
 

 

Disco GP II 2023 -tuomariesittelyt 

Inka Hirva 

Inka Hirva on aloittanut tanssin harrastamisen vuonna 1999 ja siitä lähtien tanssi on ollut tärkeä osa 

hänen elämäänsä. Oma tanssitausta pohjautuu show-, nyky- ja discotanssiin. Opettajana ja 

valmentajana Inka on toiminut aktiivisesti jo yli kymmenen vuotta.  

Inkan suuri intohimo on discotanssi sen energisyyden ja monipuolisuuden vuoksi. Inka on 

valmentanut lukemattomia tanssijoita ja koreografioinut useita teoksia SM- ja MM-kilpailuihin 

vuosien varrella. 

 

 



Marianna Iivonen 

Marianna on aloittanut tanssin harrastamisen vuonna 1997 ja sen jälkeen lajivalikoimaan on 

mahtunut monenlaista, mutta lähimpänä sydäntä on Discotanssi. Vuosien aikana Marianna on 

kilpaillut FDO:n kilpailuissa niin tanssijana, koreografina kuin valmentajana. Lisäksi tutuksi ovat 

tulleet Discotanssin EM- ja MM-kilpailut mm. Saksassa, Slovakiassa, Italiassa ja Tsekeissä. Tätä 

nykyä hän osallistuu kilpailuihin tuomaripöydän takaa. Marianna on FDO:n rekisterituomari ja 

tuomaroinnista hänelle on kertynyt jo useiden vuosien kokemus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anna Jalo 

Tanssi ja musiikki ovat aina kuuluneet vahvasti elämään muusikkoperheessä varttuessa. 

Ihastuminen discotanssiin tapahtui 2000-luvun puolivälissä kilpaillessa showtanssissa kaikkien 

FDO-lajien yhteisissä SM-kilpailuissa. Oma kotikaupunki ei lajiopetusta varsinaisesti tarjonnut, 

joten alkutaival lajin parissa sujui itsenäisesti.  Muutto opintojen perässä mahdollisti lajin 

harrastamisen Suomen huipulla ja siitä pian alkoikin yli vuosikymmenen kilpaura etenkin 

ryhmäsarjoissa aina kansainvälisissä arvokisoissa asti. Vaikka oma ura vei luonnontieteiden pariin, 

on vuosien varrelle mahtunut myös opetustyötä ja koreografiointia etenkin lasten ja nuorten parissa. 

Oman kilpauran päättyessä (tai siirtyessä aikuiset 2 -ikäsarjaan) tuomarointi tuntui luonnolliselta ja 

kiinnostavalta tavalta jatkaa rakastaman lajin parissa ja olla mukana sen kehityksessä. 

 

 

 

 

 

 



Turo Koponen 

Turo on pitkän linjan ammattilainen, joka omaa yli kahden vuosikymmenen kokemuksen tanssijana 

produktioissa ympäri maailmaa. Hän on opiskellut tanssia Laine Theatre Artsissa Lontoossa.  

Musikaaleista mainittakoon Chicago (TTT), La cage aux folles (HKT). Opettajana hän on toiminut 

ympäri Suomea sekä Lontoon Pineapplessa. 

Turo on koreografioinut ja tanssinut SM ja MM tasolla saavuttaen lukuisia mestaruuksia ja 

mitalisijoja Performing Arts -sekä disco lajeissa.  Kilpailutuomarina hän on toiminut viidentoista 

vuoden ajan niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. IDO tuomarilisenssi on lähes valmis. 

 

 

 

 

 

 

 



Raffaele Maffii, Italia 

 

 

 

 

 

Raffaele Maffii was born on in Prato, Italy. 

When he was six years old he decided to enter the dance world. During his first years as a dance student he 

experiments various generes including ballroom dance, jazz dance, artistic dances and freestyle. But it's in the 

Disco Dance and the Show Dance that he finds his real passion. 

In a 18-year long career he was Italian multiple champion in disco dance solo duo and small group. 

Thanks to these titles Raffaele Maffii had the chance to prove himself on many international stages. From 2004 

until 2009 he competed in World and European Championship and during these competitions e won gold silver 

and bronze medals. 

Here some of his best results: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Vice-European champion in disco dance solo in 2006 

Vice-World champion in disco dance solo in 2007 

World champion in street dance show in 2007 

European champion in disco dance duo in 2007 

Vice-World champion in disco dance duo in 2007 and also in 2008 

Bronze medalist in disco dance solo in 2008 

World champion in disco dance small group in 2008 

Vice-European champion in disco dance duo in 2009 

World champion in disco dance duo in 2009 

After his many successes he decides to end his career as an athlete and to dedicate himself to teaching. It was 

with boys that he reached the best results: 

-Margiotta Maicol World champion in disco freestyle in 2010 

-Pisanu Marek World Champion in disco solo in 2014, World champion in disco dance duo with Curcu Alessio 

in 2014, World and European champion in disco freestyle in 2015 and vice-World champion and vice-European 

champion in disco solo in 2015 

- Curcu Alessio vice-World champion in disco freestyle in 2015, European champion in disco solo and in disco 

freestyle in 2016 

Shelly Shurbai and Alessio Curcu 4th place at the european championship of 2016 in disco dance duo junior - 

During the last years Raffaele improved himself, so he graduated as a FIDS teacher and got a qualification to 

become a federal judge. 

Nowadays Raffaele Maffii works with many dance-schools in Italy and abroad. 

In 2016 he was invited in Norway at DANSEKLUBBEN STUDIO 1' s summer camp and in 2017 twice at 

BELARUS DANCE CAMP. 



 


