
 

 

Mikä Fiilis -kyselyn 
Palaute 

 
Iso kiitos kaikille ”Mikä fiilis” -kyselyyn vastanneille!  

Palautetta tuli paljon ja se on hyvä juttu, sillä silloin me FDO:ssa saamme paremman kokonaiskuvan 
jäsenistön kokemuksista ja voimme sitä kautta kehittää toimintaamme. Palautteet onkin nyt osoitettu aina 
sitä koskevalle taholle ja vastaan tässä nyt yleisesti muutamaan asiaan. Muistattehan jatkossakin antaa 
palautetta ja kehitysideoita sekä aina on myös mahdollisuus osallistua toimintaamme jaostoissa ja sitä kautta 
päästä vaikuttamaan! 

Aluksi haluan sanoa, että vaikka kokisimme jossakin asioissa muutoksen tarpeelliseksi, sen työstäminen ja 
toimeenpano voi kestää aikaa. Esimerkiksi tälle vuodelle sovittuja kilpailusääntöjä on työstetty jo kahden 
edellisen kilpailukauden aikana ja näin ollen, jos nyt havaitsemme jossakin asioissa epäkohtia, muutokset 
saadaan aikaan pääasiassa vasta vuoden 2023 kilpailuihin. Tämän lisäksi pienemmät muutokset saattavat olla 
osa isompaa kokonaisuutta, jolloin siirtymään tulee varata aikaa ja matkan varrella juuri teidän palautteenne 
ansiosta voidaan hienosäätää asioita.  

Yksi isoin palaute Performing Arts soolo IKM & SM kilpailuista oli kolmen kierroksen systeemi, jossa 
pudotettavien määrä ensimmäiseltä kierrokselta oli suuri. Kierrosten määrä pohjautuu IDO:n malliin ja siihen, 
miten kilpailusarjat saadaan mahtumaan kilpailupäiville. Eri kierroksille otettavat tanssijoiden määrät 
pohjaavat siis kilpailusääntöihin ja siihen, että jatkoon pääsevillä tulee olla majoriteetti tuomareiden 
rasteissa. Tämä systeemi on toimivin silloin, kun tanssijoiden määrä on maltillinen. Jotta puolestaan tähän 
päästään, on pitkän tähtäimen suunnitelmana tuoda tanssijoille lisää kilpailuja karsintakilpailujen ja Rising 
Star sarjojen myötä, mutta nämä ottavat aikaa asettuakseen kilpailukalenteriimme ja että tanssijat löytävät 
heille sopiviin kilpailusarjoihin. Ajatuksena on, että esimerkiksi matalan kynnyksen kilpailuna Rising Star 
sarjoihin sijoittuisi osa nyt samassa sarjassa tanssivista ja näin jakaisi tanssijoiden määrää. Paljon 
puhututtanut jakaminen tanssilajien (show, jazz, nyky) kautta omiksi sarjoiksi ei meidän kilpailutilastojen 
mukaan auttaisi asiassa, sillä Suomessa tanssilajien jakautuminen on niin epätasaista, että edelleen yhdessä 
sarjassa olisi eniten ja muissa ei välttämättä edes finaalin verran tanssijoita.  

Koska haluamme mennä tanssi edellä ja tarjota tanssijoille mahdollisuuksia, käymme palautteet vielä 
hallituksessa ja jaostoissa läpi sekä pohdimme, miten voimme tehdä pieniäkin hienosäätöjä jo olemassa 
oleviin ja tuleviin muutoksiin. Rising star sarjojen osalta haluan nostaa valmentajien ja koreografien 
tärkeyden siinä, että teidän kauttanne tanssijat löytäisivät oikean ja oman tasoisiin kilpailusarjoihin. Voi olla, 
että Rising star sarjojen rinnalle tarvittaisiin vielä välitaso, jotta Rising star toteutuisi oikeasti matalan 
kynnyksen ja aloittelevien kisana ja seuraavalla tasolla tanssisivat keskitason tanssijat. Tämä välivaihe, jotta 
saadaan sarjat pyörimään tuo varmasti monen mielessä ajatuksia siitä, että nyt nähdyissä sarjoissa oli paljon 
tasollista vaihtelua. Yritetään nähdä tämä kuitenkin mahdollisuutena ja viedä yhdessä Rising star sarjoja 
siihen, että jokainen saisi haastaa itseään oman tasoisessa kilpailussa.  

 



 

 

 

Muita hyviä ja kehittäviä palautteita laitamme saman tien korvan taakse muun muassa live streamista ja 
instan käyttöön liittyvistä asioista. Koronavuosien aikana olemme saaneet muutamia hyviä käytänteitä, joita 
on myös tarkoitus jatkaa mahdollisuuksien mukaan. Palautetta olemme myös keränneet Aikuiset 2–3 
kilpailujen ajankohdasta. Nämäkin aikatauluasiat katsotaan kalentereista tarkkaan, etteivät kisat menisi 
päällekkäin toisten kilpailujen tai juhlapäivien kanssa. Silti kilpailuperheen kasvaessa viikonloppuja tarvitaan 
aina vain lisää ja toivon mukaan tämä voidaan nähdä positiivisena haasteena.  

Vielä viimeisenä haluan kiittää kaikkia FDO:n kilpailujen kanssajärjestäjiä! Viime kevään koronaan liittyvistä 
vastustuksista huolimatta saitte järjestettyä tanssijoille terveysturvallisia kisoja ja myös palautteista näki, 
miten järjestelyt sujuivat hyvin! 

  

Uutta kilpailukautta odotellen,  

Jonna Suokas 

FDO ry:n puheenjohtaja 

   
 

 


