
 

 

Mikä fiilis -kyselyn 
palaute 
 
Lasten IKM 2022 

Iso kiitos kaikille ”Mikä fiilis” -kyselyyn vastanneille!  

Kilpailijoiden ja jäsenien antama palaute on meille erittäin tärkeää ja pyrimme käyttämään niitä 
toimintamme kehittämiseen. Lasten IKM 2022 kilpailuista saatu palaute on nyt osoitettu sitä 
koskeville tahoille ja palaan tässä vielä yhteisesti muutamaan keskeiseen asiaan. Palaute koski tällä 
kertaa mm. pääsylippuja, tuloksien esittämistapaa ja lasten ikäsarjoja. 

Lasten kilpailuissa kokeiltiin tänä vuonna lajien ”omaa päivää”, mutta koska Performing arts -lajit 
tarvitsevat enemmän aikaa ja aikatauluista tuli rakentavaa palautetta jo etukäteen, kehitämme 
aikataulutusta ensi vuodelle.  

Lasten kilpailujen ikähaarukka eri sarjoissa puhututtaa niin jäsenien keskuudessa kuin FDO:n 
hallituksessa ja jaostoissa. Seuraamme kansainvälisten kilpailujen linjaa, mutta teemme Suomessa 
myös omia päätöksiä. Meillä on selkeä näkemys siitä, että kilpailemisen aloitusikää ei tulisi aikaistaa. 
Haastavampaa onkin määrittää, miten jo kilpailevat lapset voivat osallistua yhdessä tai erikseen ja 
missä menevät sopivat ikärajat, jotta kilpaileminen olisi innostavaa muiden samanikäisten lasten 
kanssa ja ikä- tai kokoero ei kasva liian suureksi. Asia siis työstetään ja palautteenne on tärkeää! 

Tuloksien esittämistavassa käytämme nykyään hyväksi havaittua Instagram Stories Highlights eli 
Insta stories kohokohtia. Nämä kilpailuun liittyvät tärkeät tiedot löytyvät heti profiilitekstien 
alapuolelta (pallot). Pyrimme kehittämään toimintaa niin, että tulokset päivittyvät Instaan 
ajantasaisesti ja kehitystyön alla on, että jossain vaiheessa ne näkyisivät heti kierroksen jälkeen 
myös nettisivuilla. Tuloksia ei kuitenkaan enää tarvitse odottaa juonnettuna ja niitä ei myöskään 
kestävän kehityksen mukaan tulosteta seinille. Tämä joku aika sitten tehty muutos vaatii erilaisia 
toimintatapoja vanhemmille ja huoltajille seurata instaa ja tiedottaa kilpailijoita. Yhteistyössä 
löydämme varmasti vakiintuvat toimintatavat kilpailun aikana tapahtuvaan tiedottamiseen.  

Lasten kilpailujen pääsylippujen maksullisuus mietityttää niitä valmentajia ja huoltajia, jotka 
liikkuvat lasten mukana takatiloissa. Tähän voimme vain sanoa, että FDO toteuttaa kilpailuja 
yhteistyössä kanssajärjestäjien kanssa ja pääsylipuilla maksetaan pääasiassa toteutuksesta 
aiheutuvia kuluja. FDO:n jäsenmaksujen kanssa niitä ei voi yhdistää, sillä maksut menevät eri 
osoitteeseen. Kilpailijoiden suuren määrän vuoksi myös valmentajien lipputuotoista syntyy iso osa 
kilpailuja mahdollistavista tuloista.  

 



 

 

Vielä loppuun sydäntä lämmittäviä kommentteja vapaaehtoisille. ”Vapaaehtoiset olivat 
huippuosaajia!” ”Huippujärjestelyt” ”Upeita nuoria vapaaehtoisina, auttoivat hienosti kaikessa” 
”Kannustava ja lämmin tunnelma” Ilman vapaaehtoisia tanssikisojamme ei voisi järjestää. 
Toivottavasti yhteisen hyvän eteen tekeminen antaa jatkossakin enemmän kuin ottaa! Kiitosta tuli 
myös selkeistä juonnoista ja hyvin sujuneista kisoista, joissa tanssin riemu kuului ja näkyi! 

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 

Puheenjohtaja FDO ry 

 

 

 

 

  

 


