
 
 

 

 

STIPENDIAATIT 2022 
 

AIKUISET 2 & 3 IKM 1300e 

 

KUNNIAMAININNAT: 

Minna Kallio & Hannele Kivelä      Kunniamaininta 

● Hyvä perustekniikka 

● Ilmaisussa näkyi hienosti eri tunnelmien vaihdokset 

Juulia Myllyniemi / Kipinä Street Collective    Kunniamaininta 

● Teknisesti taitavia tanssijoita, joilla mahtava meininki 

● Luova ja omaperäinen koreografia, pienryhmää oli ajateltu erilaisesta tulokulmasta 

● Esiintyminen sopi liikkeisiin ja tunnelmaan 

Julia Nurmio / Elekantti “Lampun henki”     Kunniamaininta 

● Koreografia oli selkeä, yhdenaikainen ja hyvin harjoiteltu 

● Kokonaisuus oli viihdyttävä, monipuolinen ja teema kantoi alusta loppuun 

PRIME’S ”Last birds – Last Chance To Rewild The World”  Kunniamaininta 

● Loppuun asti harkittu visuaalinen ilme 

● Upeat tanssijoille soveltuvat asut ja meikit 

ZZ Boom (hip hop pienryhmä aikuiset 3)     Kunniamaininta 

● Hyvä kokonaisuus, mahtava rento meininki 

● Tanssijoilla vaikutti olevan hyvä yhteishenki 

SUDA2 ”It is all I got, is this enough?”     Kunniamaininta 

● Teknisesti ja ilmaisullisesti tasavahva, ammattimainen ryhmä 

● Esitti haastavan koreografian varmuudella 

● Tekninen puhtaus, linjojen tarkkuus ja selkeys 

Cityladies “Terapien tarpeessa”      Kunniamaininta 

● Tanssijat seisovat teoksen takana ja olivat aidosti läsnä 

● Jokaisella tanssijalla oli oma rooli, ei vain esitetty vaan tunteet tulivat aidosti eteen 

● Yksilöt erottuivat ja loivat yhdessä upean kokonaisuuden 

 

 



 
 

 

Still Alive “Catching the Rhythm”      Kunniamaininta 

● Hyvä svengi, toimiva toisiaan kuunteleva ja kunnioittava ryhmädynamiikka 

● Loistavaa rytmittelyä ja rytmillisesti haastava kokonaisuus, jonka ryhmä teki hienosti 

SOOLOT: 

Masi Sauren            100e 

● Varma esiintyjä, otti lavan, yleisön ja musiikin haltuun 

● Loi oman suorituksen aikana kokonaisuuden ja oli siinä täysillä mukana alusta loppuun asti 

Jonna Vierikko           100e 

● Käytti hyvin eri liikelaatuja ja rytmejä, ilmaisu sopi musiikkiin ja hyvä fiilis ja meininki 

välittyi 

● Virkistävä, tiukka ja varma kokonaisuus 

DUOT: 

Heidi Hartzell & Heikki Halttu         200e 

● Erittäin hyvä tekniikka ja tanssillinen läsnäolo, lava otettiin haltuun ja tekeminen oli 

vaivatonta 

● Peruselementtejä oli varioitu mielenkiintoisella ja monipuolisella tavalla 

PIENRYHMÄT: 

NGO “Glasshouse”          300e 

● Teoksessa kaikki palaset osuivat kohdalleen 

● Koreografia, tarina ja yleisilme loivat vangitsevan kokonaisuuden 

KOREOGRAFIT & RYHMÄT:      

Jenna Linnolahti / Kipinä Makitanza ”Power Of Excellence”    300e 

● Teknisesti puhdas, selkeä, vahva ja hyvin harjoiteltu kokonaisuus 

● Ilmaisu oli upeaa ja kaikki ryhmän tanssijat vahvasti läsnä 

Laura Lindstedt & Samuli Eloranta / Reborn Crew “Abuse of Power”   300e 

● Kokonaisuus kantoi koko esityksen ajan ja tarina imaisi mukaansa 

● Tämä oli todellinen showcase 

● Tanssijat vahvasti läsnä, hyvin harjoiteltu ja viimeistelty teos 

  



 
 

 

LASTEN IKM 1500e 
 

SOOLOT: 

Dominick Charon           100e 

● Mieletön rauha tekemisessä, kypsä ikäisekseen, todella monipuolinen liikekieli 

● Löytyy karismaa ja osaa todella ilmaista, omaa luokkaansa 

● Taitava niin solistina kuin ryhmässä 

Olivia Airaksinen           100e 

● Liike virtaa läpi kehon, uskaltaa tehdä myös pientä liikettä musiikkia kuunnellen 

● Mieletön rauha tekemisessä, vaikka osaa tarvittaessa todella puskea täysillä 

Netta Hannikainen           100e 

● Ilmaisuvoimainen, uskottavaa tarinankerrontaa 

● Kehonkieli kertoi samaa muun ilmaisun kanssa 

Maiju Laitinen           100e 

● Taitava, säteilevä ja ilmaisuvoimainen 

DUOT: 

Matilda Mensah & Monita Ifemeni        200e 

● Kemia toimi ja yhdessä tekeminen oli luontevaa 

● Erottuivat myös sooloissa omalla tekemisellään 

KOREOGRAFIT & DUOT: 

Jenni Jokikokko-Jakkula / Neelia Halonen & Saaga Asunmaa    300e 

● Kaikkien kolmen yhteistyölle tässä teoksessa 

KOREOGRAFIT: 

Noora Hautasuo, Sara Kortelahti & Enja Kuoppala “Lets Surf”   600e 

● Todella sopiva koreografia ryhmälle, lasten oli helppo esiintyä 

● Rekvisiitan käyttö teoksessa oli luontevaa 

  



 
 

 

LATINO SHOW IKM & SM 1400e 

 

DUOT: 

Lisandra Sinka & Moona Järvinen        200e 

● Upeasti kehittyneet tanssijat niin teknisesti kuin esiintyjinä 

● Sympaattinen duo, ”Stage animals” 

KOREOGRAFIT & RYHMÄT: 

Emma Vikman / TKV Latin Show Juniors      400e 

● Oivaltavaa rekvisiitan käyttöä kiinteänä osana teosta 

● Valloittava ryhmä 

KOREOGRAFIT: 

Markku Luttinen ja Minna Tanttu        800e 

● Hurmaavan ilmaisuvoimaiset ryhmät, joiden elävät, luonnollisesti liikkuvat ja vaihtelevat 

koreografiat pitivät otteessaan ja viihdyttivät 

● Hyviä teoksia Synchro Dance sarjoissa 

  



 
 

 

DISCO IKM & SM 900e 

 

SOOLOT: 

Saaga Asunmaa           100e 

● Valmis lavalle, linjakas, huoliteltu ja viimeistelty tanssija 

● Tekniikka +++ 

Netta Hannikainen           100e 

● Valmis lavalle, linjakas, huoliteltu ja viimeistelty tanssija 

● Tekniikka +++ 

Toini Antila            100e 

● ”Fire Cracker” eli energinen ja sähäkkä 

● Taitava, onnistui kaikissa sarjoissa, joihin osallistui 

Anniina Salonen           100e 

● Hyvä asenne ja omalaatuinen tyyli 

● Sopivasti vauhtia tekemisessä 

DUOT: 

Miisa ja Mette Palkoranta         150e 

● Hyviä ja aktiivisia tanssijoita, joilla hyvä kontakti toisiinsa 

● Koreografia omaperäinen ja muista erottuva 

Aamu Redsven ja Roosa Karjalainen       150e 

● Luonnollisia esiintyjiä, hyvä kemia keskenään 

● Puhdas tekniikka 

KOREOGRAFIT: 

Janina Ilkka (muodostelma aikuiset 1, pienryhmä aikuiset 1, muodostelma juniorit) 200e 

● Viihdyttäviä, alusta loppuun toimivia koreografioita, joissa hyvä teema 

● Koreografiat rakennettu niin, että tanssijat näyttävät tasaisesti hyviltä 

  



 
 

 

STREET IKM & SM 1200 € 

 

KUNNIAMAININNAT: 

WE ARE KREATIV         Kunniamaininta 

● Koko yhteisölle, sillä yhteishenki, kannustus ja taito kiinnittivät huomion 

SOOLOT: 

Nea Soner            50e 

● Kaunis liikelaatu, läsnäoleva 

● Aktiivinen tutkimuksellinen ajatustapa 

Oliver Saarela           50e 

● Ikäisekseen kypsää liikettä ja ajattelua 

● Suuri potentiaali kasvulle 

Elis Saastamoinen           50e 

● Teknisesti erinomainen ”super” 

● Musikaalisuus ihan omaa luokkaansa 

Wilma Kynsilehto           50e 

● Paransi koko ajan, eli kasvoi kisan edetessä 

● Vakuuttava ja varma 

Topias Perttilahti           50e 

● Valtava energia 

● Aito, hyvä battle-meininki 

Olli Sukuvaara           50e 

● Unique ”He is using his body for dancing instead of doing moves” 

● Liikelaatu super-luokkaa 

Miika Salminen           50e 

● Karismaattinen ja kekseliäs, ihanan smooth 

● Liikkeissä tilaa, suuntia ja ulottuvuuksia 

Samuli Eloranta           50e 

● Battleissa hyväntahtoinen, leikkisä 

● Luo hyvää tunnelmaa ympärilleen 

 

 



 
 

 

Oona Puhakka           50e 

● Karismaattinen ja hyvä liikelaatu 

Leni Lounasmeri           50e 

● Potentiaalinen, oma groove, bangasi ja oli hyvällä tavalla ”räkänen” 

PIENRYHMÄT: 

Haigu             300e 

● Todella hyvä ryhmä, jonka tanssista välittyi hyvä fiilis 

SHOWCASE: 

Newalo            400e 

● Hieno, vahva teos, jossa raskas teema toteutettu hienosti. Teoksessa hienosti yhdistetty 

henkisyys ja koreografia 

● Esimerkillistä tanssijoiden yhteistyötä niin tanssijoina kuin koreografeina 

  



 
 

 

PERFORMING ARTS SOOLO IKM & SM 500e 

 

KUNNIAMAININNAT:  

Maija Tynkkynen         Kunniamaininta 

● Eheä kokonaisuus, jossa omakohtaista liikekielen tutkimista 

Alisa Seilonen         Kunniamaininta 

● Omaperäinen liikkeellinen ja ilmaisullinen tulkinta 

● Soolo taitavasti rakennettu ja se sitoutui omaan visioon 

SOOLOT: 

Anina Janatuinen       100e 

● Persoonallinen ja hallittu teos, taitavaa musiikin tulkintaa ja ilmaisua 

● Uskomaton tekniikka 

Ella Niinistö        100e 

● Ilmaisullisesti herkkä, musikaalinen, teknisesti taitava 

● Kaunis teos  

Mimmi Savolainen        100e 

● Tyylikäs, säkenöivä ja aivan omaa luokkaansa 

Stella Siira        100e 

● Taitava tanssija ja loistava koreografia 

● Taidokasta tuolin käyttöä 

Minttu Eilola        100e 

● Uskomaton lavapreesens 

● Upea koreografia ja upea tanssija 

  



 
 

 

 

PERFORMING ARTS IKM & SM 2500€ 

 
Leea Hamari / TeamStage DTC       Kunniamaininta 

● Vahva koreografia ja vahva tulkinta 

Sanna Siirilä-Mäkelä & Pasi Mäkelä “Spreading lies”    Kunniamaininta 

● Nerokas koreografia 

Nea Eklund & Mira Aho / Jukolan Jussit      Kunniamaininta 

● Tanssijoilla loistava lavapreesens 

● Upea koreografia 

DUOT: 

Stella Siira & Saaga Näränen        200e 

● Vahvat tanssijat, jotka omistivat koreografian täysin 

Alisa Kanyagia & Unna Vehmas        200e 

● Käsittämättömän upea kokonaisuus 

Jasmin Liljeroos & Camilla Tusa        200e 

● Tanssijoiden musiikin tulkinta oli upeaa katsottavaa 

Daniela Wiksten & Emma Komulainen       200e 

● Ilmaisu ja läsnäolo upeaa katsottavaa 

Emilia Rantakari & Beata Roininen       200e 

● Ilmiömäinen tekniikka ja upeasti tanssittu duo 

Eryka Saksa & Emily Viitanen        200e 

● Elegantti koreografia ja taitavat tanssijat 

KOREOGRAFIT: 

Pihla Viitanen           200e 

● Upea koreografia vaikeaan musiikkiin 

Suvi Nieminen           200e 

● Hieno tekniikka ja upea koreografia 

 



 
 

 

Petra Erkkilä & Eerika Ilmivalta         400e 

● Taitavasti toteutettu koreografia 

 

Rosa & Mindy Lindblom          500e 

● Upea koreografinen kokonaisuus 

  



 
 

 

 

JÄSENHAUN STIPENDIT 1300e 
 

 

Vilma Multisilta, Helsinki         100e 

Lilianna Kaarlenkaski, Oulu        100e 

Lotta Leppälahti, Helsinki         100e 

Unna Uimi, Jyväskylä / Tampere        100e 

Anni Laitila, Oulu          100e 

Bianca Huhtamäki, Vaasa         100e 

Nella Hannikainen, Kempele        100e 

Eetu Niittymäki & Saana Pellinen, Renko       200e 

DCA Street Kopla, Pk-seutu         400e 

  



 
 

 

 

HALLITUKSEN STIPENDIT 2400e 

 

Lotta Kyllönen-Jämsä          800e 

● Kokeilevasta, rohkeasta ja omaleimaisesta työstä Performing arts ja Disco  

lajien parissa 

● Tuo tekemiseen uusia näkökulmia ja lähestymistapoja 

Marco Bjurström           800e 

● Pitkäjänteisestä työstä aikuiset 2 &3 ikäryhmien parissa 

● Kannustavasta ja tsemppaavasta ilmapiirin luomisesta ympärille,  

tekemisestä välittyy rakkaus tanssiin 

Heikki Hautajoki           800e 

● Taidokkaista ja oivaltavista koreografioista 

● Tehnyt tärkeää työtä erityisesti lasten katutanssin parissa, edistäen sitä opettajana  

ja koreografina 

 

 

 


