
           
 
              
 
 
 
 
 

Satakunnan piiri 
 
PORIN KAUPUNGIN KOULUJEN ja KLL:N SATAKUNNAN PIIRIN 
 

OMAN TANSSIN KISAT 
PORIN URHEILUTALOLLA torstaina 13.4.2023 klo 9.45 alkaen 
 
 Power Mover-tanssikilpailussa oppilaat itse suunnittelevat tanssiesityksensä. Sarjoja 

on alakoululaisille, yläkoulu/lukiolaisille, pienille ja isoille ryhmille. 
  Säännöt: 
 Kaikissa sarjoissa on valmiiksi annettu teema, jota mukaillen koululaisryhmät 
 suunnittelevat, toteuttavat ja harjoittelevat omat tanssiesityksensä.  
 Tanssiesityksen kesto A1 ja C1 (1-3.lk)-sarjoissa 1.30-2.30 minuuttia, muissa 

sarjoissa 2-3 min (huom! enintään 3 min).  
 Tanssilaji ja musiikki ovat vapaasti valittavissa. Oppilaat suunnittelevat oman 

koreografian ja valitsevat siihen sopivan musiikin. Yhtenäisyys, asut, kaikille sopivat 
liikkeet ja musiikki vaikuttavat onnistumiseen. 

 Tanssin on oltava uusi, mutta sitä voidaan esittää ennen kisaa koulun omissa 
tapahtumissa. Alakoulusarjoissa opettaja voi avustaa esityksen teossa. 

 Esityksen on oltava ikäkaudelle sopiva ja sovelluttava koulun eettisiin arvoihin. 
  
 Sarjat Porin aluekisassa: 
 (HUOM! Sarjat ovat samat kuin valtakunnallisen KLL:n Power 

Mover -tanssikisan sarjat) 
 A1-sarja: alakoulun 1.-3. lk,isot ryhmät, 7-12 tanssijaa, teemana musikaalit ja 

elokuvat 
 A2-sarja: alakoulun 4.-6. lk,isot ryhmät, 7-12 tanssijaa, teemana musikaalit ja 

elokuvat 
 B-sarja: yläkoulun ja toisen asteen isot ryhmät, 4-12 tanssijaa, teemana musikaalit 

ja elokuvat 
 C1-sarja: alakoulun 1.-3. lk, pienryhmät, 3-6 tanssijaa, teemana musikaalit ja 

elokuvat 
 C2-sarja: alakoulun 4.-6. lk, pienryhmät, 3-6 tanssijaa, teemana musikaalit ja 

elokuvat 
 D-sarja: yläkoulun ja toisen asteen oppilaat, pienryhmä 2-3 tanssijaa, teemanana 

musikaalit ja elokuvat 
  
 Kaikkien tanssiryhmään kuuluvien koululaisten on oltava samasta koulusta tai 

oppilaitoksesta. Poikkeuksena isojen ryhmien tanssijoiden määrän rajoitukseen on 
seuraava kevennys: jos tanssiryhmä on samalta luokalta (esim. 3C tai 5A), saa koko 
luokka osallistua yhtenä ryhmänä. Soittajina ja lavastajina olevia koululaisia voi olla 
ryhmän enimmäismäärän lisäksi mukana ja heitä ei lasketa ryhmään kuuluviksi. 

 
 Ilmoittautuminen sähköpostilla: timo.stenfors@edupori.fi viimeistään kesk. 28.3. 

mennessä.  Ilmoittautumisessa on oltava koulun nimi, ryhmän nimi, tanssin nimi ja 
tanssijoiden nimet sekä musiikki sähköisessä muodossa (MP3-tiedostona). 

 
 Porin kisojen sarjojen parhaat (1-2 parasta) pääsevät suoraan valtakunnalliseen 

Power Mover –finaaliin (Oulu 30.5.2023). Koulut ilmoittavat tanssiryhmänsä Porin 
koulujen Oman Tanssin Kisaan (huom. ei KLL:n valtakunnalliseen kisaan). Porin 
sivistyskeskus ilmoittaa joka sarjasta parhaat valtakunnalliseen KLL:n Power Mover –
kisaan. Porin kaupunki maksaa osallistumismaksut Power Mover -finaaliin. Porin 
kisoissa ei ole osanottomaksua. 
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