
 

 

Mikä fiilis -kyselyn 
palaute 
 
Disco Dance IKM & SM 2022 

Iso kiitos kaikille ”Mikä fiilis” -kyselyyn vastanneille!  

Kilpailijoiden ja jäsenien antama palaute on meille erittäin tärkeää ja pyrimme käyttämään niitä 
toimintamme kehittämiseen. Disco Dance IKM & SM 2022 kilpailuista saatu palaute on nyt osoitettu 
sitä koskeville tahoille ja palaan tässä vielä yhteisesti muutamaan keskeiseen asiaan. Palaute koski 
tällä kertaa mm. Rising Star ja Disco freestyle sarjoja, kilpailupaikan siisteyttä ja kisojen tunnelmaa. 

Saimme paljon palautetta hyvin järjestetyistä kisoista, joissa oli hyvä tunnelma ja kaikki toimi. 
Tanssijoille oli tärkeää, että lämmittelytilaa riitti ja että taukoja oli riittävästi kierrosten väleissä. 
Menimme vielä ns. ”korona-ajan” heat määrillä, eli tanssimme paljon pienemmissä ryhmissä kuin 
mitä sääntöjen maksimimäärät ovat. Toki heatit pyritään aina suhteuttamaan kilpailijamääriin ja 
lavan kokoon, sillä esimerkiksi Oulussa korotettu lava ei antanut yhtään enempää liikkumavaraa ja 
näin ollen muutama palaute koski tätä asiaa. Lavan takaa kiertävä systeemi tuntui tanssijoiden 
mielestä toimivalta, sillä silloin he pystyivät lavan takana juoda ja kerätä voimia seuraavalle 
osuudelle. Tätä voimme suosia aina kun kilpailutila sen mahdollistaa. 

Meille tuli myös kyselyä, miksi Disco Freestyle sarja sijoitetaan aina kisapäivän aamuun. Sille on 
selkeä perustelunsa sillä, että tanssijat saavat oman lavaharjoitusajan ja ovat heti lämpimiä ja 
valmiita tekemään akrobaattiset kisasuorituksensa siihen perään. Tällä pyritään yksinkertaisesti 
vähentämään urheiluvammojen riskiä. Kaikissa sarjoissa on toki hyvä muistaa, että urheiluvammoja 
voidaan estää kunnollisella alkulämmittelyllä ja loppuverryttelyllä. Nimettyjä lavaharjoitusaikoja ei 
ole muille sarjoille, kuin aikatauluun merkityille Disco Freestylelle ja muodostelmille. Taukojen 
kohdalla lavaa saa toki muutkin käydä testaamassa, mutta niin että se ehditään puhdistaa ajoissa 
ennen seuraavien kierrosten alkua. 

Rising star sarjoissa puolestaan osallistumisen ehdot mietityttivät. FDO kilpailusäännöissä on 
kerrottu kuka voi osallistua näihin matalan kynnyksen kilpailusarjoihin ja FDO ei automaattisesti 
etukäteen tarkista jokaisen tanssijan kilpailutaustaa. Ilmoittautumisen yhteydessä jokaisen 
tanssijan tulee itse olla tietoinen omasta kilpailutaustastaan ja sen mukaan ilmoittautua oikeaan 
sarjaan. Epäselvissä tilanteissa tanssija voi itse kysyä asiasta lajijaostolta ja tarkistuspyyntöjen 
tullessa FDO tarkistaa tilanteen. 

 



 

 

Vielä tärkeä muistutus kaikille kisoissa pukuhuoneita ja takatiloja käyttäville. Palautetta on tullut nyt 
kaksista kisoista siitä, miten roskat eivät löydä roskikseen. Kilpailupaikalla kaikkien tulee noudattaa 
yleisiä siisteyssääntöjä ja jokainen voi varmasti vaikuttaa vielä parempaan viihtyvyyteen siivoamalla 
omat jälkensä ja palauttamalla tavarat paikoilleen. Toivomme, että tämä on meidän kaikkien 
yhteinen tavoite ja siivous tulee näkymään entistä tärkeämmässä roolissa tulevissa kilpailuissa. 

Lopuksi nostan tähän että oli mieltä lämmittävää lukea tunnelmista, jotka välittyivät palautteista. 
Jätän nämä suorat lainaukset myös teidän luettavaksi, sillä tähän tähtäämme kaikissa FDO:n 
kisoissa! 

 ”Oli paras viikonloppu hetkeen”, ”Oli ihan super kivaa”, ”Oli kivaa tanssia”, ” Heti aamusta oli ihan 
mahtava fiilis”, ”Tunnelma välittyi kotikatsomoon asti”. 

Mikä Fiilis -kysely tehdään tänä vuonna jokaisen kilpailun jälkeen. Palautteenne on tärkeää, jotta 
voimme kehittää toimintaamme jäseniä, eli teitä palvelevaan suuntaan. Muistathan että palautetta 
voit antaa milloin vain, esimerkiksi osoitteessa kehitys.fdo@gmail.com tai ohjata se suoraan minulle 
president@fdo.fi. 

 

Jonna Suokas 

FDO ry:n puheenjohtaja 

 

 

 

 

  

 


