
Hei jäsenet, 
 
Helmikuu lähestyy loppuaan ja vuoden ensimmäisiin kilpailuihin ilmoittautuminen käy 
kuumana. Jos tanssisaleissa alkaa jo jännitys tiivistyä, niin samoin tapahtuu myös 
kisajärjestäjien päässä! Ympäri Suomea tehdään kovasti töitä sen eteen, että teillä, hyvät 
kisaajat, olisi mahdollisimman hyvät oltavat lähestyvissä tapahtumissa. FDO:n puolesta suuret 
kiitokset ahkerille kanssajärjestäjillemme ja paljon tsemppiä järjestelyihin! 
 
Vielä ennen maaliskuun jäsenkirjettä lähetämme kaikille 2015 jäsenille sähköisen Antidoping-
infokirjeen muistutukseksi niistä tärkeistä asioista, jotka kilpailevien tanssijoiden pitää 
muistaa ottaa huomioon. Tietoa antidopingista voit jo nyt löytää kilpailusäännöistämme sekä 
osoitteesta www.antidoping.fi. 
 
FDO ry toivottaa erittäin hyvää treenikevättä kaikille ja kilpailuissa nähdään! 
 
Tässä jäsenkirjeessä: 
1. KILPAILUT 2015 
2. KILPAILUT 2016 
3. FDO RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2015 
4. FDO:N JÄSENNUMERO- JA SALASANALÄHETYKSET 
5. IDON KANSAINVÄLISET ARVOKILPAILUT 2015 
********************************************************************************************* 
 
1. KILPAILUT 2015 
Lisätietoa kaikista kilpailuista sivulla http://www.fdo.fi/contest.php?ID=10. 
Huomaattehan, että ensimmäisenä menevät umpeen jäsen- ja osallistumismaksuissa sekä 
sähköisessä teosilmoittaumisessa: 
- Helsingin Street- ja Performing Arts SM–karsinnat, maanantaina 2.3. 
- Lasten Disco & Street & Performing Arts IKM, keskiviikkona 18.3. 
 
Muistattehan tehdä sähköisen musiikin latauksen (sarjoihin, joissa kilpailijan oma musiikki) 
joko teosilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään viikkoa ennen kilpailua. 
 
Jokainen kilpailija saa sähköpostivahvistuksen kaikista niistä teoksista, joihin hänet on 
ilmoitettu. Kaikki omat ilmoittautumiset löytyvät myös kilpailukohtaisesti: kirjaudu 
tunnuksillasi järjestelmään, mene haluamasi kilpailun sivulle, ja klikkaa "Omat 
ilmoittautumiset" -kohdasta. 
 
2. KILPAILUT 2016 
Suurin osa ensi vuoden kilpailuista on jo lyöty lukkoon. Kaikki vahvistetut kilpailut löydät 
sivulta http://www.fdo.fi/contest.php?ID=10. 
 
3. FDO RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2015 
Vuosikokous pidetään torstaina 21.5. klo 19 Helsingin Sörnäisissä. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat ja mahdolliset sääntömuutosasiat, sekä valitaan luottamushenkilöitä. 
Varsinainen kokouskutsu sekä esityslista julkaistaan myöhemmin nettisivumme 
uutispalstalta sekä jäsenkirjeessä. 
 



Kaikki jäsenet: merkatkaa vuosikokouksen päivämäärä valmiiksi kalenteriin! Kaikilla 
kokoukseen mennessä 18-vuotiailla, vuoden 2015 jäsenmaksun maksaneilla on äänioikeus 
vuosikokouksessa. 
 
Tänä keväänä erovuorossa ovat hallituksen puheenjohtaja, sekä tiedotusjaosto, discojaosto ja 
kehitysjaosto. Pyydämme toiminnasta kiinnostuneita olemaan yhteydessä joko hallituksen 
puheenjohtajaan (president(at)fdo.fi) tai kiinnostuksen kohteena olevan jaoston 
puheenjohtajaan.  Lisätietoja nettisivultamme "Tietoa FDO:sta" ja "Hallitus" tai jaostot. 
 
4. FDO:N JÄSENNUMERO- JA SALASANALÄHETYKSET 
Jäsennumero- ja salasanakyselyt menevät vielä edelleen osalla jäsenistämme suoraan 
sähköpostin roskapostilaatikkoon. Jotta pääsemme tästä haasteesta eroon, pyydämme 
edelleen niitä, jotka löytävät FDO:n sähköposteja noista paikoista klikkaamaan "ei roskaposti", 
ja täten ilmoittamaan lähettäjän turvalliseksi.  
Osalle ei lähetys tule perille siksi, että rekisteriin ilmoitettu sähköpostiosoite ei ole enää 
käytössä. Huomioittehan, että järjestelmä lähettää sähköpostia rekisteriin ilmoitettuun 
osoitteeseen, ja jos osoitetiedot muuttuvat, ne pitää muistaa käydä päivittämässä rekisteriin. 
FDO ry kiittää etukäteen yhteistyöstä! 
 
5. IDON KANSAINVÄLISET ARVOKILPAILUT 2015 
Vuoden arvokisat ja ilmoittautumisohjeet ynnä muut tiedot on julkaistu nettisivullamme, 
http://www.fdo.fi/index.php?ID=94&page_id=16 sekä 
http://www.fdo.fi/index.php?ID=94&page_id=17 
 
Muistattehan tarkistaa viimeiset FDO:lle ilmoittautumispäivämäärät! Huomatkaa erityisesti 
kiireelliset alkuvuoden ilmoittautumiset seuraaviin kisoihin: 
- Disco EM 
- Disco MM 
- Hip Hop, Break, Eletric Boogie EM 
- Hip Hop, Break, Eletric Boogie World Cup 
- Street Dance Show EM 
- Jazz, Modern, Show World Cup 
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