
FDO ry jäsenkirje, huhtikuu 

Kilpailujen osalta tanssikevät on jo ehtinyt lähes puoleen väliin - kuitenkin vielä vuoden suurimmat arvokilpailut ovat 
edessä päin, joten jännittämistä riittää. Kilpailujen lisäksi kevääseen kuuluu myös koulutuksia, joista myös 
muistutukset  tässä jäsenkirjeessä. 

Tässä jäsenkirjeessä:  

 
1. Yhdistyksen vuosikokous 
2. Kevään koulutukset - ilmoittaudu pian! 
3. Tulevat kilpailut 
4. IDOn kansainväliset kilpailut  
5. Pohjolan urheiluvakuutus ja Oma Sairaala 

********* 

1. Yhdistyksen vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään lauantaina 10.5.2014 Lasten IKM-kilpailun yhteydessä. Kokouksessa ovat 
äänioikeutettuja kaikki 10.5. mennessä jäsenmaksun maksaneet täysikäiset jäsenet skeä yhdistyksen kunniajäsenet. 
Kokouksen esityslista on julkaistu nettisivuilla osiossa Tietoa FDO:sta - Vuosikokoukset. Tervetuloa! 

 
2. Kevään koulutukset - ilmoittaudu pian! 

Kevään aikana järjestetään yksi tuomarikoulutus ja lasten kilpailutoiminnan koulutus. Ilmoittaudu mukaan pian! 

KOULUTUS LASTENTANSSIN JA LASTEN KILPAILUTOIMINNAN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE, 9.5.2014 
Koulutuksen tavoitteena on tarjota valmentajille, tanssinopettajille ja kisakoreografeille lisäkoulutusta ja työkaluja 
omassa työssä kehittymiseen sekä itsearviointiin. Aihepiirejä ovat kilpailevan lapsen psykologia, lasten kilpailemisen 
eettisyys ja aikuisten arvomaailman vaikutus kilpailevan lapsen psykologiaan. Kouluttajana toimii urheilupsykologi Satu 
Kaski. 

Paikka: Teatterikorkeakoulu, Auditorio 2. Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki. 
Aika: perjantai 9.5.2014 klo 18.00 – 20.00 
Osallistumisoikeus ja hinta: FDO:n jäsenille, maksuton. HUOM! Alaikäisten jäsenten vanhemmat ovat tervetulleita 
koulutukseen! 
Ilmoittautuminen: Sitovat ennakkoilmoittautumiset 25.4.2014 mennessä sähköpostilla president(at)fdo.fi. Ilmoita 
sähköpostissa koulutukseen osallistuvan/edustettavan alaikäisen henkilön nimi ja jäsennumero. 

 
TUOMARIKOULUTUS, HELSINKI, 29.5.2014 
Kaikkien FDO:n alaisten lajien yhteinen tuomarikoulutus on suunnattu ensisijaisesti tuomaroinnista kiinnostuneille, 
tuomarointitehtäviin tähtääville ja jo tuomareina kokeneille henkilöille. Koulutuksessa käydään läpi tärkeimpiä 
kilpailusääntöjä, tuomareiden velvollisuudet ja oikeudet, arviointijärjestelmät ja tuomaroinnin periaatteet, arvioinnin 
psykologisia kysymyksiä sekä arviointia käytännössä. Koulutuksen osallistujamäärä on rajattu. 

Paikka: Nuorten toimintakeskus Happi, Sörnäisten rantatie 31, 00500 Helsinki 
Aika: torstai 29.5.2014 kello 10.00 – 18.00 
Osallistumisoikeus ja hinta: FDO:n yli 18-vuotiaille jäsenille, maksuton. FDO varaa oikeuden rajata 
osallistumisoikeutta. 
Ilmoittautuminen: Sitovat ennakkoilmoittautumiset 8.5.2014 mennessä sähköpostilla president(at)fdo.fi. Ilmoita 
sähköpostissa koulutukseen osallistuvan henkilön nimi ja jäsennumero. Mukaan mahtuu enää enintään viisi 
osallistujaa! 



3. Tulevat kilpailut 

 

4. IDOn kansainväliset kilpailut  

IDOn kansainvälisiin kilpailuihin ilmoittaudutaan toimiston kautta. Kansainvälisten kilpailujen viimeiset 
ilmoittautumispäivät sekä ohjeita ilmoittautumiseen nettisivuilla osiossa Kilpailut - Ilmoittautuminen IDOn kilpailuihin. 

 
5. Pohjolan urheiluvakuutus ja OmaSairaala 

FDO:n jäsenilleen tarjoama edullinen ja kattava Pohjolan urheiluvakuutus on kalenterivuosikohtainen. FDO:n kisoissa 
urheiluvakuutus ei ole pakollinen, mutta suositeltava. IDOn kansainvälisiin arvokisoihin lähtevillä kisaajilla tulee olla 
voimassa joko FDO:n tai muu vakuutus, joka kattaa kilpailut ulkomailla. Vakuutuksesta lisää tietoa nettisivuilla osiossa 
Jäseninfo - Urheiluvakuutus.  
OmaSairaalassa (Helsinki) voit vakuutusasiakkaana saada saman katon alta hoidon seka avun korvausasioiden 
hoitoon. Omasairaalan omistaa Pohjola Vakuutus Oy, ja sairaala tekee yhteistyötä useimpien vakuutusyhtiöiden 
kanssa. Lisää tietoa OmaSairaalasta: http://omasairaala.fi/fi. 

 

Kilpailu Järjestäjä Paikka Ajankohta Ilmoittautuminen 

Performing Arts SM-karsinta  FDO ry ja Cooma Dance 
Academy 

Monitoimitalo, 
Jyväskylä 

26.04.2014 - 

Street SM-karsinta  FDO ry ja Cooma Dance 
Academy 

Monitoimitalo, 
Jyväskylä 

27.04.2014 - 

Lasten Disco & Street & 
Performing Arts IKM 2014  

FDO ry ja Tanssikoulu 
DCA 

Tapiolan Urheiluhalli, 
Espoo 

10.05.2014 - 
11.05.2014 

- 

Street SM 2014  FDO ry ja Vantaan 
Voimisteluseura 

Energia Areena, Vantaa 17.05.2014 - 
18.05.2014 

17.02.2014 - 
28.04.2014 

Performing Arts SM 2014  FDO ry ja Tanssikeskus 
Footlight 

Töölön kisahalli, 
Helsinki 

07.06.2014 - 
08.06.2014 

07.03.2014 - 
21.05.2014 

Battle SM 2014  FDO ry ja DA Team Kulttuuriareena Gloria, 
Helsinki 

20.09.2014 - 
21.09.2014 

20.05.2014 - 
01.09.2014 

http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=19
http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=20
http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=25
http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=25
http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=21
http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=26
http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=27

