Mikä fiilis -kyselyn
palaute
Performing Arts 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. Performing Arts 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. juniorit duo 2 finaalia, kilpailupaikkaa, striimiä ja käsiohjelmaa.
Juniorit 2 duo finaali toi ymmärrettävästi paljon palautetta, sillä neljän tanssijan finaali ei ole
Suomessa totuttu tapa toimia, vaikka ulkomailla mennään lähes aina majoriteetin mukaan. Tässä
taustalla oli siis tanssijoiden tasaväkisyys tuomareiden antamissa pisteytyksissä. Kilpailuvalvoja nosti
jo samana iltana esille, että tilanteessa olisi pitänyt tehdä paper-redance, jotta olisi menty
tanssijoiden edun mukaisesti. Käymme vielä kilpailuvalvojien kesken tilannetta läpi, ja sitä miten
jatkossa tulisi toimia vastaavissa tilanteissa.
Kilpailupaikasta saimme monenlaista palautetta. Toisissa kiiteltiin paikan tilavuutta tanssijan
valmistautumisen kannalta, kun taas toisissa katsomoiden kerrottiin olevan liian kaukana. Järjestelyt
olivat toisen mielestä toimivat ja toisesta kilpailupaikka oli hankala. Wifin kanssa oli haasteita, mutta
kaikista näistä selvittiin ja hyvä tunnelma oli tanssin lisäksi tärkein asia. FDO:n kilpailuissa
kilpailupaikat vaihtelevatkin paikkakunnan ja kanssajärjestäjän mukaan. Toivommekin jäseniltä
suoraa palautetta kilpailupaikkojen toimivuudesta, jotta voimme tulevia kilpailuja ajatellen sopia
niin maantieteellisesti kuin muiden tarpeiden osalta parhaita kilpailupaikkoja. Uusia
kanssajärjestäjiä kaivataan ja mielellään tulemme pitämään kilpailuja myös uusille paikkakunnille!
Käsiohjelmasta nousi myös paljon ajatuksia, tällä kertaa koska sen toteutus poikkesi perinteisestä
pdf:stä. On tärkeää saada viesti, että joku asia on ollut toimiva ja mielellämme palautamme hyväksi
havaitun toimintamallin. Jatkossakin käsiohjelma laitetaan FDO:n nettisivuille pdf muotoon, josta se
on helppo tulostaa itselle.
Kaiken kaikkiaan palautteista huokui kotoisa tunnelma ja miten varsinkin yleisö loi hyvän tunnelman
sekä kaikki kannustivat toisiaan! On huikeaa, miten alkuvuoden koronan vaikutusten jäljiltä
pääsimme lopulta pitämään yhdet karsinnat sekä kilpailemaan Performing Arts pääkisan. Hyvistä
pyrkimyksistä huolimatta kaikki ei aina välttämättä mene nappiin, mutta sen voimme luvata, että

rakentavan palautteen kautta pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme aina vain parempiin
kilpailuihin ja tanssijoiden etua ajatellen!
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.
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