
 

 

Disco GP I 2023 -tuomariesittelyt 

 

Lotta Kyllönen-Jämsä 

Lotta Kyllönen-Jämsä on oululainen tanssija ja tanssinopettaja. Lotta opettaa päätoimisena 

tanssinopettajana Tanssikeskus Citydancella päälajeinaan PA-lajit (show, contemporary jazz, lyrical 

jazz) ja disco dance. Lotalla on pitkä kilpailukokemus PA-lajeista ja disco dancesta ja 

monenkertainen suomenmestari FDOn kilpailuissa.  

Lotta toimii myös ammattitanssijana Antti Tuiskun taustalla. 

 

 

 



Kaisa Nurmio 

Kaisa on espoolainen tanssinopettaja, koreografi ja valmentaja. Kaisan tanssiura lähti liikkeelle 

vuonna 1999 eri tanssilajien parissa. Vuosien varrella Kaisan päälajiksi muodostui kuitenkin 

discotanssi, jota hän tällä hetkellä opettaa ja valmentaa.  

Kilpailu-uraa Kaisa on tehnyt useita vuosia niin tanssijana, koreografina kuin valmentajanakin 

kotimaassa ja kansainvälisissä kisoissa.  

Kaisa on treenannut tanssia aktiivisesti ympäri maailman ja muutaman viimeisen vuoden aikana hän 

on kehittänyt itseään tutustumalla myös joogaan ja fysiikkatreeniin, sekä opiskellut itsensä Barre-

ohjaajaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merja Satulehto 

Merja on monilajitaustan omaava tanssinammattilainen ja yksi Suomen kokeneimmista 

tanssituomareista niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Tanssin parissa työ ammattilaisena 

on kestänyt jo lähes 40 vuotta ja siihen on mahtunut työtä tanssijana, tanssinopettajana, 

koreografina, tanssituomarina, tapahtumajärjestäjänä, juontajana sekä tulevien tanssituomareiden ja 

tanssinopettajien kouluttajana monessa eri yhteydessä.  

Disco dancen parissa Merja on toiminut tuomarina lukuisia kertoja niin lajin kansallisissa 

mestaruuskilpailuissa eri maissa kuin myös IDO:n maailmanmestaruuskilpailuissa, viimeksi tänä 

syksynä Ruotsin Katrineholmissa järjestetyissä IDO Disco Dance World Championships -

kilpailuissa.  

 

 

 

 

 



Anna Tuominen 

Annan tanssitaival alkoi neljävuotiaana äitinsä vietyä tytön flamencontunnille. Matka jatkui 

showtanssin kautta niin hiphopin kuin kilpatanssinkin maailmoihin, mutta lopulta discotanssi vei 

voiton. Disco oli ja on Annalle edelleen enemmän kuin pelkkä harrastus. Kilpailuja sekä niiden 

myötä myös kisamenestystä niin Suomessa kuin ulkomailla kertyi vuosien -03 sekä -10 välillä 

riittämiin, mutta laji on pysynyt naisen elämässä vahvasti tämän jälkeenkin. Anna kertookin 

löytäneensä aikuisiällä uuden oman tapansa elää ja hengittää rakasta lajiaan, milloin tuomaroinnin 

merkeissä ja milloin kannustusjoukoista. "Seuraan lajia ja sen kehittymistä tiiviisti käymällä 

säännöllisesti tanssitunneilla sekä workshopeissa. Kilpailuja kierrän aina mahdollisuuksieni mukaan 

ja pyrin pysymään kärryillä myös kansainvälisen discotanssimaailman menosta mm. somen avulla." 

 

 

 

 



Alisa Välimaa 

Alisa on Turusta kotoisin ja Turussa asusteleva. 

Koko ikänsä tanssia harrastaneelta Alisalta löytyy yli kymmenen vuoden kisakokemus 

kansainvälisellä tasolla, jonka myötä hän on saavuttanut useita kärkisijoja discotanssin parissa SM-, 

EM- sekä MM-kilpailuissa. Discon lisäksi Alisa on harrastanut vuosien varrella myös useita muita 

tanssilajeja kuten showtanssia, street-lajeja, balettia, commercialia ja latinoshow’ta. 

 

Oma kilpailu-urani päättyi muutama vuosi takaperin mutta tanssin edelleen omaksi ilokseni sekä 

ohjaan viikottain lasten ja nuorten harrasteryhmiä. 

 

 


