäjoelle mahdollisimman pian! 
 

6. IDO:n arvokilpailut 2023 
Julkaisemme ja uutisoimme mahdollisimman pian tämän vuoden deadlinet IDO:n arvokilpailuihin 
(mukana edustuspaikkojen lunastus FDO:lle). 
 
IDO:n nettisivulle on jo ilmestynyt paljon alustavia aikatauluja, mm. EM Caribbean Show, MM Show 
Riesa, EM hip hop ja MM hip hop. 
Lisätietoja: 
https://www.ido-dance.com/ceis/ido/competitions/calendar/2023.html 
 
Pyydämme myös huomioimaan IDO:n uutisen toimistoomme tammikuun alussa: 
Travel and accommodation cancelation policy is a MUST as IDO will not take any financial liability 
in case of changes, cancelation or any other reasons that would cause changes of an already 
published  IDO event! 
 
27.11.-3.12. 2023 pidetään Belgiassa MM jazz- ja nykykilpailut. Kilpailupaikan läheisyydessä on yksi 
majoitus, jossa on rajallinen määrä huoneita. Kannattaa olla nopea ennakkovarauksissa! Lisätietoa 
tuosta samasta yllä olevasta IDO:n kalenterilinkistä. 
 

7. FDO:n instan take-overit 
Oletko ollut joulukuussa Roosa Karjalaisen ja 22.1.2023 Aura Mikkosen matkalla FDO:n instan 
takeovereissa? Järjestämme näitä jatkossakin ja ennakkomainostamme ajankohtia FDO:n fb-
ryhmässä sekä instatilillä. Toivomme saavamme jatkossa eri FDO:n lajeista erityylisiä ja eri aiheisia 
takeover-päiviä. Otamme mielellämme ehdotuksia vastaan! Ilmianna itsesi! Ole yhteydessä 
sähköpostitse viestintä.fdo(at)gmail.com. 
 

8. Stage 2023 ja Kuopio Tanssii ja Soi haku umpeen 31.1.2023. 

https://www.ido-dance.com/ceis/ido/competitions/calendar/2023.html
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Tanssioppilaitokset On Stage -katselmus on jo vakiintunut osa Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalia. Se tarjoaa 
tanssinopiskelijoille mahdollisuuden päästä osaksi kansainvälisen tanssifestivaalin ohjelmistoa ja yleisölle 
tilaisuuden nähdä tanssikoulutuksen monipuolisuutta sekä upeita esityksiä. Kyseessä ei ole kilpailu, vaan 
katselmuksen tavoitteena on esitellä tanssin koulutusta mahdollisimman laajasti.  

Lisäinfoa nettisivumme ajankohtaista-palstalta: 

https://fdo.fi/2023/01/24/stage-2023-ja-kuopio-tanssii-ja-soi-haku-umpeen-31-1-2023/ 

Hienoa uuden kilpailuvuoden alkua 2023! 

Terveisin, 
FDO ry 

https://fdo.fi/2023/01/24/stage-2023-ja-kuopio-tanssii-ja-soi-haku-umpeen-31-1-2023/

