
FDO ry jäsenkirje, maaliskuu 

Aivan pian ovat edessä kauden ensimmäiset kilpailut! Liikkeellä on taas ilahduttava määrä innokkaita tanssijoita, ja huhtikuussa 

saamme todistaa myös muun muassa kaikkien aikojen suurimmat Latino Show SM-kilpailut Hämeenlinnassa! 

Kilpailujen lisäksi kevääseen mahtuu myös koulutustoimintaa, josta infoa myös tässä jäsenkirjeessä. Iloa lähestyvään kevääseen! 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Tänä viikonloppuna: Performing Arts & Street SM-karsinnat Helsingissä! 

2. Tärkeää asiaa antidopingista 

3. Kilpailuihin ilmoittautuminen & kilpailumusiikkien lataaminen 

4. Koulutukset vuonna 2014 

5. Yhdistyksen vuosikokous - kutsu 

6. Vuoden 2015 kilpailujen haku 

  

 

1. Tänä viikonloppuna: Performing Arts & Street SM-karsinnat Helsingissä! 

Viikonlopun kilpailujen lopulliset aikataulut löytyvät yhdistyksen nettisivujen virallisilta kisasivuilta - varmistathan, että sinulla on 

aikatauluista käytössä nuo lopulliset versiot. Huomaattehan myös, että kellot siirretään kesäaikaan lauantain ja sunnuntain välisenä 

yönä! 

 

2. Tärkeää asiaa antidopingista 

Kilpailuvuonna 2014 FDO:n alaisissa kilpailuissa on voimassa uudet antidopingsäännöt, jotka noudattelevat Suomen 

tanssiurheiluliiton antidopingsäännöstöä. Antidopingsäännöt on sisällytetty kilpailusääntöihin, joista ne on luettavissa. 

Tietoa kielletyistä aineista sekä menetelmistä ja erivapauden hakemisesta lääkeaineen käyttöön löydät tietoa Suomen 

Antidopingtoimikunnan sivuilta, www.antidoping.fi. Tutustu erityisen tarkkaan kiellettyjen aineiden luetteloon mikäi käytät jotakin 

lääkettä säännöllisesti - esimerkiksi osa astmalääkkeistä on määritelty kielletyiksi aineiksi, ja niitä käyttävän urheilijan on haettava 

erivapautta lääkkeen käyttöön. Pelkkä lääkärintodistus tai resepti ei tarkoita sitä, että urheilijalla on lupa käyttää kiellettyä ainetta tai 

menetelmää, vaan erivapautta pitää hakea asianmukaisesti. Erivapauden hakemiseksi tanssijan tulee ottaa yhteyttä 

Antidopingtoimikuntaan. FDO:n toimisto neuvoo tarvittaessa kaikissa antidoping-asioissa! 

Sääntöjen käyttöönoton myötä ADT voi tehdä FDO:n kilpailuissa urheilijoiden dopingtestausta. 

 

3. Kilpailuihin ilmoittautuminen & kilpailumusiikkien lataaminen 

Kilpailuihin ilmoittautuminen käy kuumimmillaan, ja samalla, vaikka sähköinen ilmoittautumisjärjestelmämme onkin jo vuoden 

vanha, on uusiakin asioita omaksuttavana. Kilpailusääntöjen mukaisesti kaikki kilpailumusiikit (niiden sarjojen osalta, joissa kilpailija 

tanssii omaan musiikkiinsa) ladataan ennen kisoja FDO:n palvelimelle ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Musiikin latauksen voi tehdä 

heti ilmoittautumisen teon yhteydessä, tai palata omaan ilmoittautumiseen myöhemmin lataamaan musiikin. Musiikin 



latausmahdollisuus sulkeutuu kuitenkin aina viikkoa ennen kilpailupäivää (esim. jos kilpailu on lauantaina, on edeltävän viikon 

perjantai viimeinen musiikkien latauspäivä). Jälkikäteislataus tehdään seuraavasti: kirjaudu järjestelmään, mene "kilpailut" -sivulla 

oikean kisan sivuille ja napsauta vasemmalta ylhäältä kohtaa "omat ilmoittautumiset". Jälkikäteislatauksen voi tehdä vain 

ilmoittautumisen tehnyt henkilö.  

Latausajan päättymisen jälkeen musiikkia ei enää pysty lataamaan itse, vaan ilmoittautuminen tehdään loppuun toimiston avustuksella 

ja vain myöhästymismaksun maksamalla.  

 

4. Koulutukset vuonna 2014 

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. 

  

TUOMARIKOULUTUS, TAMPERE, 27.9.2014 

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: Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, 33100 Tampere 

Aika: lauantai 27.9.2014 klo 10.00 – 18.00 

Osallistumisoikeus ja hinta: FDO:n yli 18-vuotiaille jäsenille, maksuton. FDO varaa oikeuden rajata osallistumisoikeutta. 

Ilmoittautuminen: Sitovat ennakkoilmoittautumiset 6.9.2014 mennessä sähköpostilla president(at)fdo.fi. Ilmoita sähköpostissa 

koulutukseen osallistuvan henkilön nimi ja jäsennumero.  

 

5. Yhdistyksen vuosikokous - kutsu 

FDO ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään lauantaina 10.5.2014, kello 18.00 alkaen Tapiolan urheiluhallissa (Lasten IKM-

kilpailupäivän yhteydessä). Kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki 18.5.2011 mennessä jäsenmaksun maksaneet täysikäiset 

FDO:n jäsenet sekä yhdistyksen kunniajäsenet. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Kokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut 

asiat on ilmoitettava hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa 

ennen kokousta. Hallitus antaa lopullisen esityslistan ja sen liitteet tiedoksi yhdistyksen www-sivuilla viimeistään kaksi (2) viikkoa 

ennen kokousta. 

Hallitus- ja jaostopaikoista kiinnostuneita pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksestaan etukäteen joko yhdistyksen puheenjohtajalle, tai 

sen jaoston puheenjohtajalle, jonka toiminnasta on ensisijaisesti kiinnostunut. Erovuorossa ovat vuonna 2014 street-, performing arts-, 

couple dance-, ja kilpailujaoston edustajat. Kaikkia toimintaan mukaan haluavia pyydetään myös saapumaan paikalle kokoukseen. 

FDO ry toivottaa kaikki uudet, ahkerat ja innokkaat mukaan toimintaan! 

 

6. Vuoden 2015 kilpailujen haku 

FDO ry etsii kanssajärjestäjiä vuoden 2015 karsinta- ja arvokilpailuille! Jaettavat kilpailut noudattavat vuoden 2014 kilpailurakennetta. 

Jos juuri Teidän tanssikoulunne tai -seuranne on kiinnostunut kilpailujen järjestämisestä, olettehan rohkeasti yhteydessä! Lisätietoja 

tehtävistä ja vastuista antaa FDO:n puheenjohtaja Pia Erkko, president(at)fdo.fi. 

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee käydä ilmi kilpailua hakeva taho ja vastuuhenkilö, sekä alustavasti kilpailulle kaavailtu 

ajankohta ja kilpailupaikka. Hakemukset sähköpostitse osoitteeseen mielellään 6.4.2014 mennessä. Mikäli samalle kilpailulle on 

useampi hakija, tarkastellaan päätöksenteossa seuraavia tekijöitä: kilpailupaikkakuntien ja -järjestäjien vaihtelevuus, järjestäjän 

aikaisempi kokemus, alustavien järjestelyiden ja suunnitelmien laatu.  

Kilpailut avataan haettaviksi lähtökohtaisesti seuraavan aikataulun mukaisesti: 

- Performing Arts- ja Street SM-karsinnat 14.-15.3.2015/ 21.-22.3.2015 

- Performing Arts- ja Street SM-karsinnat 18.-19.4.2015/ 25.-26.4.2015 

- Disco SM 2.-3..5.2015/9.-10.5.2015 

- Street SM 16.-17.5.2015 

- PA SM 6.-7.6.2015 

- Battle SM loka-marraskuu 2015 

(Lasten Disco & Street & Performing Arts IKM jo haettu) 

(Latino Show SM ja Disco SM jo haettu) 



Kilpailuja ei voi hakea seuraaville ajankohdille: 

- 7.-8.2.2015 Kajaanin Uudet Tanssit 

- 14.-15.2.2015/21.-22.2.2015/-28.2-1.3.2015/7.-8.3.2015 Hiihtolomat 

- 28.-29.3.2015 Arktiset Askeleet 

- 4.-5.4.2015 Pääsiäinen 

- 23.-24.5.2015 Tanssikouluissa kevätnäytösviikonloppu 

- 30.-31.5 Koulujen päätösviikonloppu 

 


