
 

 

Mikä fiilis -kyselyn 
palaute 
 
Aikuiset 2 & 3 IKM 2022 

Iso kiitos kaikille ”Mikä fiilis” -kyselyyn vastanneille!  

Kilpailijoiden ja jäsenien antama palaute on meille erittäin tärkeää ja pyrimme käyttämään niitä 
toimintamme kehittämiseen. Aikuiset 2 & 3 IKM 2022 kilpailuista saatu palaute on nyt osoitettu sitä 
koskeville tahoille ja palaan tässä vielä yhteisesti muutamaan keskeiseen asiaan. Palaute koski tällä 
kertaa mm. tanssimattoa, sarjojen eriyttämistä ja kisan fiilistä. 

Saimme paljon palautetta tanssimatosta. Tanssimatto ei ole ensisijaisesti hyvä katutanssijoille. Ja on 
totta, että katutanssijat ovat usein joutuneet venymään lattian kanssa. Olemme kirjanneet 
sopimuksiin, että streetlajeissa suosituksena on käyttää lattialla parkettipinnoitetta. Tämä ei 
kuitenkaan aina toteudu perustelluista syistä, joita FDO:n hallitus käy kilpailukohtaisesti läpi ja pohtii 
vaihtoehtoja joka kisan kohdalla erikseen. Kyseisen Aikuiset 2 & 3 IKM kilpailun kohdalla kyse oli 
korona-ajan jälkeisestä materiaalien saatavuusongelmasta, joille emme näissä aikaraameissa 
voineet mitään. Parketti kun löytyy yllättävän harvasta muuten kilpailuille sopivasta paikasta 
valmiina ja se tulee hankkia sekä ”rakentaa” tilaan. Olemme tänä syksynä oikein urakalla 
kartoittaneet parkettipinnoitteisia kilpailupaikkoja ja miettineet myös muita vaihtoehtoisia 
ratkaisuja. Pyrimme siis löytämään ratkaisun tähän ja järjestäjä ilmoittaa edelleen poikkeamista 
hyvissä ajoin. 

Aikuiset 2 & 3 sarjoissa taso on kasvanut vuosi vuodelta ja palautteissakin toivottiin sarjojen 
eriyttämistä. FDO on pohtinut Rising Star sarjojen tuomista myös Aikuiset 2 & 3 Kilpailuihin ja tämä 
odottaa vielä sitä, että osallistujamäärät kasvaisivat hieman, jotta molempiin sarjoihin riittäisi 
osallistujia. Pienryhmille toivottiin myös lavaharjoitusaikaa. On hyvä muistaa, että kaikki ohjelman 
välissä oleva aika on käytettävissä lavan kokeiluun, vaikka sitä ei ole erikseen aikatauluun 
merkattukaan. Palkintojen jako pitkin päivää sai myös plussaa ja rytmitti kivasti aikataulua. Otamme 
smyös toiveet Aikuiset 2 & 3 IKM kisan ajankohdan muuttamisesta huomioon suunnitellessamme 
FDO:n tulevia kilpailukausia.  

Kuvaajan ja striimin puuttuminen nousi esiin palautteissa. Silloin kun nämä eivät ole käytettävissä 
instaan toivottiin päivityksiä nopeammalla tahdilla, jotta etänäkin pysyy kisafiiliksessä mukana. 
Striimauksen järjestäminen luonnollisesti nostattaa kilpailun järjestämisen kustannuksia ja nyt kun 
voimme jälleen nauttia tanssista livenä, on katsomoiden lipunmyynti palannut ensisijaiseksi 

 



 

 

toimeksi. Jatkossa pyrimme tarkistamaan striimauksen mahdollisuuksia, mutta on hyvä huomioida, 
että järjestelyistä ilmoitetaan aina kilpailukohtaisesti.   

Se mikä eniten nousi esille palautteissa, oli kilpailujen tunnelma ja aikuistanssijoiden ilmaisuvoima! 
Palautteista välittyi ihana ja kannustava fiilis niin kilpailijoiden kesken kuin että myös yleisö kannusti 
kaikkia. Kanssajärjestäjän vapaaehtoiset saivat paljon positiivista palautetta ystävällisyydestään ja 
antamastaan infosta. Palautteista nousi esiin että ”Kokonaisuudessaan tapahtumatila oli toimiva” 
”Järjestäjät pitivät hyvin huolta tiedottamisesta päivien aikana” ja tanssijoille jäi ”Positiivinen 
kisakokemus”. 

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 

 

 

 

 

  

 


