AIKUISET 2 JA 3 IKM 2022 tuomariesittelyt

Tuomarit
Sanaz Hassani
(PA & Street)
Suvi Salmi
(PA & Street)
Salla Lyytikäinen
(Street)
Heikki Hautajoki
(Street)
Ida Jousmäki
(Street)
Sari Louko
(PA)
Claudia Laser-Hartel (Saksa) (PA)
Marko Keränen
(PA & Latin Style)
Merja Satulehto
(Latin Style)
Sanna Hirvaskari
(Latin Style)

Sanaz Hassani
Sanaz Hassani lukeutuu katutanssin pioneereihin Suomessa. Intensiivinen harjoittelu ja intohimo
tanssia kohtaan ovat luoneet Sanazille menestyksekkään kilpailutaustan 90-luvulta lähtien, oman,
esiintymisillään suurta suosiota saavuttaneen UMC-tanssiryhmän ja uran tanssin ammattilaisena.
Sanaz tunnetaan katutanssin moniosaajana. New York Broadway Dance Center;illä opiskelu,
ympäri maailmaa hankitut opit ja ideat, lukuisat vuosittaiset tanssiteokset ja laaja-alainen työnkuva
ovat tehneet hänestä rautaisen ammattilaisen niin tanssijana, tanssinopettajana kuin koreografina.
Sanaz on myös kisannut aiemmin myös Performing Arts -puolella ja tehnyt teoksia mm. Arktisiin
Askeliin ja Kajaaniin. Hän on saanut stipendejä laajan osaamisen merkiksi.
Työhönsä Sanaz suhtautuu intohimoisesti, uutta etsien, itseään haastaen ja pilke silmäkulmassa.

Heikki Hautajoki
Heikki on tanssija, tanssinopettaja ja koreografi Helsingistä. Heikki aloitti tanssimisen 7-vuotiaana
ja on ollut mukana FDO:n järjestämissä kilpailuissa jo vuodesta 1999. Siitä lähtien hän on kilpaillut
loisteliaasti SM- ja MM-tasolla street-tanssissa. Palkintokaappia koristaakin jo yli 40 SM-kilpailun
mitalirivi. Heikillä on opetus- ja kilpailukokemusta streetlajien lisäksi myös disco- kuin Performing
Arts -lajeista. Hän on ollut mukana tanssijana ja koreografina menestyksekkäissä Voguekollektiiveissa: VoGuenon, Fe’Fellas ja Delusion V.

Sanna Hirvaskari
Oululainen Sanna Hirvaskari on tanssija, diplomitanssinopettaja (AMK), valmentaja, koreografi.
Sanna nousi koko kansan tietoisuuteen voitettuaan Tanssii tähtien kanssa historian ensimmäisen
tuotantokauden parinsa Tomi Metsäkedon kanssa. Sanna on kilpaillut kilpatanssin lisäksi latino
show pienryhmässä, joka voitti kolme SM- ja kaksi MM-kultaa. Tällä hetkellä päätyö on opettaa
kilpatanssijoita ja latino show- ryhmiä.

Ida Jousmäki
Ida Jousmäki on valmistunut tanssijaksi Turun konservatoriosta ja koreografiksi Lontoon
Middlesex Universitystä. Hän on työskennellyt tanssijana ja koreografina teattereissa sekä muissa
produktioissa Suomessa, Englannissa ja Puolassa. Hänen koreografioitaan on nähty muun muassa
Vaasan kaupunginteatterissa, Lontoon Resolution-nykytanssifestivaaleilla sekä lukuisten yritysten
ja yhdistysten tilaisuuksissa ja tapahtumissa vuosien mittaan. Useat ryhmät ovat kilpailleet Idan
koreografioilla menestyksekkäästi jo yli 15 vuoden ajan niin performing arts - kuin katutanssilajien
kilpailuissa. Jousmäki on työskennellyt tanssinopettajana aktiivisesti ympäri Suomea sekä
Englannissa, Puolassa ja Luxemburgissa. Hän on valmistunut myös Jyväskylän ammatillisesta
opettajakorkeakoulusta vuonna 2014. Vuodesta 2009 lähtien Jousmäki on työskennellyt
päätoimisesti omassa yrityksessään Vaasan tanssikoulu Kipinässä, jossa tanssii viikoittain yli tuhat
harrastajaa. Vuonna 2017 Ida oli mukana valtakunnallisessa Koko Suomi Tanssii - kampanjassa
sekä Billy Elliot - musikaalin toisena koreografina Vaasssa.

Marko Keränen
Marko on Oulusta kotoisin oleva, nykyisin Helsingissä vaikuttava tanssija, tanssinopettaja ja
koreografi. Hän tekee töitä tanssikouluissa, telkkarissa ja teatterissa. FDO:n lajeista aktiivisin on
latino show.

Claudia Laser-Hartel, Saksa
I studied sport and dance at the German Sport University in Cologne.
Since 1990 I´m Trainer and Coach for Jazz Modern and Contemporary in Germany.
Since 1992 I am a judge for the German dance Association.
In 2007 I passed my international jugde licence of IDO in Performing Arts in New York (and I
judged many Championships in Jazz and Modern)
From 2010 until today I´m instructor for the German judges in Jazz, Modern / Contemporary.

Sari Louko
Sari on tanssin moniosaajanainen, joka työskentelee pedagogina niin taiteen perusopetuksen parissa
kuin myös ammatillisessa sirkusartisti koulutuksessa. Lisäksi hän tekee (ja rakastaa)
teatterikoreografin töitä ympäri Suomen. Ehkäpä sen vuoksi aito tulkinta ja sisäistäminen
yhdistettynä vahvaan tekniikkaan onkin Sarille varsinaista sielunruokaa?
MM- ja EM-kisoissa Sari on pyörähtänyt varsin menestyksekkäästi usean vuoden ajan silloin kuin
niitä vielä pidettiin mm. Italiassa, Ranskassa ja Sveitsissä. Tuomarointi on tuttu juttu niin SM- kuin
kv-kisoissa jo viime vuosituhannelta lähtien.

Salla Lyytikäinen
Salla on tanssija, tanssinopettaja ja koreografi Helsingistä. Salla on tanssinut vuodesta 2004 ja
toiminut tanssinopettajana ja koreografina vuodesta 2013. Sallan erityisosaamista on Hip Hop,
jonka treenaamiseen Salla onkin keskittynyt vuodesta 2006 lähtien - treenaten niin Suomessa kuin
ulkomailla lajin huippuosaajien kanssa. Tanssissa Sallaa kiehtoo eniten jatkuva mahdollisuus oppia
lisää ja kehittyä, niin oppilaana kuin opettajana.
Viime vuosina Salla on keskittynyt erityisesti nuorten valmennukseen menestyneen Crewi -ryhmän
parissa. Nykyisin Salla vaikuttaa tanssikentällä kollegansa kanssa perustetun WE ARE KREATIV yrityksen kautta.
FDO kisoista Sallalla on kokemusta vuodesta 2006 lähtien, ja Sallaa onkin nähty FDO -kisoissa
näiden vuosien aikana menestyksekkäästi niin tanssijana kuin valmentajanakin. Salla odottaakin
innolla tulevia kisoja, ja jälleen mahdollisuutta päästä näkemään FDO-kilpailut myös
tuomaripöydän takaa!

Suvi Salmi
Suvi Salmi on rovaniemeläistaustainen, nykyään tamperelaistunut tanssikouluyrittäjä,
tanssinopettaja, koreografi ja tanssija. Hän on aloittanut tanssiharrastuksen 8-vuotiaana Hot Cakes tanssikoulussa Rovaniemellä ja kilpaillut vuodesta 2000 saakka FDO:n ja IDO:n kilpailuissa sekä
Performing Arts-, Street- että Disco-lajeissa. Suvi kilpailee aktiivisesti edelleen, nykyään siirtyen
yhä enemmän koreografin ja tuomarin rooliin. Suvi on toiminut tanssinopettajana vuodesta 2013.
Hän on opettanut useita lajeja lapsista aikuisiin ja valmentanut lukuisia kisaryhmiä Tampereella,
Porissa, Lappeenrannassa ja Kuopiossa. Suvi on kisavalmennuksessaan erikoistunut contemporary
jazz -, broadway - ja street -lajeihin. Suvi avasi syksyllä 2019 oman tanssikoulunsa Suvi Salmi
Dance Companyn Tampereelle. Hän omaa vahvan teatteri- ja laulutaustan ja on esiintynyt eri
teattereiden musikaaleissa ja Tampereen Oopperassa. Suvilla on myös filosofian maisterin tutkinto
Tampereen yliopiston teatterin ja draaman tutkimuksesta.

Merja Satulehto
Merja on työskennellyt päätoimisesti tanssin parissa jo yli 30 vuotta niin tanssinopettajana,
tanssituomarina, tanssijana kuin koreografina. Takana on monilajinen tausta valiovoimistelusta
jazztanssiin ja pitkä kilpailu-ura tanssiurheilun parissa niin amatööri kuin ammattilaisparketeilla.
Hän haluaa viedä tanssia eteenpäin kaikissa muodoissaan ja pehmentää raja-aitoja eri tanssilajien
välillä yhteistyötä tiivistämällä – kaikki yhden ja yksi kaikkien tanssilajien puolesta on hänen
mottonsa!

