
   STIPENDIT 2016 
 

STREET SM 2016 
 
250€ Ninja Törmä 
 - omalaatuinen, ilmaisuvoimainen, sai aikaan kylmiä väreitä. Vahva, leikittelevä ja riskejä 
kaihtamaton jokaisessa suorituksessaan.(juniori tytöt soolo 1. sija) 
 
250€ Veera Pyykkö 
 - tasaisen varmaa, laadukasta tanssia useassa sarjassa. Teknisesti taitava ja musikaalinen. 
(naiset soolo 2. sija ja aikuiset duo 4. sija) 
 
500€ Jyväskylän Tanssiopisto / hip hop pienryhmä aikuiset 
- poikkeuksellinen omassa sarjassaan, atleettinen, kokonaisvaltaisen hyvä ryhmä 
(hip hop pienryhmä aikuiset, 1. sija) 
 
500€ Oulu People: Sara's Birthday Bash / katutanssi showcase  
- esimerkillinen teos vangitsi tunnelmaan ja loi näyttämölle konstailematonta, teatraalista 
hiphoppia. (katutanssi showcase 1. sija) 
 
500€ Energy to Burn: Murrosikä / katutanssi showcase  
- rohkeat esiintyjät, jotka esittivät oman juttunsa täysillä. Tanssijoissa runsaasti potentiaalia. 
Erilaiset persoonat muodostivat eheän kokonaisuuden. (katutanssi showcase, 5. sija) 
 
1000€ Laura Lindstedt ja Salla Lyytikäinen  
- tasaisen laadukasta työtä junioreiden koreografeina, teoksissa hyvä tunnelma ja kekseliäisyyttä. 
Tuovat tanssijoistaan parhaat puolet esiin. Johtavat junioreita myös esimerkillään - eivät pelkää 
laittaa itseään likoon myös tanssilattialla. (koreografiat juniorit katutanssimuodostelmassa ja juniorit 
hip hop pienryhmässä, itse mukana mm. duossa ja showcasessa) 
 
500€ Jenna Linnolahti (koreografi) teoksesta: Tanssikoulu Kipinä: Aaargh Mosquitoes! / katutanssi 
muodostelma aikuiset 2  
-kekseliäs, suomalaisen teeman ja hiphopin täydellinen yhteensulautuma. Teema toteutettu 
kokonaisvaltaisesti ja kantoi läpi teoksen. 
 
500€ Prison wives / hip hop pienryhmä aikuiset 2, sija 2. 
-loistavat hahmot, uskottava, täysillä esitetty ja erilainen! 
 
KUNNIAMAININTA Sprainz: Oo, behave! / katutanssi muodostelma aikuiset 2, 3. sija  
-tanssijoilla mahtava energia ja tunnelma, näyttivät miten homma hoidetaan! 
 
DISCO SM 2016 
 
250€ Salla Kekäläinen, soolo naiset 
- elegantti, naisellinen, virkistävä, uskalsi olla erilainen 
 
250€ Roosa Karjalainen, soolo juniorit 
- kypsä, puhdas, luonnollinen esiintyminen 
 
700€ SDE Dream Team 
- hyvä, innovatiivinen koreografia jossa teeman onnistunut hyödyntäminen lisäsi kiinnostavuutta, 
räjähtävä, hyvää yhteistyötä 
 
 
 



LATINO SHOW SM 2016 
 
500€ Ryhmä The Latin Collection/Tampere&Helsinki (esitys: 50km in 3 minutes), Pienryhmä 
aikuiset 
- aikuisten pienryhmäsarjan voittaja. Vahvat ja dynaamiset tanssijat, jotka olivat sisäistäneet hyvin 
teoksen teeman. “Fresh” -teema, joka kantoi hyvin läpi esityksen. 
 
500€ Ryhmä Chispa/Pori (esitys: Vamos a Ver), Pienryhmä lapset ja juniorit 
- lasten ja junioreiden pienryhmäsarjan voittaja. Tanssijoiden yleistekniikka oli hyvä ja he liikkuivat 
vahvasti lavalla. Autenttisen näköistä, aito tanssin ilo näkyi  
 
500€    Marjukka Koivuniemi 
- tehnyt koreografian mm duo aikuiset voittajalle (Anniina Koivuniemi & Sebastian Saarinen) sekä 
pienryhmä aikuiset voittajalle (The Latin Collection/Tampere) sekä pienryhmä aikuiset toiseksi 
tulleelle (CityChiquitas, Oulu). Lisäksi oli muitakin koreografioita eri kategorioissa. Vahva 
koreografinen näkemys. Teki teoksia, joissa ideat kantoivat läpi teoksen ja ne olivat mietittyjä 
kokonaisuuksia (mm. teema, asut, musiikki, ja tanssi kohtasivat). Uudistaa ja vie lajia eteenpäin. 
 
 
 
 
PERFORMING ARTS SM 2016 
 
500€ Miranda Chambers (soolo naiset, 1. Sija) 
-valovoimainen, osaa kantaa vartalonsa. Rytmillinen, musikaalinen, vahva. 
 
500€ Vivian Pakkanen ja Vilma Kärkkäinen (duo aikuiset, 6. Sija) 
-hyvää isolaatiota ja musiikin käyttöä, onnistunutta huumoria 
 
1000€ DSF Kingit Mimmit: A Few Notes Missed  (pienryhmä aikuiset, 3. Sija) 
-puhdas, mielenkiintoinen tyylisuunta, vartalonhallinta ja lattiatyöskentely erinomaista 
 
1000€ Primedancers: Puhdistus / The Purge (pienryhmä juniorit, 2. Sija) 
-hyvä keskittyminen ja fokus. Läsnäolevia tanssijoita, puhtaat linjat ja hyvä liikkeen taju. 
 
500€ Roosa Karjalainen (soolo juniorit tytöt, 1. Sija) 
500€ Yasmin Janatuinen (soolo juniorit, 2. Sija) 
500€ Helmi Hakala (soolo juniorit, 3. Sija) 
- kovatasoisessa sarjassa kovatasoinen kolmen kärki: näissä tanssijoissa kaikki arvioinnissa 
huomioonotettavat palaset loksahtivat parhaiten kohdalleen toimivaksi kokonaisuudeksi.  
 
1000€ Korppikomppania: Palaveri / Meeting at 4pm (pienryhmä aikuiset 2, 1. Sija) 
-ikäryhmälle sopiva aihe, teknisesti taitavat tanssijat, kypsää ja mehukasta. 
 
1000€ Koreografit teoksessa (Asta Hartikainen & Krista Saarela) "Kanna kortesi kekoon" 
(muodostelma juniorit) 
-kunnianhimoinen, sekä tanssijoiden taitotasolle että ikäryhmälle sopiva, kokonainen teos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LASTEN IKM 2016 

 
150€ Performing Arts soolo           Nelli Arposuo / Tuulen kuiskaus 

-       avoin maaginen läsnäolo, koreografia istui tanssijalle loistavasti, osoitti 
poikkeuksellisen taitavaa tanssijuutta, rauha läsnäolossa ja tilassa,      
teknisesti puhdas ja taidokas tanssija. Vangitsi katsojan läsnäolollaan ja      
luontevalla ilmaisullaan. 

 
400€ Disco Dance pienryhmä       CityDiscoMinit Hyper 

-          mahtava energia koko ryhmällä, hyvin harjoiteltu ja aidolla tekemisen 
meiningillä esitetty, tempasi mukaan tuomarinkin, ikäisekseen todella 
taitavia, valloittava ryhmä, koreografia rakennettu tanssijoiden taitotasoon 
sopivaksi, ryhmä toimi upeasti yhteen. Tulevaisuuden discotähtiä! 
 

400€ Katutanssimuodostelma       Taululaulu / StepUp Street KO lapset Koreografit Teemu 
Korjuslommi & Sarppa Seppänen 

-          iso aihe, jonka lapset kantoi loistavasti, oivaltava, lapsille sovelias 
koreografia, yhdessä tekeminen ja ryhmädynamiikka vakuuttavia, 
vapautunut, taitava ryhmä 

 
300€ Hip Hop duo  Venla Annunen – Wilma Kynsilehto   

-          tasavahva duo, hyvää yhteistyötä ja vahvasti yhdessä esiintyvä duo,  
hyvä yhteiskemia ja tekemisen rytmi 

  
150€ Performing Arts soolo      Anina Janatuinen 

-          osaava, taitava, tenhoava 
 

100€ Performing Arts muodostelma ym. Hanna Valle   
-          kannatteli koko ryhmää (mukana Stepupin Performing Arts 

muodostelmassa),varma, tasainen, upeasti läsnä, liikkuu kauniisti 
 

150€ Disco Dance soolo    Erika Heikkilä  
-          varma kilpailija, taso pysyy koko ajan, ilo silmälle tekemisessä 
 

150€ Disco Dance soolo    Anni Kalliala  
-          vangitsee väkisin katseen, liikkuu hyvin tilassa 

 
500€  Pasi Mäkelä ja Sanna Siirilä-Mäkelä / Performing Arts muodostelma StepUp 

Show KO lapset / Dreams of Stardom 
- uskalletaan tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan- perustekniikkaa sopivalla 
tasolla lapsille, uskomaton tanssin riemu ja vauhti tempaisi mukaansa kaikki!, 
aitoa meininkiä! 

 

KUNNIAMAININTA Performing Arts soolo           Elina Widmeyer / Where are the Clowns  
-        koskettava, vahva ilmaisu, vangitseva läsnäolo, tasapainoinen 

kokonaisuus, tanssija kannatti teosta kypsästi, vivahteikas ilmaisu,       

ilmeikäs, hurmaava tanssijanalku. Koreografia rakennettu taidokkaasti 

hyödyntäen tanssijan eläytymiskyky 

 

 

 



BATTLE SM 2016 

 

300€ Patrick Milvi 

- hyvä oma osaaminen ja oma tyyli, viihdyttävä esiintyjä, voimakas, fyysinen ja 

vahva ote omaan tanssiin. 

 

100€ Vilja Salmi 

- lahjakas, persoonallinen tanssija, jonka figuuri täysin omanlainen, erityinen ja 

massasta erottuva 

 

300€ Onni Sarpo 

- mielenkiintoinen nuori tanssija, viihdyttäjä ja karismaattinen esiintyjä, joka ottaa 

yleisönsä, persoonallinen ikioma tyyli ja energinen ote tanssiin 

 

300€ Johan Högsten 

- hyvä groove, ahkeroi hienosti useassa sarjassa, myös aikuisia vastaan 

 

 

FDO ry onnittelee stipendin ja kunniamainintojen saajia! 


