Mikä fiilis -kyselyn
palaute
Street 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. Street 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. Tanssin taloa, kilpailijoita ja kannustavaa ilmapiiriä.
Street IKM & SM 2022 kilpailut järjestettiin ns. FDO:n omana kilpailuna, (eli ilman erillistä
kanssajärjestäjää) Tanssin talolla. Tanssin talon soveltuvuus kaiken tanssin talona tuli kyseisen
viikonlopun aikana testattua ja palaute puhuu puolestaan. ”Hyvin järjestetyt kisat, hienot tilat ja
hyvä tunnelma!” ”Katsomosta loistava näkyvyys ja WC-tiloja tarpeeksi.” ”Tanssin talo on aivan
magee.” ”Aivan mahtava lokaatio kisoille.” ”Tosi hyvä kisapaikka Street tanssiin.” Toki myös
muutama kehitettävä asia nousi esille, joita voimme parantaa tulevissa kilpailuissa, esimerkiksi
ilmoittautumispisteitä olisi voinut olla enemmän ja pukuhuonetiloissa tuoleja, mutta kaiken
kaikkiaan Tanssin talo ylitti ennakko-odotukset ja kaikki tuntui toimivan. Iso kiitos tästä kuuluu
organisointitiimille ja kaikille toimitsijoille sekä vapaaehtoisille! Teitä on kiittäminen ”mahtavista
järjestelyistä ja ihanan rennosta fiiliksestä” sekä siitä että ”kisapäivät sujuivat hienosti rullaten.”
Palautteissa muutama asia pohditutti kilpailijoihin liittyen. Usean kilpailijan sarjoissa tiputukset
kierrokselta toiselle tuntuivat toisista isoilta. Nämä suurista luvuista huolimatta noudattavat tiettyä
kaavaa, jotta kilpailut pysyvät aikataulussa ja kierros kierrokselta löydetään kunkin kilpailtavan
sarjan voittajat. FDO:n suunta on tuoda IKM & SM sarjojen rinnalle Rising Star sarjoja, jotta nämä
jakaisivat osallistujamääriä eri sarjoihin ja tämän myötä useammalla tanssijalla olisi myös
mahdollisuus päästä lähemmäs sarjansa kärkeä sekä tanssimaan useampi kilpailukierros. Tämä
vaikuttaisi myös heat jakoihin, jolloin yhtä aikaa lavalla ei olisi niin moni tanssija, vaan tanssijat
jakautuisivat edelleen myös näiden osalta.
Tämän kilpailun palautteista loistavinta oli lukea kannustavasta ilmapiiristä Tanssin talolla. Jälleen
vastaajia suoraan lainatakseni ”tunnelma yleisöstä oli aivan mahtava.” Erityismaininta haluttiin
antaa ”kannustavasta ilmapiiristä kaikkien kisaajien kesken”, ”oli hauskaa ja tosi hyvä ja mukava
ilmapiiri kaikkien kesken”, ”tunnelma oli katossa koko viikonlopun”. Näinpä ei siis jää paljon
sanottavaa, kuin että vielä viimeisen kerran erästä palautteenantajaa lainatakseni ”hyvä fiilis jäi
kisoista, ensi vuotta odotellessa!

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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