
 

 

Mikä fiilis -kyselyn 
palaute 
 
Latino Show 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. Latino show 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. aikatauluja, kisaajakatsomoa ja kilpailupaikkaa.  

Saimme jonkin verran palautetta aikatauluista, jotka olivat viikonlopun aikana ajoittain etuajassa. 
On hyvä tiedostaa, että lopulliset aikataulut muodostetaan osallistujamäärien mukaan ja niihin 
lisätään sopiviin väleihin juontoaikaa ja pieniä taukoja. Jos kilpailijoiden estymisen vuoksi 
aikataulusta tippuu pois tanssijoita tai kokonaisia kierroksia, vaikuttaa se heti aikatauluun 
edistävästi. Puolestaan äkillisten muutosten vuoksi (kuten laitteissa tapahtuvien häiriöiden, redance 
tilanteiden tms.) saatamme olla aikataulusta jäljessä. Tässä asiassa velvoitamme kilpailijoita 
huomioimaan jokaisessa aikataulussa lukevan ohjeistuksen: ”Kilpailijoiden ja valmentajien on syytä 
seurata kilpailujen kulkua ja kuulutuksia mahdollisten aikataulumuutosten varalta aktiivisesti koko 
kilpailun ajan. Aikataulumuutosten varalta kilpailijoiden on oltava valmiina suoritukseen aina tuntia 
ennen aikataulun mukaista kierroksen aloitusaikaa.” Kilpailut voivat siis edistää maksimissaan (1) 
tunnilla. Kilpailujen ollessa käynnissä paras infopaikka on FDO:n Instagramin kohokohdat. Pyrimme 
jatkossa huolehtimaan, että tieto aikataulumuutoksista tavoittaa myös kilpailijat paremmin.  

Palkintojen jakoon liittyvistä aikataulumuutoksista on hyvä tiedostaa, että myös näiden osalta 
aikataulua on mahdollista aikaistaa. Kilpailija kun ei saa poistua kilpailupaikalta ennen seuraavan 
kierroksen tai lopullisten tulosten julkistamista. Näin ollen mahdollisuuksien mukaan haluamme 
tarjota palkintojen jaon aikaisemmin, varsinkin jos aikatauluun tulee muista syistä johtuen tilaa. 
Näissäkin tiedotuksen seuraaminen on tärkeää! 

Yleisesti kanssajärjestäjälle tuli paljon kiitosta hyvin järjestetyistä kisoista, joissa homma toimi! 
Ainoana isompana huomiona oli toive saada kanssakilpailijoita katsomoon kannustamaan muita. 
Kilpailusäännöissä lukee: ”Tanssijoille järjestetään mahdollisuus seurata kilpailun kulkua, joko tilan 
salliessa kisaajien katsomopaikoilta tai takatilassa monitorin kautta. Vain maksettu pääsylippu 
takaa istumapaikan pääkatsomosta.” Näissä kilpailuissa oli katsottu parhaimmaksi järjestää 
tanssijoille monitori takatiloihin ja siksi osa jäi kaipaamaan kilpailijoita myös yleisöön. 

 



 

 

Kilpailupaikka toimi ennakkoajatuksista huolimatta hyvin. Kilpailijat saivat ennakkotietona 
mahdollisuuden varautua kilpailupaikan poikkeaviin mittoihin. Kiitosta tuli myös siitä, että kisoissa 
oli mukava tunnelma ja myös ensikertalaisilla jäi kilpailuista hyvä fiilis! 

Mikä Fiilis -kysely tehdään 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 

 

 

 

 

  

 


