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1 Johdanto 

 

 

Ko biitti niin timmi, että päät nyökkii. 

En jää seinäkukaksi, nään parhaaksi lattialle hyökii. 

Tee samoin vain, kato sullaki on rytmi veressä. 

Piä mieles avoinna niin perse seuraa perässä. 

Breikkijäbät ja -tytöt näyttää olevan terässä. 

Battle päällä tilanne tasan toisessa erässä. 

Välillä selällään sitte pään kautta bäkkii. 

Meno niin eläimellistä, että posse pistettäs häkkii. 

− Tulenkantajat : Oodi B-boylle 

 

Rovaniemeläisen Tulenkantajat-räppi-kollektiivin neuvoja toteuttaen, tässä pro 

gradu -tutkielmassa pyöritään, top rockataan, freezataan ja battlataan, siis; brei-

kataan. Breikkaaminen eli b-boying on taiteen ja urheilun välimaastoon sijoittuva 

akrobaattinen katutanssilaji, joka tunnetaan yleisesti sen pyörivistä ja vikkelistä 

liikkeistä, freestyler-musiikkivideosta tai Adidaksen superstar-lenkkareista. Edel-

listen lisäksi se on maailmanlaajuinen kulttuuri, ja yksi hiphop-kulttuurin viidestä 

elementistä. Tuttavallisemmin b-boying kulkee nimellä breakdance. (Esim. 

Chang, 2008; Isomursu, 2005.) 

 

Tässä tutkielmassa ei välttämättä opita breikkaamaan, mutta opitaan jotain siitä, 

kuinka breikkarit oppivat breikkaamaan. Tutkielmani nimittäin käsittelee breikka-

reiden käsityksiä oppimisesta b-boy-kulttuurissa. Esikäsityksiä minulla ilmiöstä jo 

on, sillä minulla on ollut kunnia olla b-boy-yhteisössä mukana jo 16 vuoden ajan 
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ja seurata vuosien varrella kulttuurin piirteitä ja sen kehitystä. Mielestäni breik-

kaaminen on fyysisesti vaativa, yhteisöllisyyttä arvostava, mutta myös kilpailua 

korostava alakulttuuri ja tanssilaji. Breikkareiden kehitysevoluutio on ollut usko-

matonta. Se mikä sai alkunsa selällään pyörimisestä ja muista suhteellisen yk-

sinkertaisista liikkeistä 1970-luvulla New Yorkista, Bronxin köyhistä ghetoista, on 

tullut siihen pisteeseen, että kinesteettisesti, tyylillisesti, musikaalisesti sekä kol-

lektiivisesti ennennäkemättömiä korkeatasoisia liikesarjoja tuotetaan joka päivä 

ympäri maailmaa, myös Suomessa.  

 

Breikkaaminen on levinnyt sen alkujuurilta jo moniin eri suuntiin. On break-tans-

sikouluja, -elokuvia, -teatteriesityksiä, huippu-urheiluun verrattavia kilpailuja sekä 

pedagogisia projekteja. Siinä missä entinen breikkari ja nykyinen populaariviih-

teen yksi keulakuvista, Elastinen lausui kiitokset b-boy-kulttuurille vuoden 2014 

linnan juhliin pääsystä, niin vuoden 2015 linnan juhliin presidentti Sauli Niinistö 

kutsui Suomen menestyvimpiin breikkareihin kuuluvat Jussi ”b-boy Focus” Sir-

viön sekä Anniina ”b-girl AT” Tikan. Kutsut ovat kunnianosoitus heidän henkilö-

kohtaisesta elämäntyöstään, mutta samalla mielestäni symboloi b-boy-kulttuurin 

asemaa varteenotettavana taiteenlajina koko yhteiskunnassamme.  

 

Minkälaisia käsityksiä kokeneet suomalaiset breikkarit antavat oppimisesta tässä 

kulttuurissa? Siihen pyrin saaman vastauksia yhdistämällä vallalla olevan oppi-

misen paradigman, eli konstruktivistisen oppimiskäsityksen sekä b-boy-kulttuurin 

toisiinsa. Konstruktivistinen oppimiskäsitys kulkee tutkimuksessa mukana viite-

kehyksenä aina teoreettisista lähtökohdista aineiston keräämiseen ja johtopää-

tösten abstrahointiin saakka. 

 

Tulenkantajien nimeämä biisi ja otsikoksi kirjoitettu sanapari ”Oodi B-boylle” näyt-

täytyy tässä tutkimuksessa pienimuotoisena henkilökohtaisena ylistyslaulunani 

tälle kulttuurille, joka on tarjonnut hienon ympäristön elää b-boy-elämää vuodesta 

1999 tähän päivään saakka. 
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2 Konstruktivistinen oppimiskäsitys 

 

 

Tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii konstruktivistinen oppi-

miskäsitys. Kyseinen oppimiskäsitys on valittu muiden oppimiskäsitysten jou-

kosta sen paradigmaattisen tilan tähden; tiedeyhteisö on viime vuosikymmeninä 

yhä yleisemmin omaksunut lähtökohdakseen konstruktivistisen käsityksen ope-

tus-oppimisprosessista. Ronskisti kiteyttäen, konstruktivistinen oppimiskäsitys 

painottaa oppimisen mahdollistamisen perusehtoja sekä tiedon konstruointia. Tä-

män oppimiskäsityksen myötä tiedon siirtämisen idea oppimistapahtumana on 

jäänyt historiaan. (Rauste-von Wright ym. 2003, 7.) Konstruktivistisia oppimiskä-

sityksiä yhdistää myös oppimisen sosiaalisuus, jossa oppimista ei nähdä yksilöl-

lisenä, vaan yhteisöllisenä ja kulttuureihin sidottuina prosesseina (Palinscar 

1998, 348). 

 

Konkreettisella tasolla, viitekehyksen voidaan nähdä vievän tutkimusta eteen-

päin. Tutkimuksen aineiston keruuseen käytettävän teemahaastattelun struktuuri 

rakennetaan konstruktivistisen oppimisteorian keskeisiin käsitteisiin pohjautuen. 

Siispä haastattelun aikana käsitellään viitekehyksen rajaamia aihealueita. Myös 

tutkimusaineiston analyysi ja raportointi tulevat olemaan viitekehyksen ohjaa-

maa. Aineiston analyysissä aineisto ja teoreettinen viitekehys ovat vuoropuhe-

lussa keskenään. Niin ikään, viitekehys on taustalla tutkimustulosten raportoin-

nissa. 

 

Esittelen seuraavaksi konstruktivistisen oppimiskäsityksen historiaa, suuntauksia 

sekä keskeisiä käsitteitä ja aihealueita. 

 

2.1 Konstruktivismista konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen 
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Avaan seuraavaksi viitekehykseen liittyvää hankalahkoa terminologiaviidakkoa. 

Ensinnäkin on oleellista ymmärtää konstruktivismin ja konstruktivistisen oppimis-

käsityksen eroavaisuus. Oleellista on myös käydä läpi konstruktivismin kaksi 

pääsuuntausta; yksilökonstruktivismi ja sosiaalinen konstruktivismi. Näiden li-

säksi avaan vielä konstruktivismin eri suuntaukset, jotka ovat radikaali konstruk-

tivismi, sosiaalinen konstruktionismi, symbolinen interaktionismi sekä sosiokult-

tuuriset lähestymistavat.  

 

2.1.1 Konstruktivismi tietoteoriana 

 

Konstruktivismi on epistemologia, eli tietoteoria. Tietoteoriat eivät itsessään ole 

oppimisteorioita, vaan filosofisia näkemyksiä oppimisteorioiden- ja käsitysten 

taustalla. (Tynjälä 2002, 28.) Konstruktivismi on tällä hetkellä hyvin keskeinen 

episteeminen käsitys tiedonmuodostuksesta. Konstruktivismi pohjautuu kantilai-

seen tiedonkäsitykseen sekä 1700-luvulla vaikuttaneen Giambattista Vicon ajat-

teluun. Keskeistä tässä tietoteoriassa on, ettei ihmistä voida nähdä tavoittavan 

todellisuutta suoraan aistihavaintojen pohjalta, sillä ihmismieli tulkitsee havainnot 

mielen sisäisten rakenteiden pohjalta. Ihmismieli ei näin ole passiivisesti aistiha-

vaintoja vastaanottava vaan aktiivisesti tietoa rakentava. (Tynjälä 2002, 25—26.)  

Kant piti sisäisiä rakenteita annettuina ja muuttumattomina, mutta nykykonstruk-

tivistit korostavat, että ne perustuvat käsitteisiin ja käsitejärjestelmiin, jotka ovat 

jatkuvasti kehittyviä ja vaihtelevat kielen ja kulttuurin mukaan. Kulttuurista ja kä-

sitejärjestelmästä riippuen, ihmiset muodostavat erilaisen kuvan maailmasta, 

eikä tietoa maailmasta voi täten pitää koskaan absoluuttisena totuutena. Totuus-

teoriassa konstruktivismi nojaa pragmatistiseen totuusteoriaan (totuus on käytän-

nössä toimivaa), konsensusteoriaan (totuus on ihmisten välillä oleva yksimieli-

syys) sekä koherenssiteoriaan (totuus ei voi olla ristiriidassa itsensä kanssa). 

(Tynjälä 2002, 25—26.) 
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2.1.2 Yksilö- ja sosiaalinen konstruktivismi 

 

Konstruktivismi voidaan karkeasti kahteen pääsuuntaukseen: yksilökonstruktivis-

miin ja sosiaalisen konstruktivismiin. Yksilökonstruktivismi painottaa kantilaista 

epistemologiaa ja kognitiivista psykologiaa. Sen painopisteenä on yksilöllinen tie-

donmuodostus ja yksilön kognitiivisten rakenteiden tai mentaalisten mallien ku-

vaaminen. (Tynjälä 2002, 39.)  

Oppimisen näkökulmasta katsottuna kognitiivisen suuntauksen keskeisiä tutki-

muskohteita ovat 1950-luvulta alkaen olleet ongelmanratkaisu, muisti, kieli, vali-

koiva tarkkaavaisuus sekä toiminnan rakenne. Hieman myöhemmin, 1960-luvulla 

kognitiivinen lähestymistapa alkoi kiinnostua myös tavoitteellisesta oppimisesta 

ja sen säätelystä. (Rauste-von Wright 2003, 160—161.) 

Sosiaalinen konstruktivismi painottaa tiedon sosiaalista konstruointia ja siinä ol-

laan kiinnostuttu oppimisen sosiaalisista, vuorovaikutuksellisista ja yhteistoimin-

nallisisista prosesseista. Keskeinen eroavaisuus yksilökeskeiseen ja kognitiivi-

seen suuntaukseen on, ettei siinä tutkita ”pään sisältöjä”, vaikkakin osa sosiaali-

sen konstruktivismin edustajista pyrkii kuitenkin sisällyttämään oppimisteo-

rioihinsa niin yksilö- kuin sosiaalisen konstruktivismin teorioita. (Tynjälä 2002, 

39.)  

 
2.2 Konstruktivismin eri suuntaukset 

 

Konstruktivismilla nähdään olevan eri suuntauksia. Näillä suuntauksilla on paino-

tuseroja, mutta niitä yhdistää näkemus, jonka mukaan se mitä kutsumme tie-

doksi, on aina yksilön tai yhteisön itsensä rakentamaa. Kirjallisuudessa suuntaus-

ten nimitykset voivat olla vaihtelevia, mutta tavallisimmin puhutaan radikaalista 

konstruktivismista, sosiaalisesta konstruktionismista, symbolisesta interaktionis-

mista sekä sosiokulttuurisesta lähestymistavasta.  
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2.2.1 Radikaali konstruktivismi 

 

Radikaalin konstruktivismin ajatukset pohjautuvat lähinnä Immanuel Kantin ja 

Jean Piaget'n ajatteluun. Sen keskeinen ajatus on, että ihminen ei voi todistaa 

jonkin tiedon täydellistä vastaavuutta todellisuuteen. Havaintomme eivät ole 

”puhtaita”, vaan välissä on aina oma tulkintamme. Niimpä radikaali konstrukti-

vismi edustaa pragmatistista totuusteoriaa, eli tiedon todellisuus testataan käy-

tännössä. Totta on se tieto, joka osoittautuu käyttökelpoiseksi ja auttaa meitä toi-

mimaan ympäristössämme. (Tynjälä 2002, 39—40.) 

Radikaalin konstruktivismin oppimispsykologista suuntausta kutsutaan usein 

kognitiiviseksi konstruktivismiksi. Oppimisessa keskeistä tällöin on sisäinen sää-

tely tai järjestyksen luominen yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Uudet 

havainnot ja informaatio tulkitaan aina aikaisempien tietojen ja uskomusten poh-

jalta. Olemassa olevat tieto- ja uskomusrakenteet, eli skeemat voivat muuttua 

joko a) assimilaation kautta, eli niin että uusi havainto, kokemus tai tieto liitetään 

olemassa olevaan skeemaan tai b) akkomodaation kautta, jolloin havainto ja ko-

kemus eivät sovi aikaisempiin skeemoihin, vaan syntyy uudenlainen tietora-

kenne. (Tynjälä 2002, 41—42.)  

 

2.2.2 Sosiaalinen konstruktivismi 

 

Sosiaalinen konstruktionismi on konstruktivistisista suuntauksista kaikkein lähei-

sin sosiologisen tieteenalan kanssa. Yleisesti tämä suuntaus liitetään Peter L. 

Bergerin ja Thomas Luckmannin ajatteluun, jonka mukaan todellisuus on yksilöi-

den välisessä vuorovaikutuksessa tuotettu sosiaalinen konstruktio. Sosiaalisen 

konstruktion luomat merkitykset ovat kontekstista tai kulttuurista riippuvaista ja 

merkityksen luomiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Sosiaalisessa kon-

struktivismissa ei pohdita rationalismin tai realismin tavoin, miten ihminen saa 

tietoa ulkopuolisesta maailmasta. Sen sijaan ihminen ja tieto nähdään osana 

maailmaa, eikä siitä erillisenä. (Tynjälä 2002, 55—56.) 
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Sosiaalinen konstruktionismi ei ole kiinnostunut ihmisten sisäisistä psykologisista 

rakenteista ja prosesseista, vaan keskeinen kiinnostuksen kohde on kieli. Todel-

lisuutta ylläpidetään ja muunnetaan ihmisten välisen keskustelun kautta, jossa 

kieli nähdään ”totuuden kantajana”. Totuus nähdään ihmisen rakentamana, sillä 

kielet ja lauseet ovat ihmisten luomuksia. Kulttuureissa yhteisö on ensisijainen ja 

yksilö toissijainen, kun tiedonmuodostusta tarkastellaan. Tieto esitetään yleensä 

kielellisessä muodossa, puheena, tekstinä tai diskurssina. (Tynjälä 2002, 56—

57.) 

 

2.2.3 Sosiokulttuuriset lähestymistavat 

 

Sosiokulttuuristen teorioiden keskeinen ajatus on, että tiedonmuodostus ja oppi-

minen ovat pohjimmiltaan sosiaalisia ilmiöitä, eikä niitä voida tarkastella irrallaan 

sosiaalisesta, kulttuurisesta ja historiallisesta kehyksestään. Tieto nähdään ole-

van sosiaalisesti konstruoitua tietyssä kulttuurisessa viitekehyksessä. Oppimisen 

kannalta olennaista on ottaa huomioon myös se, miten nykyiseen tilanteeseen 

on tultu, eli tuntea oppimistapahtuman historia. L. S. Vygotskya voidaan pitää 

tämän suuntauksen pioneerinä. (Palinscar 1998, 348; Tynjälä 2002, 44.) 

Tämän suuntauksen keskeisiä käsitteitä ovat välittynyt toiminta, kieli ja sisäistä-

minen. Välittynyt toiminta on Vygotskyn luoma teoria sille, että aivan kuten ihmi-

nen on luonut työvälineitä fyysistä työtä helpottamaan, on se myös luonut psyko-

logisia välineitä tullakseen toimeen sosiaalisessa ympäristössään. Psykologinen 

väline on ärsykkeen ja reaktion välillä oleva kolma tekijä; merkki tai merkkijärjes-

telmä, kuten puhe, kieli, taide tai vaikkapa matematiikka. Vygotskyn mukaan ajat-

telua ei voida ymmärtää tutkimatta kulttuurien tuottamia merkkejä. Välineiden ja 

kielen avulla yksilö luo yhteyden ympäristön ja oman toimintasa välille. (Palinscar 

1998, 353; Tynjälä 2002, 44—45.) 
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Vygotskin mukaan kaikki oppiminen tapahtuu kahdessa vaiheessa, ensin sosiaa-

lisella, sitten psykologisella tasolla. Niinpä oppimisessa on kyse kulttuuristen vä-

lineiden sisäistämisestä; kokemuksen kautta ihmisen ulkoinen toiminta vähitellen 

sisäistyy henkiseksi toiminnaksi. Esimerkiksi lapset oppivat käsitteellisiä välineitä 

ensin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ennen kuin he oppivat käyttämään näitä 

käsitteitä omatoimisesti. (Tynjälä 2002, 47.) 

 

2.2.4 Symbolinen interaktionismi 

 

Kuten aikaisemmista kappaleista käy ilmi, pitää radikaali konstruktivismi oppi-

mista yksilöllisenä tiedon konstruointija, kun taas sosiokulttuuristen teorioiden 

edustajat yhteisöllisenä kulttuuriin mukautumisen ja sen muuttamisen proses-

sina. Symbolinen interaktionismi sen sijaan on suuntaus, joka sijoittuu näiden 

kahden mainitsemani suuntauksen välimaastoon, sisältäen aineksia molemmista 

ajattelutavoista. Tämä suuntaus on saanut vaikutteita pragmatistisesta filosofi-

asta ja sen sosiaalipsykologisista muotoiluista. Keskeisiä ajattelijoita olivat mm. 

John Dewey ja George Herbart Mead. (Tynjälä 2002, 50—51.) 

Symbolinen interaktionismin mukaan merkitys syntyy ihmisten välisessä tulkin-

nallisessa vuorovaikutusprosessissa. Juuri toiminnan tulkinnallisuus on omi-

naista symboliselle interaktionismille. Siinä yksilöllinen merkityksenanto on kes-

keinen, vaikkakin se on voimakkaasti sosiaalisen ympäristön rajoittama. Suun-

tauksen mukaan tällainen vuorovaikutus on ihmiselle tyypillistä, sillä toisten tul-

kitseminen ja huomioon ottaminen on polku jaettuun, yhteiseen ymmärrykseen. 

(Tynjälä 2002, 52—53.) 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta ihminen voi tarkastella ja arvioida omia toi-

veitaan, tavoitteitaan, odotuksiaan ja näkemyksäiän suhteessa muiden ihmisten 

toimintoihin, odotuksiin ja näkemyksiin. Niimpä yksittäisen ihmisen rakentamat 

merkitykset ovat sidoksissa yhteisössä vallitseviin merkitysjärjestelmiin. Yhteisön 

nähdään tarjoavan viitekehyksen yksilölle, joka pyrkii ymmärtämään maailmaa. 

(Tynjälä 2002, 53—54.)  
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2.3 Konstruktivismin pedagogiset seuraukset 

 

Kuten aikaisemmista kappaleista kävi ilmi, on konstruktivismin eri suuntauksilla 

erilaisia tietoteoreettisia painotuksia. Sitä myötä niillä on myös erilaisia seurauk-

sia sen suhteen, miten opetus tulisi järjestää. Suuntausten eriäväisyyksistä huo-

limatta on erityisen hyvä kiinnittää huomiota siihen, mitä yhteistä näillä suuntauk-

silla ja niiden pedagogisilla seurauksilla on. (Tynjälä 2002, 61.)  

 

2.3.1 Aktiivinen oppija 

 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan ihminen on perusluonteeltaan ta-

voitteisiin suuntautuva, palautehakuinen sekä ulkomaailmaa ja omaa minää kos-

kevaa tietoa etsivä aktiivinen toimija (Rauste-von Wright ym. 2003, 50). Tällainen 

käsitys ihmisestä luo pohjan käsitykselle, jossa oppiminen ei ole passiivista tie-

don vastaanottamista, vaan oppijan aktiivista toimintaa. Oppiminen nähdään op-

pijan maailmasuhteena, jossa hän rakentaa omaa toimintaansa ja kuvaansa 

maailmasta. Opettamisen rooli tällöin muuttuu. Opetus ei ole tiedon siirtämistä, 

vaan oppimisprosessin ohjaamista ja oppimistilanteen järjestämistä oppijan op-

pimisprosessia tukevaksi. Painotus nähdään olevan siinä, mitä oppija tekee ja 

miten hän toimii. (Rauste-von Wright 1997, 17; Tynjälä 2000, 61.) 

Toiminnan säätelyssä motivaatiolla nähdään olevan keskeinen osuus. Motivaatio 

on laaja käsite, jolla lyhyesti ilmaisuna tarkoitetaan yksilön toimintaa ohjaavaa, 

suuntaavaa ja ylläpitävää voimaa. Perinteiseti motivaatiolla on tarkoitettu yksilön 

sisäisiä motivationaalisia tekijöitä, mutta moderni motivaatiotutkimus liittää moti-

vaation vahvasti sosiaaliseen kontekstiin. (Sivan 1986, 201; Tynjälä 2002, 98.) 

Kun motivaatiota tarkastellaan konstruktivistisesta näkökulmasta käsin, nousevat 

tarkastelussa tärkeäksi oppilaiden oma oppimistilanteen tulkinta ja siihen vaikut-

tavien kokemusten merkityksellisyys. Siispä motivaatioon liittyy läheisesti oppijan 
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tunnetilat sekä kognitiiviset prosessit. Edellisten lisäksi motivaatioon vaikuttavat 

sosiaalisen vuorovaikutustilanteen ehdot. (Palinscar 1998, 354; Tynjälä 2002, 98; 

107—108.) 

Mielekkäät tilanteet ovat oppimiskokemuksen kannalta hedelmällisiä. Tästä hy-

vänä esimerkkinä on flow- eli virtauskokemus, jossa yksilön toiminta on voimak-

kaasti sisäisesti motivoitunutta ja täten riippumatonta ulkoisista palkkioista tai so-

siaalisista yllykkeistä. (Tynjälä 2002, 106.) Flow-teorian isä Mihaly 

Csikszentmihalyi kuvaa sisäisesti motivoitunutta toimintaa autoteelisen 

toiminnan käsitteellä. Tällainen toiminta on hyvin intensiivistä ja tuottaa tekijälleen 

emotionaalisesti myönteisiä kokemuksia ja toiminnan aktiviteettitaso säilyy yllä 

toiminnan itsensä vuoksi ja on itseisarvona tärkeää. Oppimisen lisäksi flow-

kokemuksella on voimakas yhteys onnellisuuden tunteen kokemiseen. 

(Csikszentmihalyi 2005, 107.) 

 

2.3.2 Jotakin opitaan aina jossakin 

 

Kun painotus on oppijan toimijuudessa, on tärkeä pohtia, minkälaiset ympäristöt 

tukevat oppimista parhaiten. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan opti-

maalinen aktivaatiotaso syntyy, kun ympäristö on turvallinen ja hyväntahtoinen, 

mutta myös jännittävä ja monipuolisesti motivaatiota tukeva. Oppimisympäristö 

on avoin muutoksille, eikä sillä nähdä olevan minkäänlaista päätepistettä. Toisin 

sanoen oppimisprosessia voi ohjata säätelemällä oppimisympäristöä ja arvioi-

malla yhteisesti sen vaikutuksia oppimiseen. (Rauste-von Wright ym. 2003, 62—

63.) 

Oppiminen on aina sidoksissa siihen kontekstiin, ympäristöön, tilanteeseen tai 

kulttuuriin, jossa oppiminen tapahtuu. Niinpä oppimista ei pitäisi nähdä irrallaan 

niistä yhteyksistä, joissa opittavia tietoja tullaan käyttämään. Tieto, jota opetuk-

sesta saadaan, tulisi olla sovellettavissa työ- tai arkielämään. Irrallisten tietoyksi-

köiden sijaan sosiaalistutaan tietyn kulttuurin ajattelutapoihin ja jäsenyyteen. Sen 
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seurauksena oppimista ei voida pitää irrallaan yksilön identiteettiprosessista. (Pa-

linscar 1998, 354; Tynjälä 2002, 63.) 

Oppimisympäristö on olennaisena osana, kun puhutaan oppimisen tilannesidon-

naisuudesta. Oppiminen on aina sidoksissa siihen kontekstiin, ympäristöön, tilan-

teeseen tai kulttuuriin, jossa oppiminen tapahtuu. Kontekstista riippuu, mikä hah-

motetaan ongelmaksi tai tavoitteeksi, mikä keinokai ja mikä hyväksyttäväksi rat-

kaisuksi. (Rauste-von Wright ym. 2003, 50.) Niinpä oppimista ei pitäisi nähdä ir-

rallaan niistä yhteyksistä, joissa opittavia tietoja tullaan käyttämään. Tieto, jota 

opetuksesta saadaan, tulisi olla sovellettavissa koulu-, työ- tai arkielämään. Irral-

listen tietoyksiköiden sijaan sosiaalistutaan tietyn kulttuurin ajattelutapoihin ja jä-

senyyteen. (Tynjälä 2002, 63—64.) 

 

2.3.3 Yhdessä oppien 

 

Perinteinen oppimisen tutkimus on keskittynyt pitkälti yksilön itsenäisen oppimis-

prosessin analysointiin (Rauste-von Wright ym. 2003, 59). Konstruktivistinen op-

pimiskäsityksen mukaan valtaosa ihmisen oppimisesta tapahtuu vuorovaikutuk-

sessa muiden kanssa ja näin yksi sen keskeisiä pedagogisia seurauksia on so-

siaalisen vuorovaikutuksen painottaminen (Rauste-von Wright 1997, 17; Tynjälä 

2002, 65). Tällä käsityksellä on perusteet siinä, että ihmisen nähdään olevan sy-

vällisellä tasolla sosiaalinen. Lapsesta saakka elämä tarjoaa välittömän vuorovai-

kutusympäristön, jossa sosiaalisilla rakenteilla on keskeinen asema. Normit, pe-

rinteet, elämänmuodot ja kieli tarjoavat mallit, jonka kautta maailmaa ja sen tar-

joamia merkityksiä tarkastellaan. Sitä kautta sosiaalisten tapahtumien maailmaa 

opitaan tulkitsemaan ja myös vaikuttamaan sen siihen. (Rauste-von Wright ym. 

2003, 60—61.) 

Vaikka puhuttaisiin puhtaasti yksilön kognitiivisen oppimisen mallista, nähdään 

sosiaalisella vuorovaikutuksella olevan silloinkin suuri merkitys tiedon konstruoin-

nissa. Vuorovaikutustilanteessa oppija saa reflektion aineksia omaan ajatte-

luunsa ja tulee samalla antaneeksi sitä muille. Oppimisen sosiaalisuutta voidaan 



 

 
18 

tehostaa yhteistoiminnallisia opiskelumuotoja järjestämällä. Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi keskustelu, neuvottelu tai argumentointi. (Tynjälä 2002, 65.)  

 

2.3.4 Tieto ja ajattelun taidot 

 

Konstruktivistinen näkemys yksilön kognitiivisista prosesseista pohjautuu meta-

kognitiiviseen tietoon ja taitoon, jossa meta-etuliitteellä kuvataan korkeamman 

tason säätelyprosesseja. Metakognitiivisella tiedolla tarkoitetaan yksilön tietoja 

hänen omista kognitiviisista ja emoteionaalisista prosesseistaan. Metakognitiivi-

silla taidoilla taas tarkoitetaan yksilön kykyjä käyttää hyväkseen metakognitiivisia 

tietojaan. (Rauste-von Wright ym. 2003, 61.) Oppimisessa oppijaa ohjataan as-

teittain oppimisen itsesäätelyyn kiinnittämällä huomiota hänen metakognitiivi-

seen tietoisuuteen sekä strategisiin itsesäätelytaitoihin. Oppimisen kontrollia voi-

daan vähentää oppimaan oppimisen, metakognitiivisten taitojen ja itseohjautu-

vuuden lisääntymisen myötä. (Tynjälä 2002, 62.) 

Oppimisessa metakognition merkitys näkyy reflektiivisenä ajatteluna. Yksilön op-

pimista tuetaan niin, että hänen tavoitteitaan, motivejaan sekä tietojaan pyritään 

tuomaan hänen tietoisuuteen, jolloin yksilö tulee tietoiseksi omista ajattelupro-

sesseistaan. Itsereflektio edellyttää siis sisäisen toiminnan tiedostamista sekä tul-

kintaa, ja sen avulla voimme saada uutta, omaa minää koskevaa tietoa. (Rauste-

von Wright ym. 2003, 67—68.)  

Oppimisessa aikaisempi tieto nähdään uuden oppimisen perustana. Kun oppija 

tulkitsee uutta tietoa aikaisemman tietonsa pohjalta, on opetuksen lähtökohdaksi 

hyvä ottaa oppijan jo olemassa olevat uskomukset, tiedot ja käsitykset käsiteltä-

västä ilmiöstä. Käsitysten tiedostaminen ja niiden esiin nostaminen auttavat opet-

tajaa ymmärtämään oppilaidensa ajattelua. Toisaalta se myös edistää oppilaiden 

oppimisprosessia. (Tynjälä 2002, 61—62.) 

Kaikilla oppijoilla on hyvin paljon erilaisia kokemuksia asioista, jonka vuoksi sa-

matkin asiat tulkitaan usein eri tavoilla. Asioilla voi olla erilainen merkitys ja kiin-
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nostus eri ihmisille, eivätkä kaikki opi samoja asioita samoista sisällöistä. Oppi-

mista edistetään sosiaalista vuorovaikutusta korostavilla menetelmävalinnoilla, 

jossa erilaiset tulkinnat nousevat sosiaalisissa vuorovaikutuksissa esille. (Tynjälä 

2002, 62.) 

Tiedon luonteessa korostuu ymmärtäminen ja yksilöllisten merkitysten rakenta-

minen. Tästä seuraa toimintamalli, jossa mekaanisen ulkoa opettelun sijaan mer-

kityksellisten asioiden ymmärtäminen muodostuu olennaiseksi asiaksi. Vain ym-

märretty tieto on mielekästä. Myös faktuaalisella tiedolla on oma sijansa. On pal-

jon asioita, jotka ovat faktoja, eikä siten tulkittavissa olevia. Konstruktivismi ei vä-

heksy faktojen opettelemista, mutta painottaa niiden opettelemisessa ongelma-

keskeisyyttä. Tässä ajatuksessa faktat opitaan parhaiten silloin, kun ne kytketään 

oppilaan aikaisempaan tietoon, laajempiin kokonaisuuksiin ja arkielämän aitoihin 

tilanteisiin. Opetuksen painopiste siirtyy faktojen nimeämisestä kuvaamiseen, se-

littämiseen, syy-seuraussuhteiden analysointiin ja niiden kritisointiin. (Tynjälä 

2002, 62—63.) 

Koska konstruktivistinen oppimiskäsitys painottaa tiedon konstruointia, eikä niin-

kään sen absoluuttista totuusarvoa, on oppijoiden kanssa tärkeä pohtia myös 

sitä, millä tavalla tietoa tuotetaan ja minkälaisten vaiheiden kautta tähän tietokä-

sitykseen on tultu. Tiedon varmuutta ja sen tuottamistapoja käsittelemällä oppi-

joille syntyy ymmärrys tiedon muuttuvuudesta, väliaikaisuudesta ja suhteellisuu-

desta. (Tynjälä 2002, 66.) 

Tietojen ja taitojen opettelemiseen liittyy yleensä odotus, että ne olisivat käytet-

tävissä myös muissa elämän konteksteissa. Konstruktivistinen käsitys tiedon siir-

tämisestä muihin konteksteihin selittyy transfer-käsitteellä. (Rauste-von Wright 

ym. 2003, 124.) Opittua tietoa tulisi käsitellä eri näkökulmista ja käyttää eri esi-

tystapoja, jotta monipuolisia representaatioita syntyisi oppijan tietorakenteisiin. 

Tällöin tietoa opittaisiin myös siirtämään, eli transferoimaan uusiin tilanteisiin. Lii-

allinen kontekstisidonnaisuus voi luonnollisesti johtaa siihen, että yhdessä ympä-

ristössä ja yhdellä tavalla opittua tietoa ei välttämättä pystytä soveltamaan toi-

senlaisessa ympäristössä. (Tynjälä 2002, 64.) 
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2.3.5 Uudet arviointimenetelmät 

 

Kun oppiminen katsotaan jatkuvan tiedon rakentamisen prosessiksi, kohdiste-

taan myös arviointi tähän prosessiin. Keskeistä on, että oppimisen laatuun kiinni-

tetään huomiota oppimistulosten määrän sijaan. Arviointi nähdään osana oppi-

misprosessia, sen sijaan että se olisi opintojakson loppuun sijoittuva tilanne. Ar-

viointia ei nähdä pelkästään opettajan tehtävänä, vaan oppilaat itse voivat arvi-

oida itseään ja toisiaan. Konstruktivistisen arviointimallin hyvänä vertailukohtana 

voidaan pitää behavioristista muistiin painottavaa arviointia, jossa asioiden mie-

leen palauttamisella nähdään olevan arvioinnin kannalta merkittävin asema. 

(Tynjälä 2002, 65—66.) 

 

3 B-boying – hiphopin yksi elementti 

 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana minulla oli kiinnostus perustavanlaatuisista op-

pimiseen liittyvistä kysymyksistä koskien b-boy-kulttuuria. Minua kiinnosti erityi-

sen paljon esimerkiksi sellaiset seikat, kuin mitä b-boy-kulttuurissa opitaan, kuka 

b-boy-kulttuurissa opettaa ja ketä opetetaan? Minkälaisia oppimisympäristöjä tai 

–strategioita hyödynnetään? Onko oppiminen muuttunut ajan saatossa? Miksi 

breikkarit ylipäänsä breikkaavat?  

Vastausten saaminen mm. näihin kysymyksiin tapahtuu peilaamalla konstrukti-

vistista oppimisteoriaa b-boy-kulttuuriin. Oppimisteoriat tarvitsevat mielestäni jat-

kuvaa pohtimista ja päivittämistä. Ideoita kehittämiseen täytyy etsiä mitä erilai-

simmista ilmiöistä, kulttuureista, toimintatavoista ja käsityksistä. Kuten Suoranta 

mainitsee, on erilaiset kulttuurit lasten ja nuorten samaistumiskohteita ja maail-

mankuvan muodostajia. Esimerkiksi hiphop on yksi aikakautemme ilmiö, jonka 

kanssa koulussakin on opittava elämään, ja joka on otettava koulun maailmaan 
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niin tutkien ja pohtien, kuin tanssien ja laulaen. (Suoranta 2005, 201.) Tutkimuk-

seni tavoitteena onkin pohtia, minkälaisia ajatuksia b-boy-kulttuuri voisi tarjota 

koulutuksen kentälle. 

 

3.1 Pedagogista tutkimusta hiphop– ja b-boy-kulttuureista  

 

Hiphopia ei voi puristaa yhteen muottiin. Sen tutkiminen voi liittyä niin musiikin, 

tanssin kuin historian kentälle tai vaikkapa naisten asemaan graffiti-kulttuurissa. 

Yhtä lailla sillä on poliittisia merkityksiä ja sitä voi käyttää Suorannan (2005, 191) 

kriittisin sanoin ”kätevänä pedagogisena propaganda-automaattina”. Yhdysvalto-

jen presidentin Barack Obaman vaimo Michelle Obama teki Go To College -rap-

kappaleen siitä, kuinka nuorilla pitäisi mennä lukioon ja ansaita itselleen hyvä 

työpaikka yhteiskunnassa (CollegeHumor 2015). Heti Obaman rap-kappaleen 

jälkeen Venäjän presidentti Vladimir Putin puhui suopeasti hiphopin sosiaalisista 

ja yhteiskuntakriittisistä hyveistä sekä breakdancen terveellisestä elämäntyylistä. 

”He (hiphopin edustajat) tuovat esille uniikkia venäläistä viehätystä”, sanoi Putin 

Battle for Respect –tapahtumassa. (Stance 2015.)  

Vaikka tutkimus rajattaisiin pelkästään hiphopin ja kouluinstituution väliseen vuo-

ropuheluun, ei se siltikään käy helposti. Hiphopia ei voida yksinkertaistaa pelkäs-

tään afroamerikkalaiseksi ilmaisukeinoksi, vaan se on monimerkityksellinen iden-

titeetin rakentamisen väline ympäri maailmaa (Mitchell 2001, 1). Suuri haaste niin 

hiphopissa, kuin muissakin populaari- tai alakulttuureissa on se, kuinka niiden 

tuotteet voidaan ottaa mukaan opetukseen ja opettaa ihmiset ymmärtämään nii-

den monikerroksisia merkityksiä (Suoranta 2005, 191; 199).  

 

Suorannan (2005, 199) tekemän tulkinnan mukaan aikalaiskapinallisen hiphop–

kulttuurin ja kouluinstitutionaalisen ideologisen valtakoneiston välillä on suuria 

eroavaisuuksia. Hiphopissa on nähtävissä piirteitä autonomisesta ja yhteiskunta-

kriittisestä luonteesta sekä niin ikään yhteisöllisesetä ja luovasta puolesta. Kou-
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lukulttuuria Suoranta taas kuvailee monissamäärin vastakkaisilla luonteenku-

vauksilla, kuten vierasmääräytyneisyydellä, konformismilla sekä koulun säilyttä-

vällä tehtävällä. 

 

Kuvio 1. Hiphopin ja koulukulttuurin vertailua (Suoranta 2005, 199) 

HipHop Koulu 
Omaehtoisuus ja autonomia 

Itsemääräytyneisyys 

Kavereiden välinen kulttuurinen dialogi 

Vastarinta, ”dissenenssi” 

Uutta luova tehtävä, kritiikki 

Kaupallisuus 

Valtiokoneiston hallinta (koululaitos) 

Vierasmääräytyneisyys 

(Koulu)kulttuurin opettajajohtoinen monologi 

Myötävirta, ”konformismi 

Säilyttävä tehtävä 

Julkinen palvelu 

 

Hiphopin ja koulukulttuurin eroavaisuuksista huolimatta hiphopia ja pedagogiaa 

on yhdistetty jo vuosikymmeniä. Pedagogiset kokeilut on laitettu vireille jo 1990-

luvun alussa Amerikassa Brooklynin El Puente Academyn opetussuunnitelmassa 

(Hall 2009, 86). Keskustelu hiphopin paikasta kasvatuksessa ei ole kuitenkaan 

ollut yksimielistä. Hiphopin on nähty niin demonisoivan kuin yhdistävän ihmisiä 

niin koulutuksen kentällä kuin yleisesti Yhdysvalloissa (Bridges 2011, 325). Mo-

net näkevät hiphop –kulttuurin, ja sen yhteiskuntakriittisen luonteen aiheuttavan 

oppilaissa ekskluusiota virallisesta koulujärjestelmästä (Ledesma&Calderon 

2015, 201).  

Osittain pelko ja kritiikki ekskluutiosta pitää paikkansa. Alridgen (2005, 238—239) 

mukaan hiphop –artistit ovat 1970-luvulta lähtien kyseenalaistaneet Pohjois-

Amerikkalaista koulusysteemiä ”mis-educaatiosta”, toivoen sosiaalisesti oikeu-

denmukaisempaa koululaitosta kaikille. Tämä ei sinänsä ole yllätys, sillä juuri 

kriittisyydestä hiphop tunnetaankin. Ympäri maailmaa hiphopille on olennaista 

paikallisten olosuhteiden ja yhteiskunnallisten kysymysten nostaminen keskiöön 

(Nieminen 2003, 169). Esimerkiksi Södermanin ja Folkestad (2008) Malmön 

opettajakoulutuslaitokselta ovat tutkineet hiphopia ja rap-musiikkia käytännölli-

senä pedagogisena yhteiskuntakriitiikin välineenä. 
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Muuallakin hiphopin puolustajat ovat perustaneet useita instansseja, jossa teh-

dään kovaa työtä sen eteen, että hiphop-kulttuurin ääni pääsisi kuuluviin kasva-

tuksessa ja kouluinstituutiossa. Esimerkiksi Hip-Hop-Based Education (HHBE) 

on toteuttanut pedagogisia kokeiluja, jotka ovat tuottaneet positiivisia tuloksia pe-

ruskouluikäisten oppilaiden akateemisten taitojen ja kriittisen ajattelun kehittämi-

sessä (Love 2015, 106). Aiheesta on kirjoitettu myös kirja; Marc Hillin (2009) 

Beats, Rhymes, and Classroom Life: Hiphop Pedagogy and the Politics of Identity 

(Beachum 2009). Hiphopin rap-elementtiä on käytetty myös nuorten terapiamuo-

tona käyttäytymis- ja emotionaalisten ongelmien ratkaisemisessa (Tyson 2002). 

 

Myös Kim&Pulido (2015, 17) tuovat oman panoksensa hiphopin pedagogiikkaan. 

He esittävät artikkelissaan ”Examining Hip-Hop as Culturally Relevant Pedagogy” 

näkemyksiä siitä, minkälaista hiphop -pedagogiikkaa kouluissa tulisi järjestää. 

Heidän ratkaisunsa on Cultural relevant pedagogy (CRP), jonka keskeisempänä 

tavoitteena on kouluttajien syvä ymmärrys oppilaiden kulttuurisista taustoista; 

”Culturally relevant pedagogy is a framework that conceptualizes the process of 

student learning as contingent upon educators’ deep understanding of students’ 

cultural backgrounds to co-construct knowledge and develop academic skills”.  

 

Järjestelmällisempien pedagogisten hiphop -raamien kehittely on selkeästi käyn-

nissä. Näyttää kuitenkin siltä, että raamit ovat siltä kannalta kapeat, että hipho-

pista tehty tutkimus on pitkälti kohdistunut rap-elementtiin ja sen tutkimukseen. 

Omien havaintojeni mukaan rap-musiikki on selkeästi enemmän esillä medioissa 

ja voidaan nähdä yhtenä tämän hetken suosituimmista musiikkigenreistä yhteis-

kunnassamme. Siispä ei ole yllätys, että hiphopista tehty tutkimus on kohdistunut 

juuri rap-musiikkiin. B-boy-kulttuuri on jäänyt tässä selkeästi rapin varjoon, eikä 

tutkimusta ole juurikaan tehty. Samaan johtopäätökseen on tullut myös Puuma-

lainen (2015, 25). 

 

Suomessa tutkimuksia b-boy-kulttuurista on tehty muutamia. Puumalaisen 

(2014) Kaikki eskarit breikkaa pro gradu –tutkielma on tutkimus esikouluikäisten 

break-tanssikasvatusprojektista. Mäkelä (2007) taas tutkii omassa Mustien mei-

ninkiä sinisissä suomiverkkareissa pro gradu –tutkielmassaan breikkareiden mer-

kityksenantoja hiphop –kulttuurista ja break-tanssista. Nurmen (2012) väitöskirja 
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Kaduilta liikuntasaliin : toimintatutkimus hiphop-tanssista osana lukion liikunta-

kasvatusta menee vähän ohi tämän tutkimuksen aiheen, mutta on toistaiseksi 

ainoa b-boy-kulttuuria sivuava väitöskirja-tason tutkimus Suomessa. Nurmen toi-

mintatutkimuksen konteksti kulki toisen katutanssisuuntauksen, hiphop-tanssin 

saralla.  

 

Kansaivälisesti tutkimusta b-boy-kulttuurista on tehty jo jonkin verran. Schlossin 

(2009; 2006) tutkimukset sekä hänen kirjansa Foundation : B-boys, B-girls, and  

Hip-hop Culture in New York (2009) ovat ehkä merkittävimpiä relevantteja tutki-

muksia tällä tutkimuksen kentällä. Myös Osumare (2002) on tuonut tiedekentälle 

oman panoksensa esimerkiksi artikkelissaan Global Breakdancing and the Inter-

cultural Body. Yleisesti tehdyn tutkimuksen määrä on kuitenkin mielestäni hyvin 

vähäistä. 

 

3.2 Hiphop historiallisena kertomuksena 

 

Vaikka en olekaan historioitsija enkä liiemmin kulttuuriantropologi, on b-boy- ja 

hiphop-kulttuurin luonnetta ja oppimista katsottava tuntuvassa määrin historialli-

sesta perspektiivistä. Miksi näin? Can’t stop, won’t stop : hiphopsukupolven his-

toria –kirjan kirjoittajan Jeff Changin mukaan  hiphopin ääntä ei voida kuulla, il-

man että katsottaisiin sen syntyyn vaikuttaneita yhteiskunnallisia seikkoja. Hänen 

mukaansa hiphop on siirtymä, jossa yhteiskunnalliset ristiriidat johtivat kohti kult-

tuuria. (Chang 2008 11, 17.)  

Chang ei ole ainoa, joka näin ajattelee, päinvastoin Chang näyttäisi olevan hyvin 

samoilla linjoilla muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa. Esimerkiksi Price 

(2006), Cobb (2007) sekä Schloss (2009) pultavat ajatuksia siitä, että hiphop- ja 

b-boy-kulttuuri on vakavasti ottaen kulttuurihistoriallisesti orientoituneita ja kult-

tuuritradition ohjaamia. 
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Niinpä on katsottava historiassa hieman taaksepäin, jotta ymmärtäisimme hie-

man, mistä hiphopissa ja breikkauksessa, on kysymys. Tutkimuskontekstini tar-

koituksena on kuvata hiphop –kulttuurin ja sen yhden elementin, breikkauksen 

syntymään vaikuttavia tekijöitä. Sen lisäksi avaan hieman suomalaista b-boy-

kulttuurihistoriaa. Sen kuvaus jää kuitenkin torsoksi, sillä suomalaisesta b-boy-

kulttuurista tehty kirjallisuus on hyvin vähäistä. Tutkitun tiedon sijaan, lähteistö 

suomalaisesta b-boy-kulttuurista tuleekin perustumaan pitkälti ei-tieteelliseen kir-

jallisuuteen sekä internetistä löytyviin haastatteluihin ja blogeihin. 

Konstrukvisistisen oppimiskäsityksen viitekehyksessä sosiokulttuuriset suun-

taukset edustavat lähtökohtaisesti tutkimuskontekstini tarkastelua. Niiden mu-

kaan tiedonmuodostus ja oppiminen on pohjimmiltaan sosiaalisia ilmiöitä, eikä 

niitä voida tarkastella irrallaan sosiaalisesta, kulttuurisesta ja historiallisesta ke-

hyksestään. (Tynjälä 2002, 44—45.)  

 

3.2.1 Hiphop-kulttuuri syntyy — 70-luku 

 

Hiphop-kulttuuri syntyi 1960-ja 1970-lukujen välisten poliittisten ristiriitojen seu-

rauksena New Yorkin Bronxissa vuoden 1970-luvun puolivälin aikaan. Se syntyi 

aikalaiskapinana segrekaatiota, ghettoistumista ja valkoisen valtakulttuuria vas-

taan ja oli osana rotusortoa vastustanutta Black power –liikettä ja mustien ääni-

oikeus-, sosiaaliturva-, työllisyys- sekä rasismin vastaista taistelua. Afroamerik-

kalaisten ja afrokaribialaisten neljä vuosisataa kestänyt kollektiivinen sorron ja 

orjuuden historia alkoi purkautua taiteelliseen muotoon. Hiphop oli tuon ajan tai-

teellinen ja esteettinen ilmentymä. (Cobb 2007,18; Nieminen 2003, 168; Price 

2006, 2.)  

Bronxin seuduilla vuosia kestänyt yhteiskunnallisten ristiriitojen kasautuminen 

näkyi erilaisina levottomuuksina ja ongelmina. Bronx oli slummiutunut. Väkivalta 

oli arkipäivää ja narkkarit kansoittivat katuja. Alueiden valtakamppailua käytiin 

jengien kesken: Ghetto Brothers, Black Spades, Savage Skulls ja muut. Minne 

tahansa ei voinut mennä ilman taustajoukkoja. (Chang 2008, 26—29.) 
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Vakuutuskorvausten toivossa tuhopoltot olivat kannattavaa bisnestä, ja sen seu-

rauksena nähtiin tulipalojen epidemia. Vuosien 1973 ja 1977 välillä pelkästään 

South Bronxissa sytytettiin 30 000 tulipaloa. Ongelmia vähiten auttoi se, että tu-

hansia palomiehiä- ja päälliköitä irtisanottiin, kouluja suljettiin ja palveluita sekä 

teollisuutta karsittiin. Yhtään ei myöskään helpottanut se, että mustien oikeuksia 

ajaneet Martti Luther King ja Malxom X murhattiin 60-luvun loppupuoliskolla. Val-

koinen väestö kaikkosi rauhallisemmille alueille ja Bronxia jäivät asuttamaan pää-

osin afrikkalaisamerikkalaiset, afrokaribialaiset ja latinot. (Chang 2008, 26—29; 

61.) 

Hiphop sijoittui vielä 70-luvulla pienelle Bronxin alueelle, seitsemän mailin ympy-

rän sisään. Tuon ympyrän sisällä nuoriso oli vapaa ilmaisemaan tanssiaan, mu-

siikkiaan ja taidettaan liike-elämän tai valtaapitävien kieltojen ulottumattomissa. 

Vaikka hiphopin elementit poikkesivat toisistaan toiminnan tasolla, yhdisti heitä 

kaikkia vallankumoukselliset aatteet. He halusivat päästää tämän nuorisotyylin 

valloilleen ikään kuin sielun ilmaisuna. (Chang 2008, 131.) 

He eivät olleet tilivelvollisia kenellekkään, paitsi itsensä kaltaisille. Koska juuri mi-

tään ei ollutm täytyi soundit, muuvit, graffitit ja riimit synnyttää tyhjästä. Toki in-

spiraatiota ammennettiin ympäristöstä, kuten kung-fu-elokuvista tai soul-musii-

kista. Tyhjästä luominen loi pyrkimyksen luoda jotain, mitä kenelläkään muulla ei 

ollut. Jotain, jolla pystyi todistamaan oman rohkeutensa ja suuremmuutensa ja 

jolla erottautua joukosta ja sitä myöten saada arvostusta. (Chang 2008, 132.) 

 

3.2.2 DJ Kool Herc 

 

Hiphop alkoi saada muotoansa vuonna 1973 nuorten korttelibileistä. Jamaican 

Kingstonissa syntyneiden Cindy Cambellin ja hänen veljensä Cliven järjestä-

missä bileissä oli uudenlaista energiaa. Cindy Cambell oli säästänyt rahaa, jotta 

saisi vuokrattua kerhohuoneen bileitä varten. Tarkoituksena oli saada hieman li-

sää rahaa säästöön bileiden lipputulosta. Hänen veljensä Clive oli tehnyt DJ:n 
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hommia jo kolmen vuoden ajan ja hänestä tehtiin bileiden DJ. Herculesta muis-

tuttanut Clive oli urheilullisen olomuotonsa ansiosta saanut itsellensä taiteilija ni-

men DJ Kool Herc. Noissa bileissä Kool Herc teki itsensä tunnetuksi. (Chang 

2008, 86; Hilamaa & Varjus 2000, 141.) 

Kool Herc oli kotikonstein keksinyt yhdistää kaiuttimet ja vahvistimet toisiinsa niin, 

ettei Bronxissa oltu aiemmin kuultu noin täyteläisiä basson ääniä. Huone alkoi 

täyttyä funkin ja soulin soidessa. Herc otti mikrofonin käteen ja nosti tunnelmaa 

vielä korkeammalle. Ihmiset tanssivat James Brownin huutojen tahtiin ja raviste-

livat epäoikeudenmukaiseksi väritettyä historiaa harteiltaan. Bileiden suosio kas-

voi kasvamistaan, eivätkä Clive ja Cindy arvanneet, kuinka suuresta jutusta oli 

kyse. (Chang 2008, 87—90.) 

 

3.2.3 Kaksi oivallusta: rap ja breaks 

 

Cambellit jatkoivat suosion saaneiden bileiden järjestämistä ja sitä mukaa Kool 

Hercin maine DJ:nä alkoi kiiriä Bronxin kaduilla. Kesällä 1974 Herc päätti pitää 

ilmaiset bileet naapurustossaan. Sen sijaan, että bileet oltaisiin viety kerhohuo-

neeseen, päätti Herc tuoda ne kadulle. Näissä bileissä Herc teki kaksi merkittä-

vää oivallusta. Ensinnäkin Herc ja hänen partnerinsa Coke la Rock alkoivat heh-

kuttaa läsnäolijoita ja heittämään riimejä mikkiin. Heille syntyi oma slangi, jota 

tultiin kuuntelemaan aina uudestaan. Erilaisten riimien ja sanojen huuteleminen 

levyjen väliin ja niiden päälle oli tuttua Jamaikalaisista ulkoilmatansseista. Her-

cille tuttu traditio siirtyi Bronxin bileisiin ja sen seurauksena rap-kulttuuri alkoi 

muodostua. (Chang 2008, 98—99; Nieminen 2003, 168.) 

Levysoittimien takana Herc oli myös se henkilö, joka seurasi tanssijoita. Hän teki 

käänteentekevän havainnon, jossa hän huomasi tanssijoiden odottavan levyltä 

tiettyjä kohtia. Tanssijat villiintyivät biisien lyhyistä instrumentaaliosioista, joissa 

laulu jäi pois ja rytmi kohosi keskeiseksi. Herc oivalsi keskitttää kaiken huomionsa 

biisin rytmiseen ytimeen: breikkiin. Herc alkoi toistaa tätä tekniikkaa, jota hän sit-

temmin kutsui nimellä ”Merry-Go-Round”. Hän opetteli toistamaan tällaisia kohtia 
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liki loputtomiin tanssijoita miellyttääkseen. Hän käytti kahta leveysoitinta ja samaa 

levyä valitakseen mieleisen kohdan aina uudestaan. (Hilamaa & Varjus 2000, 

141—142; Chang 2008, 99; Osumare 2002, 32.) 

Hercillä oli kaksi samaa albumia, joka mahdollisti sen, että kun toisen albumin 

breikki loppui, toisen voi laittaa soimaan alusta ilman, että luuppi katkeaa. Hän 

siis laajensi sekunneissa laskettavaa instrumentaaliosiota minuuttien kestäviksi 

raivoisaksi rumpuluupiksi. Tämä tekniikka mullisti Bronxin DJ- ja tanssikulttuurin. 

DJ:t etsivät breikkejä mitä erikoisimmilta levyiltä, joilla ei ollut mitään tekemistä 

funkin kanssa. Esimerkiksi rock-biisien introista löytyi hyödyllisiä kohtia. Tanssijat 

halusivat kuulla breikkejä breikkien perään. Herc alkoi kutsua tanssijoita break 

boyseiksi ja lyhensi sen vielä käsitteeksi b-boy. (Price 2006, 12; Chang 2008, 

100—103; Hilamaa & Varjus 2000, 144.) 

Uusi kulttuuri toi uutta muutosta Bronxin katukuvaan, ja Hercistä muodostui yksi 

muutoksen arvojohtajista. Jengikulttuuri alkoi hajota ja uusi kulttuuri toi väkival-

lalle toisenlaisen ratkaisun. Ympäri Bronxia alkoi syntyä ryhmiä, jossa oli oma DJ 

ja break-tanssiryhmä. Enää näitä ryhmiä ei kutsuttu jengeiksi vaan crew-sana otti 

sen paikan. Hän popularisoi uuden coolin hierarkian, jossa jokaisella oli mahdol-

lisuus näyttää taitonsa ja saada itselleen nimeä. (Chang 2008, 101—103.) 

Breikkarit kilpailivat maineesta ja kunniasta, ja jos ristiriitoja esiintyi, Hercillä oli 

auktoriteetti, jolla hän sai välitettyä rauhaisaa sanomaa kuulijoilleen. Vaikka vä-

kivalta ei loppunutkaan, niin valtava määrä luovaa energiaa oli valmiina vapautu-

maan amerikkalaisen yhteiskunnan pohjalla. Hercin ympärille syntynyt uusi kult-

tuuri oli vanginnut Bronxin nuorison mielikuvituksen. Hänen keksintönsä jäi elä-

mään, vaikka hänen kulta-aikansa alkoi hiipua vuonna 70-luvun lopulla (Chang 

2008, 105.) 

 

3.2.4 Afrika Bambaataa — Hiphop-filosofi 

 

DJ Kool Hercin lisäksi hiphop-kulttuurin syntyyn erityisesti vaikuttanut hahmo oli 

Afrika Bambaataa. Bambaataa oli ”hiphop-lähetyssaarnaaja”, joka alkoi tietoisesti 
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muuttamaan arvokäsityksiä hiphop-kulttuurissa ja loi filosofisen pohjan sille. Hän 

halusi viedä ihmiset yli jengireviirien ja yhdistää ihmiset. Hänen kauttansa monet 

nuoret ymmärsivät, että hiphopista voisi olla avain muutokseen. (Price 2006, 13; 

Chang 2008, 109—110.) 

Bambaataa perusti ensimmäisen hiphop-instituution, Universal Zulu Nationin. 

Hän alkoi puhua hiphopin neljästä elementistä, jotka olivat DJ'ing, MC'ing, b-bo-

ying ja graffiti. Myöhemmin, kun hiphop-kulttuurilta oli katoamassa suunta, hän 

lisäsi viidenneksi elementiksi tiedon. Zulu Nationiin kuuluminen perustui oikean 

tiedon, oikean viisauden ja oikean järkeilyn tavoittelulle. (Chang 2008, 110—111; 

Price 2006, 13.) 

Zulu Nationiin kuuluminen merkitsi valtaa ja kunnioitusta kadulla. Se piti sisällään 

myös lupauksen hyvistä ajoista. Kun jengit edelleen olivat kaduilla läsnä, ohjasi 

Bambaataa määrätietoisesti organisaatiotaan kohti uutta mottoa: ”rauha, rak-

kaus, yhteys ja hauskanpito”. Kun aikaisemmat mustien vallankumoukselliset liik-

keet, kuten Black power -aate toimivat poliittisena massaliikehdintänä, korosti 

Bambaataa yksilön sisäisen rauhan löytymistä. Zulujen täytyi ensin oppia tunte-

maan itsensä ja saada tietoa itsestään. Vasta silloin yksilö voisi ”yliymmärtää”, eli 

käsittää maailman epäoikeudenmukaisuudet. (Chang 2008, 126—127; Price 

2006, 13.) 

Bambaataan opit vaikuttivat papeille ja pastoreille näennäisteologiselta seka-

melskalta, vaikkakin hän korosti oppien sijaan prosessin tärkeyttä. Bambaataan 

viesti oli: ”Me liikumme. Tilaa on sinullekin, jos toimit oikein.” Nämä opit upposivat 

syrjäytyneille ja hämmentyneille nuorille ja levisivät Bronxin kaduille sekä ympäri 

maailmaa. Hiphop-kulttuurin voidaan nähdä alkavan ajasta DJ-Kool Hercin ja Af-

rika Bambaatan jälkeen. (Chang 2008 17; 128.) 

 

3.2.5 B-boying  

 

Hiphopin syntyvaiheissa myös b-boying omasi sille tyypillisen tanssityylin. James 

Brownin vikkelät tanssiaskeleet vaikuttivat suoraan breikkareiden tapaan tanssia. 
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Myös kung-fu-elokuvista ja muista taistelulajeista otettiin mallia liikkeisiin. Breik-

karit opettivat toisilleen tanssiliikkeitä olohuoneissaan ja kerrostalojen käytävillä, 

joita he näyttivät ulkoilmajameissa. Klubeille he eivät päässeet, sillä b-boying le-

visi lähinnä nuorison keskuudessa. Kun jengit eivät enää hallinneet katuja, kulki-

vat breikkarit muihin kaupunginosiin ottamaan mittaa taidoistaan, eli batlaamaan 

toisten tanssijoiden kanssa. Jokainen teki breikkiringeissä omat temppunsa ja 

huomio kiinnitettiin jokaisen omaan tanssityyliin. Ryhmäkoreografioita sen sijaan 

nähtiin harvoin. (Chang 2008, 135—136; Osumare 2002, 40.) 

B-boy-asenne oli agressiivinen ja suoraviivainen, nopeatempoinen ja arvaama-

ton. Tanssilattialle mentiin luomaan mainetta ja hankkimaan gettojulkkiksen sta-

tusta. Breikkirinkiin lähdettiin taistelemaan ja raja tanssin ja taistelulajien välillä 

oli häilyvä. Katutanssilegenda Rennie Harrisin mukaan meno muistutti erään-

laista aikuistumisriittiä. Edelleen kyse oli kilpailua valtiudesta ja Bronxin jengi-

kulttuurin juuret näkyivät breikkareiden tyylissä liikkua. (Chang 2008, 138—139.) 

Graffittitaiteilija Fab Five Freddy sanoin ”breikkaaminen oli rituaalinen taistelu, 

joka muutti aggression taiteeksi” (Village Voice 1981). 

Breikkaamista pidettiin ohi menevänä muoti-ilmiönä, mutta vuosien 1975 ja 1979 

välillä break-ryhmien määrä kuitenkin jatkoi kasvuaan. Myös liikearsenaalissa ta-

pahtui huimaa kehitystä. Breikkareiden tavoite oli päästä liikkeissä seuraavalle 

tasolle näyttämään siisteimmät muuvit muille breikkareille. Pystyssä tapahtuvista 

toprocking- ja uprocking-liikkeistä siirryttiin lattiatasolle. Liikkeisiin yhdistettiin 

freezejä, spinnejä ja footworkeja. Breikin liikkeeliseet perusteet alkoivat saada 

muotoansa. (Chang 2008, 139.) 

Hiphop oli syrjäytyneiden bronxilaisten nuorten omintakeinen ja vapauttava ilmai-

sukeino. Ei ollut lainkaan taattua, että tämä kulttuuri leviäisi kortteleiden yli toisiin 

kaupunginosiin tai kaupunkeihin puhumattakaan, että se leviäisi muihin maihin. 

Niin kuitenkin kävin. 80-luvun vaihteessa Bronxissa syntynyt kulttuuri hyppäsi yli 

rajojensa, lopullisesti. Alkuun hiphop-artistien livekasetit levisivät ympäri mustien 

ja latinojen kaupunginosia, levittävän samalla hiphopin ilosanomaa. Oli kuitenkin 

kaksi biisiä, joka nostivat hiphop-kulttuurin populaariin tietoisuuteen aina hiphop-

ympyröistä New Yorkiin ja New Yorkista ympäri maailmaa. Ne olivat vuonna 1979 
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levytetty Rapper's Delight ja vuonna 1982 levytetty Planet Rock. (Chang 2008, 

152—153.)  

Sugar Hill Gangin levytettyä Rapper's Delight -biisin hiphopin maailma muuttui 

täydellisesti. Mustien radiokanavien kautta biisi nousi American Top 40-listalle ja 

sitä kautta maailmalle. Parhaimmillaan Rapper's Delight -vinyylilevyn myynti oli 

75 000 kappaletta viikossa ja ajan myötä siitä tuli parhaiten koskaan myynyt 12-

tuumainen single. Artistit ja levy-yhtiöt ottivat kaiken irti levyn suosiosta ja alkoivat 

rahastamaan levyn sillä. Rapper's Delight teki hiphopista populaarimusiikkia ja 

sen seurauksena rap-ryhmien määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Tämä avasi tien 

hiphopin tuotteistamiselle. Myös kaukaisessa Suomessa uutisoitiin Rapper’s de-

lightin ilmestymisestä. (Chang 2008, 153—154; 156; Hilamaa & Varjus 2004, 

194.) 

Vuonna 1982, kun hiphop-kulttuuri oli elänyt jo lähes 10 vuotta, ei sillä vielä ollut 

nimeä. Afrika Bambaataa julkisti tuona vuonna tiedotteen, jossa hän yhdisti ele-

mentit yhden nimen alle – hiphop-liikkeeksi. Samalla hän julkaisi levyn Planet 

Rock, josta tuli yhtä merkittävä, kuin Rapper's Delightistä. Planet Rock myi yh-

teensä 650 000 kappaletta, mutta sen todellista vaikutusta ei kuitenkaan mitata 

myytyjen levyjen määrässä. Sen sanoma oli, että hiphopissa ei ole kyse pel-

käsätän urbaanista jutusta, vaan että se oli avoinna kaikille riippumatta rodusta, 

maantieteellisistä rajoista tai sosioekonomisesta asemasta. Ole mitä olet! (Chang 

2008, 195—196.)  

 

3.2.6 Breikkipioneerit b-boy-kulttuurin säilyttäjänä 

 

Suursuosiolla Rapper's Delight ja Planet Rock muutti koko hiphopin olemusta ja 

sitä mukaa myös b-boy-kulttuuri sai kokea muutoksen. Klubeilla käymisestä tuli 

passiivisempi kokemus kuin milloinkaan aikaisemmin. Breikkarit katosivat klu-

beilta tyystin, kun räpistä tuli kaiken huomion keskipiste, eikä kukaan ei enää 

tanssinut. (Chang 2008, 155.)  
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Muutenkaan asiat eivät olleet enää ennallaan. Ryhmiä hajosi ja breikkarit ajau-

tuivat etäälle tanssista. Muutamat varhaisteinit pystyivät kuitenkin pitämään kult-

tuuria pystyssä kiertelemällä ympäri kaupunkia etsimässä toisia breikkareita batt-

leihin. Yksi näistä oli b-boy-kulttuuripioneeri Crazy Legs, joka sittemmin oli perus-

tamassa legendaarista Rock Steady Crew:ta. (Chang 2008, 159—160.) 

Tällä ryhmällä Crazy Legs kavereineen piti b-boy-kulttuuria pystyssä ja vei sitä 

eteenpäin keksien uusia liikkeita ja tekniikoita. Sen jäsenmäärä alkoi kasvaa hi-

taasti ja myös uusia ryhmiä alkoi taas syntyä. Rock Steady Crew sai uusia kilpai-

lijoita, kuten New York City Breakers ja Dynamic Rockers. Tietämättään Rock 

Steady Crew jätti lähtemättömän jäljen b-boy-kulttuurin historiaan, sillä he olivat 

herättäneet tanssin jälleen henkiin. (Chang 2008, 160—162.)  

Rap oli räjähdysmäisesti lähtenyt omille teilleen kohti maailman mainetta, ja jät-

tänyt vuoteen 1986 mennessä muut hiphopin osa-alueet taakseensa. Kuitenkin 

b-boy-kulttuurista oltiin erityisen kiinnostuttuja hiphop-kulttuuriin kuulumattomien 

keskuudessa. B-boy-kulttuurin kannalta tämän vuosikymmenen kulminaatioksi 

muodostui viihdeteollisuuden kiinnostuminen b-boy-kulttuurista. 80-luvulla tehtiin 

useita merkittäviä elokuvia, joiden myötä b-boy-kulttuuri nousi suureen mainee-

seen. (Chang 2008, 258.) 

Vuonna 1983 ilmestyi elokuva Flashdance, jossa osa Rock Steady Crewin jäse-

nistä breikkasivat. Elokuva nousi odottamattomaan menestykseen, ja taloudelli-

siä intressien ohjaamana Flashdancea seurasi Hollywoodin hiphop-elokuvien 

aalto. Breakin' ja Beat Street olivat kaksi suurinta elokuvaa Flashdancen jälkeen. 

Vaikka elokuvat saivat kriittisemmän vastaanoton, potkaisivat ne breakdance-il-

miön kovaan vauhtiin. (Chang 2008, 219; Price 2006, 15.) 

Näiden elokuvien jälkeen b-boy-ryhmät, kuten Dynamic Rockers keräsi 10 000 

dollarin esiintymispalkkioita. Lelukauppoihin tuli breakdance-lelumallistoja ja lino-

leum-mattoja myytiin tiuhaan, sillä ne olivat nimenomaisia ”breikkialustoja”. 

Vaikka journaaleissa varoitettiin breikkaamisen fysiologisista vaaroista, halusivat 

nuoret Beat Streetin jälkeen Yhdysvaltain kaikissa kolkissa breikata. Pian tästä 

bronxilaisesta tanssista oli tullut kaupallistunut muotivillitys. (Chang 2008, 219; 

229; Monteyne 2009, 164.)  
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Tämä muotivillitys symboloi ihmisille maskuliinista taiteen muotoa (Monteyne 

2009, 166). Rap oli osoittautunut ihanteelliseksi hiphop-kulttuurin kaupallistami-

sen välineeksi, mutta b-boying sen sijaan katosi muodista yhtä nopeasti kuin se 

oli muodin huipulle noussutkin (Chang 2008, 258). Tälle oli perustavanlaatuinen 

syynsä: b-boying oli vailla mitään tuotetta, jota kaupata. Se tärkeys nähtiinkin 

enemmän elettynä kuin myytävänä tai kaupattavana ilmiönä. (Schloss 2009, 5.) 

Ensimmäisen sukupolven breikkarit olivat aloittaneet tanssimaan Hercin bileissä. 

Crazy Legsin ja Rokc Steady Crewin innoittamat toisen sukupolven breikkarit jat-

koivat kulttuurin kehittymistä. Kolmas sukupolvi jatkoi elokuvien myötä tulleen ly-

hyen muotivillityksen jälkeen. Rock Steady Crewin oppilapsia alkoi olla myös 

maailmalla, kuten Suomessa. (Chang 2008, 258.) Breikkaaminen ei enää ollut 

niin tulenherkästi katoava taiteenlaji.  

 

3.3 Suomen b-boy-kulttuuri 

 
 
Suomen maaperälle breikin ensimmäinen aalto iski vuonna 1983. Ensimmäiset 

breikki-askeleet tehtiin matkimalla Flashdance-, Wild Style- ja Beat Street -eloku-

vien katutanssikohtauksia. Heti elokuvien myötä Helsingin Tanssiopisto alkoi jär-

jestää breikin opetusta. Ensimmäisenä opettajana toimi Louvillestä, Kentuckystä 

kotoisin oleva ja sitä myötä suomalaistunut Charles Salter. Salterin break-tunnit 

toivat lajista innostuneet yhteen ja ensimmäisiä suomalaisia b-boy-crewejä alkoi 

muodostua. (Tuittu & Isomursu 2005, 22—23; Suomibreikkiä 1983-2013; 

Jesse13 2005.) 

 

Tanssitunneilta siirryttiin omiin treenisaleihin ja jameja sekä kilpailuja järjestettiin. 

Helsingissä Töölön kisahallista muodostui breikkareiden tapaamispaikka ja Hel-

singin b-boy-kulttuurin ydin. Kulttuuri levisi myös muualle Suomeen, aina pohjoi-

seen Rovaniemelle saakka. Jo vuonna 1984 Turussa oli ensimmäinen break-

ryhmä, Ice-Breakers. Vuoden 1987 breikin Suomen mestaruus meni Keski-Suo-

meen. Vuosien 1984-1990 Suomessa oli yhteensä 13 b-boy-ryhmää. (Tuittu & 

Isomursu 2005, 22—23; Suomibreikkiä 1983-2013; Sirviö 2013; Taukojalka.com 

2005.) 
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Ensimmäisen aallon elinvoima alkoi kuitenkin hiipua vuosikymmenen vaihtuessa. 

Jamien kävijämäärä laski, eikä niitä enää järjestetty vuosikymmenen alussa juu-

rikaan. Suurin osa breikkareista lopetti tanssimisen, mutta pieni joukko jatkoi toi-

mintaa. Esimerkiksi Suomen breikki-pioneeri Jesse13 harjoitteli vuosien 1989-

1997 vain satunnaisesti ja yksikseen. Myös Jyväskylän break-pioneeri Mikko Ahl-

gren piti edelleen breikki-tunteja, joten pienimuotoisena muoti-ilmiönä Suomeen 

syntynyt kulttuuri pinnisteli säilyäkseen. Yksi Suomen menestyvimmistä breikka-

reista b-boy Focus aloitti juuri Alghrenin break-tunneilla vuonna 1995 (Tuittu & 

Isomursu 2005, 25, Taukojalka.com 2005; Hurme 2013; Jansson 2013.) 

 

Suomalaisen b-boy-kulttuurin toinen aalto nousi vuonna 1997 (Tuittu & Isomursu 

2005, 26). Uuden tulemisen keskeisenä hahmona oli b-boy Hypnotic, joka oli 

Amerikka-vierailun aikana känynt legenraadisen Rock Steady Crewin vuosijuh-

lissa. Hypnotic, joka oli jo vuosikymmen aiemmin aloittanut breikin, sai uuden in-

nostuksen ja aloitti break-opetuksen Helsingin Tanssivintillä. Oppilaiksi hän sai 

mm. Elastisen, joka sittemmin siiryi rap-uralle. Yhdessä Hypnotic ja Elastinen 

sekä b-boyt d’Maestre, Uniikki, Lil’P sekä Twister muodostivat Savage Feet nimi-

sen b-boy ryhmän, jonka tyylinäytteitä nähtiin Bomfunk MC’sin keikoilla sekä mu-

siikkivideoilla. Savage Feetin saama julkisuus nosti suomalaisen breikin uuteen 

nousuun, erityisesti suureksi hitiksi nousseen Freestyler-musiikkivideon kautta. 

Myös Yhdysvaltalaisen rap-yhteyeen Run-DMC:n It’s like that –musiikkivideon 

breikki-kohtaus innosti monia aloittamaan breikkaamisen vuosituhannen vaih-

teessa. (Tuittu & Isomursu 2005, 26—28.) 

 

Vuosina 1997-2001 aktiivisia suomalaisia b-bboy-crewejä syntyi ympäri Suomea 

lähes kolmekymmentä (Sirviö 2013). Tapahtumat, kilpailut ja jamit keräsivät taas 

osallistujia. Merkittävimmiksi vuosittaisiksi kulttuuritapahtumiksi muodostuivat 

vuonna 1999 alkunsa saanut Helsinki Battle sekä vuonna 2000 ensimmäistä ker-

taa järjestetty KPO Breaks. (Tuittu & Isomursu 2005, 28; Rantalainen 2015; Jans-

son 2013.) 
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Toinen aalto nosti niin Suomi-breikkareiden määrää kuin laatuakin. Vuoden 2002 

jälkeen suomalaisia breikkareita on nähty kansainvälisellä tasolla breikkaa-

massa, voittamassa battleja, tuomaroimassa kilpailuja sekä pitämässä työpajoja.  

(Lisitsyn & Hämäläinen 2013). Kansainvälisestä menestyksestä huolimatta 

breikki-ryhmien määrä ei kuitenkaan lähtenyt pitkäkestoiseen nousuun toisen 

aallon trendin myötä. Vuosien 2002-2007 välillä Suomessa muodostettiin 15 ryh-

mää ja vuosien 2008-2013 välillä enää 9 ryhmää (Sirviö 2013). 

 

Pieni kulttuuri on kuitenkin säilyttänyt korkeatasoisen laatunsa. Suomalaiset batt-

laavat edelleen kansainvälisellä tasolla ja tapahtumia järjestetään melko aktiivi-

sesti ympäri Suomea. Niiden lisäksi suomalaisia breikkareita on nähty muun kult-

tuurin parissa, kuten teatteri-, nykytanssi- ja populaarikulttuureissa. (Lisitsyn & 

Hämäläinen 2013; Kallionpaa 2013; Aromaa 2015.) 

 

Myös erilaisia pedagogisia projekteja on toteutettu. Esimerkiksi 09 Helsinki Hu-

man Right –säätiö on hyödyntänyt breikkausta ja muita katutansseja Helsingissä 

ennaltaehkäistääkseen maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten syrjäyty-

mistä Dance for Social Change –projektissaan. Break the Fight sen sijaan on 

kasvatuksellinen teatteri- ja työpaja-projekti, jonka tavoitteena on kitkeä koulukiu-

saamista breikin keinoin. (09HHR 2013; Break the Fight 2015.) 

 

Monissa tanssikouluissa ympäri Suomea järjestetään edelleen break-opetusta, 

ja niiden lisäksi Helsinkiin on perustettu breikkareiden toimesta katutansseille 

suunnattu tanssikeskus. Myös uudenlainen tanssikoulu ja –valmennussivusto B-

boy & B-girl Dojo lanseerattiin vuonna 2015 edistääkseen suomalaista ja kan-

sainvälistä b-boy-kulttuuria. (Saiffa.fi; bboydojo.com.) 

 
 

4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

 
Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on tarkastella kokeneiden suomalaisten 

breikkareiden käsityksiä oppimisesta b-boy-kulttuurissa. Kokeneella breikkareilla 
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tarkoitan sellaista breikkaria, jolla on vähintään 15 vuoden kokemus aktiivisesta 

toiminnasta b-boy-kulttuurissa. Tavoitteena on pyrkiä saamaan kattava aineisto 

ensin haastattelemalla breikkareita, sitten analysoida ja tulkita heidän käsityksi-

ään siitä, millä tavalla he ovat kokeneet oppimisen b-boy-kulttuurissa.  

 

Olen asettanut tälle tutkimukselle kolme tutkimuskysymystä. Ensinnäkin tavoit-

teenani on pyrkiä määrittelemään b-boy-kulttuuri kontekstina, jossa oppiminen 

tapahtuu. Edellisen lisäksi kysyn, mitkä ovat keskeiset yksilölliset ja yhteisölliset 

seikat oppimisen prosessissa b-boy-kulttuurissa. Tällä tavoin tämän tutkimuksen 

tutkimuskysymyksiä ovat: 

 

1. Millä tavoin b-boy-kulttuuri oppimisen kontekstina määritellään? 

2. Mitkä ovat oppimisen keskeiset seikat yksilöllisestä näkökulmasta b-boy-

kulttuurissa? 

3. Mitkä ovat oppimisen keskeiset seikat yhteisöllisestä näkökulmasta b-

boy-kulttuurissa? 

 

 

Tutkimuksen viitekehyksenä toimii konstruktivistinen oppimiskäsitys. Viitekehys 

toimii teoreettisena taustana, ja sen varaan on rakennettu tämän tutkimuksen 

haastattelurunko, analyysi ja johtopäätökset.    
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5 Tutkimuksen toteutus 

 

 

Olen asettanut tutkimuksen tavoitteeksi saada selville kokeneiden suomalaisten 

breikkareiden käsityksiä oppimisesta b-boy-kulttuurissa. Näistä käsityksistä py-

rin muodostamaan ymmärrettäviä väitteitä ja näkökulmia oppimisprosessista b-

boy-kulttuurissa. 

 

5.1 Laadullinen tutkimus 

 

 

Pro gradu -tutkielmani on luonteeltaan laadullinen. Laadullisen tutkimuksen mää-

ritelmä nähdään hankalana, ja se pitää sisällään useita erilaatuisia laadullisen 

tutkimuksen kenttiä ja tieteenfilosofisia traditioita. Laadullista tutkimusta on ku-

vattu useilla eri termeillä kuten kvalitatiivinen, ihmistieteellinen, pehmeä, ymmär-

tävä ja tulkinnallinen tutkimus, vaikkakaan edellisiä ei pidä nähdä täydellisinä 

toistensa synonyymeinä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 9.)  

 

Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että laadullinen tutkimus ei pyri tilastollisiin 

yleistyksiin, kuten kvantitatiivinen eli tutkimus. Sen sijaan laadullisessa tutkimuk-

sessa pyritään kuvaamaan joitain ilmiöitä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä 

toimintaa ja/tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 85.) 

 

 

5.1.2 Laadullisen tutkimussuuntauksen valinnan perusteet 

 

 

Tutkimus hiphopin ja pedagogiikan suhteesta on ollut kasvussa viime vuosina 

kansainvälisesti (Kim & Pulido 2015, 17). Kuten aikaisemmin tuli ilmi, on etsintäni 

kuitenkin osoittanut, että varsinkin Suomessa b-boy-kulttuurista tehty tutkimus on 
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toistaiseksi ollut hyvin vähäistä. Muissa maissa yksittäisiä tutkimuksia lukuun ot-

tamatta, b-boy-kulttuuria sivutaan yleisesti hiphop-kulttuuriin liittyvissä tutkimuk-

sissa.  

  

B-boy-kulttuurista tehty vähäinen tutkimusmäärä vaikutti merkittävästi siihen, että 

tutkimusotteeni on laadullinen; haluan saada kuvattua ilmiötä kattavasti ja ym-

märtäen sen sijaan, että pääsisin tutkimuksessani yhteen tai useampaan tilastol-

liseen tosiasiaan. Myös henkilökohtainen tapa tutkia maailmaa vaikutti laadulli-

sen tutkimussuunnan valintaan. Pohtiva, tulkinnallinen ja ymmärtävä suhde maa-

ilmaan on minulle ontologisesti tuttavallisempi olemisen tyyli, ja haluan siirtää sen 

myös tutkimuksen tekoon.  

 

Varto (2005, 17) kutsuu tällaista suhdetta osallistavaksi maailmasuhteeksi. Tutki-

muksen tekemisessä työ kietoutuu elämänkäytäntöihin ja elämän merkityksiin. 

Tutkija ja tutkittava kuuluvat samaan todellisuuteen ja tutkimuksen päämääränä 

on rikastaa inhimillistä olemassaoloa sekä syventää ymmärrystämme maail-

masta. 

 

Myös tapa hankkia aineistoa oli vaikuttamassa laadullisen tutkimussuunnan va-

linnassa. On mielestäni erittäin kiinnostavaa haastatella ihmisiä tai keskustella 

heidän kanssaan. Yksi vahvuuksistani on ihmisten kanssa olemisessa, enkä näe, 

että haastattelutilanne asettaisi esteitä laadulliseen aineiston keräämiseen. Päin-

vastoin uskon, että pystyn keräämään kattavan, luotettavan ja mielenkiintoisen 

aineiston juuri haastattelemalla ihmisiä. 

 

 

5.2 Fenomenografinen tutkimusmenetelmä 

 

 
Tämä tutkimus noudattaa fenomenografisen tutkimusperinteen traditiota. Feno-

menografisen tutkimusmenetelmän valinta tutkimukseeni on mielestäni looginen, 

sillä fenomenografisessa tutkimuksessa yleinen tutkimuskohde on nimenomaan 

oppimisen tutkimus. Fenomenografia on saanut alkunsa 1970-luvulla Ference 
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Martonin tehdyista tutkimuksista Göteborgin yliopistossa, jossa Marton tutki opis-

kelijoiden erilaisia käsityksiä oppimisesta. Siitä lähtien fenomenografiaa ollaan 

hyödynnetty erilaisia ilmiöitä tutkittaessa. (Syrjälä ym. 1994, 114—115.) 

 

Fenomenografian nimi tulee sanoista ”ilmiö” ja ”kuvata”, eli sillä pyritään saa-

maan käsityksiä ilmiöistä ja luomaan käsitysten pohjalta uutta teoriaa (Syrjälä ym. 

1994, 115). Fenomenografiassa ollaan kiinnostuttu ajattelun sisällöstä, eikä niin-

kään ajattelun prosessista tai ajatteluun liittyvistä havainnoista (Niikko 2003, 29). 

 

Fenomenografia on kiinnostunut ns. toisen asteen näkökulmista. Sillä tarkoite-

taan ihmisen kokemuksen kautta saadusta todellisuuden ulottuvuudesta. Sen 

vastapainona voidaan nähdä olevan ensimmäisen asteen näkökulma, jossa tut-

kija tutkii todellisuutta suoraan, ilman toisen ihmisen käsityksiä siitä. Tutkittaville 

käsityksille on ominaista niiden esireflektiivinen eli implisiittinen luonne, jolla tar-

koitetaan sitä, että yksilön kokemukset ovat hänen tajunnassaan, vaikkei hän itse 

olisikaan niistä tietoinen. (Niikko 2003, 24—26.) 

 

Fenomenografia toimii siitä näkökulmasta, että on vain yksi maailma, josta ihmi-

set muodostavat erilaisia käsityksiä. Samasta ilmiöstä puhuttaessa saattavat kä-

sitykset vaihdella eri ihmisillä esimerkiksi heidän iän, koulutustaustan, kokemus-

ten tai sukupuolen mukaan. (Metsämuuronen 2006, 108.) Kokemusten ja ymmär-

ryksen vertailukelpoisuus mahdollistuu, kun vertaillaan tietyssä kulttuurikonteks-

tissa olevia käsityksiä. Fenomenografia tutkiikin maailmaa sellaisena kuin tietty 

ryhmä yksilöitä kokee sen. (Niikko 2003, 14—15, 20.) 

 

Käsityksiä ja ilmiöitä pohtivalla fenomenografisella tutkimussuunntauksella on lä-

heisiä yhteyksiä fenomenologiseen filosofiaan, joka pohtii ihmisen elämismaail-

maa sellaisena kuin ihminen sen kokee. Kokemuksen käsite on keskeinen, sillä 

ihmisen kokemista ilmiöistä muotoutuu käsityksiä. Ilmiön katsotaan olevan ihmi-

sen ulkoisesta tai sisäisestä maailmasta saama kokemus, kun taas käsitys on 

ilmiöstä rakennettu konstruktio. Ilmiö ja kokemus ovat samanaikaisia ja toisistaan 

erottamattomia. Käsitykseen liittyy aina ajatteluprosessi, jonka kautta ilmiön re-

konstruktio käsitykseksi on mahdollista. (Syrjälä ym. 1994, 116—117.) 
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5.3 Aineiston hankinta 

 

 

Tässä tutkimuksessa aineistonhankintamenetelmänä on puolistrukturoitu haas-

tattelu eli teemahaastattelu. Kuten haastattelun nimikin jo kertoo, edetään haas-

tattelussa etukäteen valittujen keskeisten teemojen varassa. Haastattelu pide-

tään valitun viitekehyksen sisällä, mutta siinä korostetaan ihmisten tulkintoja asi-

oista. Merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa haastattelijan sekä haastatelta-

van välillä. Tarkentavia kysymyksiä voidaan asettaa tarpeen tullen. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 74—75.) 

 

Teemahaastattelussa vaihtelevaa on se, kuinka tarkasti haastateltaville asete-

taan samat kysymykset, missä järjestyksessä ja minkälaisilla sanamuodoilla. Kui-

tenkaan mitä tahansa ei voida kysyä, sillä on pyrittävä löytämään merkityksellisiä 

vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimustehtävien mukaisesti. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 75.) Myös tutkimuseettisistä periaatteeista on huolehdittava. Tut-

kittavilla täytyy olla tietoinen siitä, mihin tutkimukseen he ovat osallistuneet ja he 

ovat hyvin informoituja tutkimuksen luonteesta. Edellisten lisäksi tutkittavilla on 

oikeus perääntyä tutkimuksesta, jos he haluavat. Myös tutkittavien anonymiteetti 

on suojattava. (Seale ym. 2007, 221.) 

 

 

5.3.1 Kohdejoukko 

 

 

Tutkimuksen kohdejoukkoa täsmentäessä on hyvä ymmärtää laadullisen tutki-

muksen luonne tutkimusjoukkoa valittaessa. Ensinnäkin tutkittavien joukko on 

yleensä pieni, kun laadullista tutkimusta tehdään. Tarkoitus ei ole pyrkiä suuren 

joukon tilastolliseen yleistykseen, vaan kuvaamaan ymmärrettävästi jotakin il-

miötä. Tutkimusjoukkoa valittaessa huomio kiinnitetään siihen, että valinnat eivät 

ole satunnaisia, vaan tarkasti harkittuja ja tarkoitukseen sopivia. Jää tutkijan har-

teille päättää, mitä sopivuus kussakin tapauksessa tarkoittaa. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 85—86.)  
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Tämän tutkimuksen kohdejoukon valinnan kriteerit on valittu edellisen pohdinnan 

perusteella. Laadullisen tutkimuksen luonteen mukaisesti tutkittavien joukko on 

pienehkö; viisi henkilöä. Tarkoituksenani on kuitenkin kerätä jokaisesta haastat-

telusta kattava aineisto, joten viisi henkilöä on riittävä määrä tutkittavia. Suurempi 

joukko paisuisi liian suureksi tämän tasoiseen työhön. Nämä viisi valittua henkilöä 

ovat kokeneita suomalaisia breikkareita ja kriteerinä on vähintään 15 vuoden ak-

tiivinen kokemus b-boy-kulttuurista. Oletettavasti kokemus lisää tutkittavien tie-

don määrää ja ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Kriteerinä on myös, että he toi-

mivat edelleen kulttuurin parissa.  

 

Olen myös valinnut tutkittavat niin, että he edustavat mahdollisimman heterogee-

nistä joukkoa suomalaisessa b-boy-kulttuurissa. Tutkittavien joukossa on niin 

kansainvälisesti menestyneitä ja muuten globaalisti kulttuuriin kontribuoivia breik-

kareita kuin paikallistason vaikuttajia. Tutkittavat on valittu myös niin, että he heitä 

edustavat näkemyksiä eri puolelta Suomea: pääkaupunkiseudulta, Keski-Suo-

mesta ja Oulun Läänistä.  

 

Tutkimuksessa esiintyy myös sekä nais- että miespuolisia henkilöitä, mutta hie-

man epätasaisesti: viidestä haastateltavasta ainoastaan yksi on naispuolinen. 

Toisaalta se kuvaa miesvoittoisen tanssilajin luonnetta, mutta toisaalta sillä voi 

olla vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen. Tasapuolisempi sukupuolijakauma 

olisi saattanut tuoda laajempia näkökulmia aiheeseen.  Sukupuolijakauman epä-

tasaisuudesta huolimatta kuitenkin uskon, että aineistosta on monipuolinen ja 

kattava sekä pro gradu –tutkielmaan soveltuva. 

 

 

5.4 Aineiston analyysi 

 

 

Fenomenografiselle analyysille ei ole löydettävissä mitään yksittäistä ja selkeästi 

määriteltyä menettelytapaa, vaan se noudattaa pitkälti kvalitatiiviselle ihmistie-

teelle tyypillisiä piirteitä (Niikko 2003, 32). Perusanalyysimenetelmä kaikissa laa-

dullisen tutkimuksen perinteissä on sisällönanalyysi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). 
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Sisällönanalyysillä tarkoitetaan pyrkimystä kuvata dokumenttien sisältöä sanalli-

sesti (Tuomi & Sarajärvi 2009, 106).  

 

 

5.4.1 Laadullisen analyysin erilaiset muodot 

 

 

Laadullisessa sisällönanalyysissä nähdään usein olevan kahdenlaista päättelyn 

logiikkaa: induktiivista (yksittäisestä yleiseen) ja deduktiivista (yleisestä yksityi-

seen). Tämä kahtiajako on nähty ongelmalliseksi muun muassa siksi, että kolmas 

päättelyn logiikka, abduktiivinen päättely on siitä jätetty pois. Sen mukaan teo-

riamuodostus on mahdollista silloin, kun havaintojen tekoon liittyy jokin johtoaja-

tus tai johtolanka. Myös puhtaan induktion, eli pelkän havaintojen pohjalta tehty 

teoria on asetettu kyseenalaiseksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95.) 

 

Ongelmaa helpottamaan, Eskola (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95) on jaotellut sisäl-

lönanalyysin aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen sekä teorialähtöiseen ana-

lyysiin. Toisin kuin jako induktiiviseen ja deduktiiviseen, tämä jaottelu ottaa pa-

remmin huomioon analyysin tekoa ohjaavat tekijät; kuinka teoria ohjaa aineiston 

hankintaa sekä kuinka aineisto analysoidaan ja raportoidaan (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 98.)  

 

Aineistolähtöisessä analyysissa teoreettinen kokonaisuus luodaan tutkimusai-

neistosta. Päättelyn logiikka on induktiivista. Ydinajatus on, että analyysiyksiköt 

eivät ole etukäteen sovittuja tai harkittuja. Aiemmilla havainnoilla, tiedoilla tai teo-

rioilla kyseisestä ilmiöstä pitäisi olla mitään tekemistä analyysin toteuttamisen tai 

lopputuloksen kanssa. Tällainen analyysi on siinä mielessä pulmallista, ettei ole 

olemassa täysin puhtaita objektiivisia havaintoja, vaan havaintoihin vaikuttavat 

aina muun muassa tutkijan käyttämät käsitteet, tutkimusasetelma ja menetelmien 

valinta sekä tutkijan ennakkoluulot. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96.) 

 

Teoriasidonnainen tai teoriaohjaava analyysi on päättelyltään abduktiivista. Siinä 

tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja jo olemassa olevat 

teoriat. Teoreettiset lähtökohdat ovat apuna analyysin edetessä, mutta analyysi 
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ei suoraan pohjaudu teoriaan. Tässä analyysitavassa analyysiyksiköt valitaan ai-

neistosta, mutta siinä aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa analyysiä. Analyysistä on 

tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta aikaisemman tiedon merki-

tys ei ole teoriaa testaava, vaan pikemminkin uusia ajatusuria aukova.  (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 96—97.) 

 

Teorialähtöinen analyysi taas nähdään perinteisempänä analyysimallina, sillä se 

nojaa selvästi johonkin tiettyyn teoriaan, malliin tai auktoriteetin esittämään ajat-

teluun. Päättelyn logiikka on usein deduktiivista. Tutkimukseen valitaan jokin teo-

ria tai malli, jonka mukaan määritellään esimerkiksi käsitteet, joita tutkimuksessa 

keskeisesti käytetään. Ilmiöstä jo tiedetyt asiat ohjaavat, miten aineiston hankinta 

järjestetään. Myös analyysikategoriat, joihin aineisto suhteutetaan, on valmiiksi 

asetettu. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97—98.) 

 

 

5.4.2 Teoriaohjaava aineiston analyysi tämän tutkimuksen muotona 

 

 

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysimuotona on teoriaohjaava analyysi. Tä-

ten päättelyn logiikka tulee olemaan abduktiivista, eli aineisto- ja teorialähtöisyys 

ovat vuoropuhelussa keskenään analyysiä tehdessä. Analyysimalli on mielestäni 

tähän tutkimukseen sopivan abstrakti, mutta tuo myös tietyt rajat konstruktivisti-

nen oppimiskäsitys -viitekehyksen puitteissa. Tuomi & Sarajärvi (2009, 97) ovat 

pukeneet asian mielestäni hyvin sanoiksi; ”Tutkijan ajatteluprosesissa vaihtelevat 

aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. Tutkija pyrkii yhdistelemään näitä toisiinsa pa-

kolla, puolipakolla ja välillä luovastikin - yhdistelyn tuloksena saattaa syntyä aivan 

uuttakin.”  

 

Tuomi & Sarajärvi (2009, 115) nostaa luottamustani siihen, että oppimisen tutki-

mus ja teoriaohjaava sisällönanalyysi voi olla tutkimuksessa toimiva yhdistelmä. 

Heidän mukaansa teoriaohjaavaa analyysiä on hyödynnetty ”viime vuosina suo-

sittuun sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen löytymiseen”. Behaviorismin 

jäädessä historian kirjoihin ja sosiokonstruktivistisen oppimisteorian noustessa 

paradigmaattiseen asemaan, on kuitenkin edelleen oltava valppaana maailmalle 
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ja katsottava tulevaisuuteen. Oppimisteoriat tarvitsevat mielestäni jatkuvaa poh-

timista ja päivittämistä. Ideoita tähän täytyy etsiä mitä erilaisimmista ilmiöistä, 

kulttuureista, toimintatavoista ja käsityksistä. Tutkimukseni tavoitteena onkin ke-

hittää konstruktivistista oppimiskäsitystä edelleen. Teoriaohjaava analyysimalli 

soveltuu tavoitteisiini mielestäni oikein hyvin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 115.) 

 

 

5.4.3 Analyysin kulku 

 
 

Teoriaohjaavan sisällön analyysi kulkee aineiston ehdoilla. Analyysin kulku on lä-

hes identtinen aineistolähtöisen analyysin kanssa. Ero tulee kuitenkin esille abst-

rahoinnissa; aineistolähtöisessä analyysissä teoreettiset käsitteet luodaan ai-

neistosta, kun teoriaohjaavassa käsitteet tuodaan valmiina viitekehyksestä, ikään 

kuin ”jo tiedettynä”. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117.) Tulkintani mukaan analyysi 

kulkee Tuomen ja Sarajärven (2009, 109) aineistolähtöisen sisällönanalyysikaa-

viota seuraten, mutta sitä silmällä pitäen, että teoreettiset käsitteet, eli kulkukaa-

vion ala- ja yläluokat, tuodaan teoreettisesta viitekehyksestä. Tässä tapauksessa 

konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä. 

 

Analyysin kulku: 

1. Haastattelujen kuunteleminen ja aukikirjoitus sana sanalta 

2. Haastattelujen lukeminen ja sisältöön perehtyminen 

3. Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen 

4. Pelkistettyjen ilmausten listaaminen 

5. Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista 

6. Pelkistettyjen ilmausten yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen 

7. Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistä 

8. Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminen 

 

Itseäni ja lukijoita selventääkseni sekä tutkimuksen luotettavuutta kunnioittaen, 

esittelen vielä tutkimukseni valinnat sekä metodologian kiteytetysti seuraavassa 

kuviossa.        
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Kuvio 2. Tutkimuksen valinnat ja metodologia 

 

6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 

Tästä alkaa tutkimustulosten esittely. Ensimmäisessä osiossa pyrin vastaamaan 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni “Miten b-boy-kulttuuri oppimisen 

kontekstina määritellään?”. Tämä tutkimuskysymys nousi vasta jälkikäteen esille, 

kun olin jo tehnyt haatattelut ja litteroinnit. Halusin selkeyttää haastattelujen ja 

aikaisemman tutkimustiedon sekä muun b-boy-kulttuurikirjallisuuden perusteella 

sen seikan, että mikä oikeastaan on se konteksti, jossa breikkiä opitaan.  

Ennen kuin avaan b-boy-kulttuuria oppimisen kontekstina, on hyvä ymmärretää, 

että kulttuurin tutkiminen tässä tutkielmassa jää kaikessa laajuudessaan pinta-

raapaisuksi, sillä kuten Rauhala (2014, 12) mainitsee on kulttuurin käsite tun-

netusti erittäin monitulkintainen ja sisällöltään sekä alaltaan käyttöyhteydestä 

toiseen suuresti vaihteleva.  

 

 
Viitekehys 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys 
Tutkimuskonteksti 

B-boy-kulttuuri 

Metodologia 
Laadullinen tutkimus 

Tutkimusasetelma 
Fenomenografia 

Aineiston hankintatapa 
Teemahaastattelu 

Analyysimalli 
Teoriaohjaava 

Johtopäätökset 
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6.1 B-boy-kulttuuri oppimisen kontekstina: Foundationit - Perusteet 

 

Tässä osiossa tavoitteenani on selkeyttää ne b-boy-kulttuuriin kuuluvat 

vähimmäisehdot, eli se viitekehys, jossa oppimista tutkitaan. Breikkarit kutsuvat 

kulttuurin kivijalkaa eli sitä viitekehystä, missä oppimista tapahtuu käsitteellä 

foundations. Suomeksi käännettynä se voidaan ymmärtää esimerkiksi käsitteenä 

perusteet tai perusta. 

Sillä riskillä, että pyrin muodostamaan ymmärrettävän viitekehyksen oppimisen 

tutkimiselle, tulen mahdollisesti tallaamaan kulttuuria paremmin tuntevan var-

paille. Kuten myös Tinson ja McBride toteavat (2013, 2), kysymys on myös 

mielestäni tietyllä tavalla vallasta, eli siitä, kenellä on oikeus muodostaa 

deskriptiivinen ja normatiivinen näkemys kulttuurin raameista tai viedä kulttuurin 

perintöä eteenpäin. Yritän tehdä tulkinnassani parhaani. 

Tulkintani mukaan b-boy-kulttuurin perusteissa voidaan nähdä olevan neljä 

vähimmäisehtoa tai -elementtiä, jotka toteutuessaan muodostavat raamit b-boy-

kulttuurille ja sitä kautta myös oppimiselle. Vähimmäisehdot ovat pseudonyymi, 

liikekieli ja tyylisuuntaus, rituaalit sekä traditio-oppi. Kun kaikki nämä elementit 

ovat läsnä, on b-boy-kulttuuri aktiivinen, mutta neljästä ehdosta jonkin poisotta-

minen mielestäni murtaa kulttuurin olemuksen. Ehtoihin voi toki lisätä kulttuurin 

ympärillä tapahtuvia seikkoja. Monet breikkarit ovat esimerkiksi aktivoituneet eri-

laisten liiketoimintaan liittyvien asioiden parissa. 

Ennen kuin avaan edelliset käsitteet tutkimusaineistoni sekä aikaisemman tutki-

mustiedon ja kulttuurikirjallisuuden kautta, painotan vielä, että tämä neljän 

vähimmäisehdon tulkinta on ehdottomasti kyseenalaistettavissa. Esimerkiksi b-

boy-legenda Ken Swift määrittelee perusteet seuraavanlaisesti: “Perusteet ovat 

yhdistelmä, jossa mentaalinen, filosofinen, asenteellinen, rytmillinen, tyylillinen ja 

persoonallinen aspekti on yhdistettynä liikkeeseen” (Schloss 2009, 50).  

Joku voisi myös tulkita b-boy-kulttuurin olevan aktiivinen ilman vaikkapa sen ritu-

aaleja tai traditiota, kuten alla oleva haastateltava. Myös pseudonyymin, eli b-



 

 
47 

boy- tai bgirl-nimen poissaolo voi tarkoittaa, että breikkaamista tapahtuu, vaikka-

kin hyvin harva breikkari breikkaa ilman b-boy- tai bgirl-nimeä, kuten Schloss 

(2009, 70) toteaa.  

Mutta breikkiä on mun mielestä niinku, voi olla breikin harrastaja, joka tietää sen 

taustan mutta ei anna sille paljo arvoa. 

On myös huomioitava se tekijä, että tässä tutkimuksessa en tutki erilaisia b-boy-

kulttuurista tehtyjä sovelluksia tai b-boy-kulttuurin suuntauksia. Esimerkiksi su-

omalaisessa peruskoulussa tehty break-tunti on mielestäni yksittäinen sovellettu 

versio sen alkuperäisestä kulttuurista. Yhtään väheksymättä sitä, että koulussa 

voisi toteuttaa break-opetusta sovellettuna versiona, on tämän tutkimuksen 

painopiste nimenomaan b-boy-kulttuurin sisällä tapahtuvassa oppimisen 

tutkimisessa.  

Hyvänä vertailupohjana olkoon Anna-Maria Nurmen väitöskirja ”Kaduilta liikunta-

saliin Toimintatutkimus hiphop-tanssista osana lukion liikuntakasvatusta” (Nurmi 

2012). Hiphop-tanssi ei ole breikaamista, vaikka sen juuret ulottuvat samoille 

alkulähteille b-boy-kulttuurin kanssa. Myöskään hiphop-liikuntakasvatus ei liity 

hiphop-kulttuurin tutkimiseen, vaan hiphopista tehdyn sovelletun version 

tutkimiseen.  

 

6.1.1 Pseudonyymi 

 

Kulttuuri on yhteisöllinen ilmiö, johon kuuluu sen kannattajat, tekijät tai käyttäjät 

(Rauhala 2014, 66). B-boy-kulttuurissa breikkari kulttuurin jäsenenä tai käyt-

täjänä tunnistetaan hänen pseudonyymistä eli b-boy- tai bgirl-nimestään. Nimi 

liittää breikkarin kulttuuriin ja kuten edellisessä kappaleessa tuli ilmi, harva breik-

kari breikkaa vaikkapa omalla syntymänimellään tai laisinkaan ilma nimeä. Breik-

karin nimi edustaa hänen identiteettiään ja persoonallisuutta breikkarina, tai 

kuten breikkarit sanovat, se on osa hänen karakteriaan. Nimen kautta hän tulee 

oman yksilöllisyytensä lisäksi myös edustaneeksi koko b-boy-yhteisöä.  
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Breikkareille nimi on tärkeä osa ja se otetaan vakavasti. Nimi voi kuvastaa esi-

merkiksi henkilön fyysistä ilmaisua, kuten nopeutta tai taisteluluonnetta. Se voi 

myös viitata yksilön arvostamiin seikkoihin, henkisiin ominaisuuksiin tai olla vailla 

mitään suurempaa merkitystä. (Schloss 2009, 74.) Alias-nimi tekee b-boysta 

hiphop -taiteilijan, kuten Jussi “b-boy Focus” Sirviö” ja Anniina “AT” Tikka blogis-

saan kirjoittavat (B-Boy & B-Girl Dojo 2015).  

Kuten muutamista aineistostani poimituista kommenteista käy ilmi, on nimen kan-

taminen tärkeä osa breikkarin persoonaa, identiteettiä ja kulttuurin edustamista 

ja siihen kuulumista. Nimet otetaan myös vakavasti, ja kuten jälkimmäisestä kom-

mentista ilmenee. Saman artisti-nimen kantaneet breikkarit saattoivat battlata, eli 

taistella nimen puolesta. Battlen voittaja sai säilyttää nimensä.  

Se perustuu nimenomaan siihen, mitä muut näkee sut. Et se nimi, se oma nimes, 

sen kantaminen, että jos sulla on helvetin iso nimi, mutta ketään ei kiinnosta, niin 

eihän sulla sit oo isoa nimeä. 

Miks ihmisillä lukee oma nimi paidassa. Miks ihmisillä lukee joku vittu b-boy or 

die. Ne haluu kuulua, ne haluu todistaa sen.  

Ennen battlattiin nimistä ja siis voit kuvitella sen, että jos sä tuut johonki tapah-

tumaan ja sit siellä on joku toinen kundi, jolla on sama nimi ku sulla. Käyttää 

samaa artistinimeä ku sä, niin kyl se on aika nopeesti battle sit saman tien. 

 

6.1.2 Liikekieli ja tyylisuuntaus 

 

Kulttuuria voi tarkastella elämässä ilmenevien toimintamallien, kuten tapojen, 

riittien tai kielen kautta (Rauhala 2014, 66—67). Liikkeet ovat breikkarin kieli. Kun 

breikkaamista katsoo, tulee nähneeksi haastavia motorisia liikkeitä ja liikesarjoja. 

Jotkut liikkeistä on yksittäisten breikkareiden keksimiä omalla keholla tuotettuja 

ja omalla luovuudella luotuja kinesteettisiä taideteoksia. Sen sijaan osa liikkeistä 

on break-pioneerien luomia ja nimeämiä mutta myös kulttuurin perusteisiin, eli 

foundationeihin kirjoitettuja.  
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Nämä foundationeihin nimetyt liikkeet luovat motorisen pohjan ja perustan breik-

kaamiselle. Perustuksiin kirjattuja liikkeitä on kymmeniä, ellei satoja ja ne ovat 

jaoteltu niin, että top rocks -liikkeet ovat pystyssä tanssimista, footworks lattiat-

asossa tehtyjä askelsarjoja, power moves nimenmukaisesti voimakkaita ja pyö-

riviä liikkeitä, freezes pysäytettyjä liikkeitä ja go-downs pystytanssista lat-

titatasoon suuntautuvia liikkeitä.  

Oleellistä tässä ei ole mielestäni tietää liikkeitä tai niiden nimiä. Oleellista on se, 

että ymmärtää sen seikan, että breikkarin voi tunnistaa tietynlaisesta, kulttuuriin 

kuuluvista liikkeistä ja liikekielestä. Oppimisen kannalta tämä on ensisijaista, 

kuten haastateltavat sen kertovat.  

Pohjatyö. Se kulttuurin ymmärtäminen ja se liikkeellinen ymmärtäminen, se ni-

inku pohjatyö. 

Tottakai nyt liikkeet on selkee juttu, et opettelet uuden tanssilajin, niin opit liikkeet. 

Kyllä se yks sama on se, että opettele perusteet. 

Breikki on tietystä historiallisesta taustasta ponnistava tanssi, johon kuuluu neljä 

eri asiaa: toprock, footwork, powerit ja freezet. Sitte niitä voi pilkkoa pienemmiksi.  

Liikekielen määrittely ainoastaan motorisiksi liikkeiksi sulkee yhden tärkeän asian 

pois: b-boy-asenteen eli tyylin. B-boyn asenteellinen suhtautuminen liikkeeseen 

tekee liikkeestä tyylillisesti breikkaamista. Se mielestäni erottaa breikin urheilusta 

ja tekee siitä omanlaisensa tanssillisen tyylisuunnan. Osumare (2002, 31) kuvaa 

juuri tätä teemaa kertomalla, että kulttuurista opitut liikkeet ja liikesarjat sekä tans-

sityylit sisältävät implisiittisesti sosiokulttuurisia arvoja ja sosiaalista identiteettiä. 

Hän jatkaa, että aivan kuten rap-musiikki on sanallista, niin breikkaaminen on 

kehollista kirjoitusta. Niille molemmille ominaista on omanlaisensa kieli. Breikkarit 

siis omaavat tietynlaisen lähestymistavan liikkeeseen, josta muodostuu b-boylle 

ominainen liikkeellinen kieli. (Osumare 2002, 36.) 

Kuten seuraavat haastateltavien kommentit kertovat, breikkaaminen ei ole 

pelkästään motorisia liikesarjoja, vaan liikkeeseen kätkeytyy myös se miltä breik-
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kaaminen tulisi kulttuurillisesti näyttää. Kulttuurillisesti breikkarin liikekieli on his-

torialliseen traditioon linkittynyttä. Yksi kuvaa breikin liikekieltä rajuksi. Toinen 

haastateltava jatkaa, että fyysisyys ei ole kaiken mittari, vaan myös asenteella on 

merkitystä.  

Että tosi taitava siinä, mitä ite tekee, mutta tyylistä näkee että ei oo tietämystä, 

miltä breikki kulttuurillisesti tulis näyttää.  

Liikekieli on historialliseen linkittynyt. Että miksi vaikka indianstep tai miks tietyt 

liikkeet on rajuja, tai miksi se on ylipääätän vaikeeta, miks se on niin vaikeeta, 

niin sillä on se historiallinen taustansa, mitä vasten breikkiä on peilattava. 

Joku osaa tota joku ei. Toi ihminen kompensoi omaa huonouttansa, fyysistä hu-

onouttansta tällä asenteella. Joku tekee tätä asennetta. 

 

 

6.1.3 Rituaalit – Rinki ja battle 

 

Rituaalit on perinteisesti yhdistetty uskonnoissa tapahtuviin kollektiivisiin spiritu-

aalisiin menoihin. Eräs yksinkertaistettu määritelmä rituaaleista on, että ne edus-

tavat uskonnon sosiaalisia puolia. Uskonnot eivät kuitenkaan ole ainoa konteksti, 

missä rituaaleja voidaan tarkastella, vaan modernissa yhteiskunnassamme ne 

ulottuvat myös ei-uskonnollisiin sosiaalisiin tapahtumiin, kuten vaikkapa urhei-

luun ja tanssiin. (Eriksen 2004, 282; 294.) Rituaaleja on nähtävissä siis myös 

hiphop-kultturissa, kuten Morgan (2009, 11) hiphopin määrittelee; ”hiphop on 

kombinaatio leikillisestä viihteestä sekä vakavasta taiteesta ja rituaaleista”. 

Breikissä voidaan nähdä olevan kaksi rituaalista muotoa: battle ja rinki. 

Breikkaaminen on perinteisesti tapahtunut luonteeltaan improvisoiduissa rin-

geissä (the cypher), joissa jokainen breikkari sai luvan demonstroida taitojaan. 

Rinki voidaan käytännössä muodostaa minne vain. Se ei vaadi lavaa, yleisöä, 

tiettyä kellonaikaa tai paikkaa. Ainoa mitä se vaatii, on joukko breikkareita. Breik-

kareille rinki kuvastaa autenttisinta, haastavinta ja raainta ympäristöä, missä 

breikkiä voidaan toteuttaa. (Osumare, H. 2002, 33.) 
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Rinki voidaan nähdä substantiivina, kuten edellä kuvasin, mutta sille on myös 

olemassa verbiä kuvaava käsite ringittää. Ringittäminen breikkareille on verratta-

vissa muusikoiden jamittelemiseen. Ringissä yhdistyvät improvisaatio, kilpailu ja 

breikkareiden tuki toisille breikkareille. (Schloss 2009, 98—99.)  

Ringittämisessä on nähtävissä piirteitä afroamerikkalaista uskonnollisista traditi-

oista. Vaikka breikkaaminen on kaukana varsinaisesta uskonnollisesta harjoitta-

misesta, voidaan ringittäminen Schlossin (2009, 105) mukaan nähdä sekulaarina 

rituaalisena muotona. Tästä näkökulmasta katsottuna Millerin (2013, 2) toteava 

kysymys, että ”onhan hiphopissa oltava jotain uskonnollista?”, ei tunnu niin kau-

kaa haetulta. 

Ringittämisen rituaalinen luonne voidaan Schlossin mukaan perustella kahdella 

tapaa. Ensinnäkin rituaaliin vaadittavat elementit ovat ringissä läsnä; rituaaliin 

osallistuvat yksilöt muuttavat ilmentymistään ringin ”ulkopuolelta” ringin ”sisäpuo-

lelle” ja muodostavat näin piirin muotoisen ihmismuodostelman. Ringin sisällä yk-

silön liike manifestoi yksilön persoonaa juuri sillä hetkellä. Toisekseen breikkarei-

den puheista paljastuu Schlossin mielestä spirituaalisia kokemuksia, kun he ker-

tovat tämänlaisesta breikkaamisen aspektista. (Schloss 2009, 104—105.) 

Haastateltavat puhivat ringittämisen eri puolista. Breikki nähdään ominaisena ja 

universaalina ympäristönä toteuttaa breikkiä missä päin maailmaa tahansa. 

Ringeissä breikkaaminen on vapaampaa kuin breikkaamisen toisessa rituaalis-

essa formissa, battlessa. 

Breikin ominainen ympäristö on rinki tai klubi tai bileet, millon sitten kun homma 

on paljon vapaampaa. 

Se on vähä tämmöstä, mihin vertais, uskonlahkoon. Ei mennä kirkkoon vaan me 

mennään sille ihmiselle, rituaaleja. Sehän on rituaaleja se yhdessä tanssiminen. 

Se on oikestaan tosi iso osa osa tätä kulttuuria kanssa, että breikkarit pitää yhtä 

keskenään. Ja missä päin maailmaa tahansa törmääkin, niin heitetään yläfemmat 

ja pusketaan pikku rinkisessiot. 
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Mää osallistun siihen (rinkiin) ja teen siitä (tanssista) semmosta ku se on ja että 

mun on syytä kyllä pelata tätä sammaa peliä mutta mää teen sen omista lähtöko-

hista halusin tai en. 

Yhtä vahvasti, kun hiphop- ja b-boy-kulttuuri peräänkuuluttavat rauhaa ja rak-

kautta, niin yhtä vahvasti he myös pitävät yllä kulttuurin taisteluluonnetta. Rituaa-

lisen ringin lisäksi breikkaamisen oleellinen osa on battle-kulttuuri. Battle on kah-

den tai useamman breikkarin välinen mittelö, jossa taidokkuus, tyyli ja ennen 

kaikkea kunnia punnitaan. Battle on paras ja aidoin tapa tuoda esille breikkaami-

sen syvintä olemusta; röyhkeää ja ylimielistä luovuutta. Se on selviytymistaistelu, 

jossa ainoastaan breikin keinoin täytyy selvitä tilanteista, jotka battle asettaa. 

(Schloss 2009, 107; Alien Ness 2008.) Battle on niin oleellinen osa b-boy-kulttuu-

ria, että b-boy AlienNessin mukaan ”ilman battle-kulttuuria, b-boying ei olisi enää 

elossa” (Alien Ness 2008.)  

Haastateltavat puhuivat battle-konseptista useista eri näkökulmista käsin. Kun b-

boy-kulttuuri on muuttunut monin eri tavoin sen lyhyen historiansa aikana, niin 

ainoa perinteisesti säilynyt tekijä on battle-kulttuuri. Oppimisen kannalta yksi 

haastateltava näkee sen kehittävimmistä konsepteista, mikä b-boy-kulttuurissa 

on. Se mihin breikkaaminen kiteytyy, on taistelu toisia vastaan sekä arvostus toi-

sia kohtaan.  

Battle-kulttuuri on pysyny. Se on oikestaan ainoo asia, mikä on pysyny. 

Kilpailu. Se että breikkaaminen ja hiphop-kulttuuri on alusta saakka perustunu 

siihen battle-ideaan, että aina halutaan olla vähä niinku parempi tai kovempi kuin 

toi naapuri tai kilpaileva ryhmä. Niin, vaikka breikkihistoria on tosi lyhyt, se on 

vaan 40 vuotta, niin laji on kehittynyt ihan sairaan nopeesti ja tota.. Toi on var-

masti kaikista kovin kehittäjäjuttu. Että, missä ikinä onkaan, niin saattaa olla että 

joku tulee haastamaan sut battleen ja sit pitää vetää niin hyvin ku ite pystyy. 

Toki siellä on sitte, riippuen suuntauksesta, kilpailu aspekti, että on tavallaan se 

toinen vähä niinkö vastustaja, ollaan vaikka nyrkkeilymeiningillä. Sitte taas toinen 

vastapuoli on siinä, että kaikki on samaa perhettä. Et se on se yhdessä tekemi-

nen, yhdessä luominen. 
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Kilpailullisen elementin lisäksi battlessa ilmenee sen toinen funktio; esillä olemi-

nen ja nähdyksi tuleminen. Battle on paikka, jossa omat liikkeet ja tanssi pääste-

tään täysillä valtuuksiinsa. Sosiaalisesti battlaaminen on vaikeaa ja vaatii liikkei-

den toistaminen lisäksi mentaalista voimaa, rohkeutta.  

Jos meillä on battle, tai jos meillä on rinki ja mää meen siihen, niin mulla on joku 

että mä en tullu siihen että mä haluan olla piilossa. Että vaikka mua jännittäiski, 

niin mä oon rohennu tulla siihen ni mää teen sen mitä mää teen ja vaikka mulla 

menis huonostikki ni mä silti nousen ylös ja oon sillai että multa lähti tämmönen. 

Multa pääsi tämmönen. Niin se sama ajatus on kaikessa tekemisessä.  

Battle-kulttuurissa mielenkiintoista on sen konfliktinen luonne. Toisen breikkarin 

haastaminen battleen tai battlaaminen kilpailussa on hyvin pelottavaa ja haasta-

vaa, kuten seuraava haastateltava toteaa. Paradoksaalisesti kuitenkin se, miksi 

battle-kulttuuri edelleen elää ja on voimissaan, on kunnioitus ja rakkaus sitä koh-

taan. 

Ja se battlekulttuuri on se, se niinku sä vaistoat jossain ihmisessä jotain, sun on 

pakko päästä nuuskii sitä. Vähä niinku koirat nuuskii toisten hanureita. Sä hok-

saat että tossa on jotain, sun pitää käyä se haastamassa, vaikka sä tiiät et sä oot 

parempi ku se. Sun pitää ikään kuin käydä omalla miehisellä machotavalla kou-

luttamassa häntä. Ja osittain suuri osa näistä battle-systeemeistä, ihmiset taval-

laan pelkää, tottakai se on hirvee haaste. Se konfliktin esiintuominen on tosi ras-

kasta, niin siin on tosi paljo rakkautta. Siin on tosi paljo respectiä ja rakkautta, se 

elää vieläkin. Jos ois pelkkää vihaa, niin ei se eläis enää. 

Oppimisen näkökulmasta battle-tilanne on hyvin haastava. Yhden haastateltavan 

mukaan kaiken pelon, jännityksen ja nöyryytetyksi tulemisen keskellä oppiminen 

battlessa on sitä, että tunnistaa rauhan itsessään ja tekemisessä.  

Jos otetaan se obvious veke, se fyysisyys siitä pois. Mä veikkaan että se oppimi-

nen on se että tunnistat sen oppimisen sillon, ku sä joudut sellaseen hankalaan 

paikkaan, battle-tilanteeseen ja saat pidettyä sen rauhan itsessään. Sä et niinku 

hosu sitä.  

Yksi haastateltavan mielestä battlaaminen ja ringittäminen lähtee henkilökoh-

taisista kiinnostuksista käsin. Toiset battlaavat enemmän ja toiset vähemmän. 
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Toisille kilpailuhenkisyys ja battlaaminen ovat tärkeämpia ja toisille taas ringit-

täminen ja vapaamuotoinen tanssiminen. Kuitenkin hänen mielestänsä nuorille 

breikkareille battle-kulttuuri pitäisi tuoda tutuksi, sillä se on tärkeä osa koko kulttu-

uria. 

Että onko se kilpailuhenkistä vai onko se vapaamuotoista tanssimista? Kehkey-

tyykö siitä vapaamuotoisesta tanssimisesta yhtäkkiä kilpailuhenkistä vai onko se 

sulla koko ajan kilpailuhenkistä? Se on myös omalla tavallaan henkilökohtaista, 

että mitenkä jokainen ottaa sen asian. Mutta tavallaan varsinkin aloittelevalle ja 

nuorelle tanssijalle, niin se on erittäin tärkeetä että käy paljon kilpailemassa ja 

kokee myös sitä puolta tästä kulttuurista, koska se on vahva osa tätä kaikkee.  

Battle-kulttuuri on myös ajan saatossa muuttumassa ja tulee luultavasti muuttu-

maan, ainakin jos on yhteen haastateltavaan uskomista. Kilpailu-aspektin koros-

tuessa, muut kulttuurin osa-alueet voivat kuitenkin jäädä unohduksiin.  

Jos puhutaan maailmanlaajuisellla tasolla. Jos en puhu omasta henkilökohtai-

sesta merkityksestä, niin kyl mitä enemmän kisat menee isommaks, mitä enem-

män siellä on palkintomassia ja mitä enemmän niitä vedetään eurosportille suo-

raan. Kaikki kun näkee niitä, niin sitten monet treenaa sitä varten, että ne haluu 

voittaa vaan ne kisat. Monesti kaikki muut aspektit tästä hienosta kulttuurista 

unohtuu.  

Varmasti tavat, miten sinne huipulle koitetaan päästä, on entistä määrätietoisem-

pia. Ja näkisin, että se harrastuslinja tulee jäämään vähemmälle. Et on vähem-

män tyyppejä, jotka haluu vaan tanssii sen takii, et se on kivaa ja on paljo enem-

män, monikertaisesti enemmän tyyppejä, jotka määrätietoisesti haluaa tavoitella 

sitä huippua. Mikä tulee varmasti sitte lajikehitystä kiihyttämään. Koska kaikki ha-

luaa olla siellä huipulla, niin sitte jengi tekee entistä kovemmin töitä sen eteen 

 

6.1.4 Traditio-oppi 

 

Traditio-opilla tarkoitan b-boy-kulttuurin puolia, jotka korostuvat breikkarin ei-

aineellisissa käsityksissä. Kuten Rauhala (2014, 66) kirjoittaa, kulttuurin 
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yhteisöllistä olemassaoloa voi tutkia normien, arvojen, aatteiden tai moraalin 

kautta. jotka liittävät yksilön yhteisöön.  

Breikkareiden ei-aineelliset käsitykset ovat vahvasti linkittyneitä kulttuuritradi-

tioon. Sen seurauksena b-boy-kulttuuri on tietoista erityisesti sen historiastaan. 

Breikkarit arvostavat sitä ja ottavat sen hyvin vakavasti. (Schloss 2009, 126; 

Tuittu&Isomursu 2005, 11.) Esimerkiksi hiphop –legendan Afrika Bambaataan 

slogan “peace, love & unity” on selkesti nähtävissä breikkareiden puheessa. Voisi 

kait sanoa, että breikkareiden sosialisaatio, eli kulttuurin jäseneksi ja ”aidoksi 

breikkariksi” kasvaminen vaatii historiallista pääomaa, ja siksi historian tuntemus 

on vahvassa roolissa tässä kulttuurissa. Breikkareiden arvoja ja eetoksia tulee 

esille myöhemmissä osioissa. 

Sillä tavalla, mut kyl se arvostus se rispekt, peace, love and unity on kuitenkin 

pysyny vaikka se on hyvin häilyvää. 

Kunnioitus muita tanssijoita ja kunnioitus kulttuuria kohtaan. Ettei vaan haluta 

tehä niitä liikkeitä vaan oikeesti otetaan selvää myös muista kulttuurin elemen-

teistä ja historiasta ja sitä kautta ammennetaan inspiraatioo omaan tanssimiseen. 

Kunnioitus ja suvaitsevaisuus. Ne nyt on ehkä tärkeimpiä, mitä tälleen tosi 

nopeesti vois heittää, että se että voi arvostaa muita ja kunnioittaa muita, ni saa 

sitte samoja asioita takasi päin  

niin siinä on tietysti arvostusta, se on perusperiaatteena kulttuuri on hieno ja 

avoin, se on kaikille vapaa ja se on ikään kuin semmonen, se on kaatopaikka 

kaikille ihmisille, jotka ei oo sopinu johonki konservatiiviseen ympyrään, joista sit-

ten on tullu tää perusperiaate, että se on vapaa kaikille, eikä se sano ei jollekki, 

joka voi olla tumma tai vaalee tai what ever.  

Pohjin ajatushan on tosi hieno, että se on niinku yhdessä. Ei ”me” vaan ”we”.  

Breikki-historian tuntemus nousi myös tässä tutkimuksessa haastateltavien pu-

heissa esille. Breikissä sellaista henkilöä arvostetaan, joka on paneutunut histo-

riaan ja pystyy kertomaan sitä eteenpäin. Yhden haastateltavan mielestä tiedol-

lisella aspektilla on vaikutusta myös menestymisen kanssa. Breikissä menesty-

minen hänen mielestänsä ei siis liity pelkästään urheilunomaisesti parhaaseen 
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fyysiseen suoritukseen, vaan myös kulttuurihistoriallisiin seikkoihin, joita kulttu-

urissa pärjääminen vaatii. 

Mutta tota ehkä se kiteytyy just niihin kahteen asiaan, historiaan ja liikekieleen. 

Historiaa, liikkeitten nimiä, liikkeitten kehittäjiä, musiikillista tietoa, musiikkiteor-

iaa, muusikkojen nimiä, musiikkialalajien kehitystä, hiphop-kulttuuriin liittyvää 

tietoa. Jos miettii jotain balettioppilaitosta, niin vois kuvitella että siellä käydään 

enemmän jotain tanssin historiaa ylipäätään ja kulttuurihistoriaa muutenki. Mut 

tätä ei breikkipuolella oo. 

Mutta breikissä opettajana toimii minun mielestä niin se tietotaito ja sen lajin ja 

sen tanssin ja kulttuurin historiatuntemus, mutta myös se fysiologinen liike mikä 

siinä on.  

Arvostetaan hirveesti semmosia ihmisiä, jotka paneutuu historiaan ja paneutuu 

siihen tietoon, mikä pitää, pystyy tavallaan kertomaan faktoja. Ja pay your duce 

osastoa taas.  

Esimerkiksi just se breikin syntyhistoria ni on mun mielestä semmonen 

tiedollinen. 

Mutta mitä se on tehny, niin on tutustuttanut esimerkiksi new yorkiin, se on tu-

tustuttanu 60-70-lukuun, se on tutustuttanu musiikin historiaan, että mistä esi-

merkiksi breikkimusiikki on lähteny, ketä tyyppejä siellä on ollu. 

Ne jotka menestyy kansainvälisesti, niin niillä on myös enemmän tietoo kulttu-

urista ja historiasta ja tyylistä.  

 

6.2 ”Kahleet katki, mieli vapaa” — Yksilö oppijana 

 

Kovin paljon ytimekkäämmin ei Tulenkantajat-rap-kollektiivi olisi voinut kiteyttää 

b-boy-kulttuurin ydintä Oodi b-boylle -kappaleen kertosäkeen riimissään ”kahleet 
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katki, mieli vapaa” (Tulenkantajat 2002). Kertosäkeessä ilmenee breikkarin mah-

dollisuus omaan taiteelliseen vapauteen. Tässä osiossa pohdin oppimista yksi-

löllisestä näkökulmasta b-boy-kulttuurissa.  

 

6.2.1 Taiteellinen vapaus 

 

Koko hiphop-kulttuurin pohjimmainen filosofia on yksilöllisen itseilmaisun kunni-

oittamisessa (Kato 2007, 177). Katon (2007, 190) mukaan tälle on löydettävissä 

historiallinen selitys; kun Bronxin ghetot jäivät varjoon teollisen, materiaalisen ja 

taloudellisen kehityksen aallosta 1950-luvun molemmin puolin, jäi hyvän elämän 

vaihtoehdoksi esteettinen ja yhteisöllinen mielihyvä. Jotain täytyi luoda immateri-

aalisista vaihtoehdoista. Schloss (2009, 97) jatkaa, että heikon sosioekonomisen 

tilanteen seurauksena luovat nuoret alkoivat toteuttaa taidettaan, jolloin syntyi 

sosiaalinen foorumi, jota sittemmin alettiin kutsua hiphopiksi. 

Hiphop-filosofia on siirtynyt myös suomalaisten breikkareiden käsityksiin, sillä it-

seilmaisu ja luovuus näyttäytyivät suuressa roolissa myös tämän tutkimuksen 

haastateltavien puheissa. Haastateltavien mukaan breikkaaminen on itseilmai-

sun keino, jossa tekemisen motivaatio syntyy luomisen vapaudesta. Samanlaisia 

tuloksia on löytynyt myös Parviaisen (2014, 64) pro gradu –tutkielmassa, jossa 

tutkittiin hiphop –kasvatusta suomalaisessa yhteiskunnassa.   

Minulle se on ensimmäiseksi itseilmaisun keino.  

Opitaan arvostamaan sitä omaa ilmasua ja omaa näkemystä. 

Tanssissa mä sain sen, ja sen takia se varmaan mua kiehto. Se on se vapaus 

luomiseen. 

Itseilmaisullisuus pohjimmaisena arvona b-boy-kulttuurissa on jo sen syntyhisto-

riaan kirjoitettu, mutta mikä tekee break-kulttuurista muista poikkeavan oppimi-

sen kentän, onkin sitten mielenkiintoisempi kysymys. Alla olevissa kommenetissa 

nousee esille breikin ”minä olen hyvä” -ajattelu, jossa breikkaus nähdään yksilön 
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itsevarmuutta ja itsetuntoa korostavana tanssilajina. Myös luovuus ja asioiden 

yhdistely nähdään nimenomaisena juuri breikissä. 

Mun mielestä siihen kuuluu semmonen ”minä olen hyvä” -ajatus. Ja semmonen 

oma luovuus ja asioiden yhdisteleminen, se on semmonen mitä breikki nimen-

omaan, jos miettii vaikka tanssin kentällä, missä breikki on aivan erityinen. 

Musta tuntuu, et breikissä nimenomaan sä hyvin nopeesti pääset siihen, et sä 

voit olla oman maailmas sankari. Oman mielikuvitusmaailman sankari. Se on niin 

fyysistä ja sit se cooli aspekti. Ja sä oot erikoinen. 

Toinen haastateltava vertaa breikkiä balettiin, jossa baletti nähdään päinvastai-

sena, luovuutta estävänä tanssilajina. Kasvatustieteellisin termein hän näkee ba-

letin behavioristisena tanssilajina, kun taas breikkaaminen voisi edustaa kon-

struktivistista oppimiskäsitystä. Hänen mielestään b-boy-kulttuurissa on hyvinkin 

nopeasti mahdollista omaksua sen filosofia, joka mahdollistaa oman mielikuvituk-

sellisuuden ja fantasioiden purkamisen kinesteettiseksi. Mahdollisuus toteuttaa 

omaa persoonallista näkemystä sallitaan siis jo varhaisessa vaiheessa. 

Mutta se tapa, miten breikkarit yhdistelee liikkeitä ja rytmejä, niin se on niinku 

aika uniikki verrattuna muihin tanssilajeihin 

Se noitten liikkeiden keksimisessä, se fantasia ja se mielikuvitusmaailma taval-

laan. Siitä ei ole.. Siinä ei periaatteessa. Sä pääset hyvin helposti kiinni siihen, 

että tää on hyvin luovaa. Kun taas vertaa balettiin, joka on täysin päinvastainen.  

Seuraava haastateltava nosti luovuuden esille mielikuvan kautta. Kun asiat on 

yksinkertaistettu ainoastaan lattiaan ja ihmiseen, niin kaikki mitä tilassa tapahtuu, 

täytyy tapahtua luomisen kautta. Toinen haastateltava jatkaa samaan teemaan 

liittyen, ettei luomiseen tarvitse varallisuutta. Köyhän kautta ja pienellä budjetilla 

luodaan, aivan kuten traditioon kuuluu. 

Mun mielestä yks teema mitä siinä ehottomasti opitaan, on luomaan. Jos mieti-

tään, että jos sää pistät kehon lattialle, niin siinä ei oo mittään. Siinä on lattia ja 

siinä on ihminen. Sitte tavallaan kaikki mitä sä ite teet siinä, sä luot siihen tilaan.  

Koska breikki tulee köyhistä oloista, niin se koko attituudi on tavallaan köyhän 

kautta. Sillon ei ole niitä ylimääräisiä luksusasioita, mistä rupee sitte itkemään, 
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vaan se on.. kaikki tekee pienellä rahalla, pienellä budjetilla, tekee kaikkensa, 

että yhdessä päästään. 

Luovuus ja ilmaisullisuus yhtenä breikkaamisen elementtinä on vienyt break-kult-

tuurin kehitystä eteenpäin hurjalla vauhdilla, jonka seurauksena kinesteettisesti, 

tyylillisesti, musikaalisesti sekä kollektiivisesti ennennäkemättömiä korkeatasoi-

sia liikesarjoja tuotetaan joka päivä niin Suomessa ympäri maailmaa.  

Lajina breikkiin on tullut ihan sairaasti lisää liikemateriaalia. Miettii 70-80-luvun 

breikkareita, niin ne kaikki teki samoja liikkeitä. Ehkä ihan vähä eri tavalla, mut 

se perustu ihan täysin niihin samoihin liikkeisiin. 

Tyylejä on tullu hirveesti ja liikkeitä on tullu hirveesti ja se miten ne yhistelee niin 

niitä tapoja on miljoonia enemmän kuin mitä aikaisemmin.  

Niin, vaikka breikkihistoria on tosi lyhyt, se on vaan 40 vuotta, niin laji on kehitty-

nyt ihan sairaan nopeesti. 

 

6.2.2 Freestyle 

 

B-boy-kulttuurissa tyypillinen, mutta ei ainoa, tapa tuottaa liikettä on freestyle, 

joka voidaan suomentaa improvisaatioksi. Improvisaation arvo on sen hetkelli-

syydessä, jossa b-boy tai bgirl voi vastata musiikin tarjoamaan ärsykkeeseen vä-

littömästi. (Schloss 2009, 90). Freestyle muotoutui 1970-luvun breikkareille ta-

vaksi luoda liikettä, kun he alkoivat mimikoimaan James Brownin liikkeitä ja lisää-

mään niihin traditionaalisten tanssilajien sekä kamppalilulajien vivahteita. Siitä al-

koi muotoutua uusia, yksilöllisiä liikkeitä ja liikesarjoja. (KRS ONE 2009, 384.) 

Seuraavassa haastateltava pohtii improvisaation merkitystä breikissä. Hänen 

mielestään liikkeiden tekemisessä ei voi epäonnistua, vaan improvisoinnin myötä 

liike hyväksytään sellaisenaan ja jälkikäteen pohditaan, jos liikettä voi kehittää 

entisestään.  

Toinen on improvisaatio. Soveltaminen, että miten se nyt on mennäkseen, ni se 

mennee. Jos mä mällään jonku liikeen, ni se ei tarkota sitä, että se meni pilalle ja 
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huonoksi ja käyttökelvottomaksi, vaan siinä kohti mietitään, että miten tämä hy-

väksi muuttais tästä, että. Musta se saattaa olla semmonen yks parhain asia, mitä 

minä oon kokenu.  

Toinen haastateltava kuvaa freestyle-askeptia syvälle itseensä menemisenä. 

Kun liikkuminen on improvisoitua, ennaltamääräämätöntä liikettä, voi hänen mu-

kaansa päästä sieluun saakka. Antautuminen musiikin vietäväksi täydellisesti voi 

olla hyvinkin syvällinen ja voimaannuttava kokemus. 

Että se ei oo koreografi-pohjaista se tanssi, niin se vie väkisinki siihen, että me 

mennään tosi syvälle ittemme. Me mennään tosi diipeille leveleille, se parhaim-

millaan aukaisee niitä syvimpiä kuoria. Erityisesti freestyle-aspekti. Semmosia 

jopa sieluun menemistä, mää ite ainaki kokisin sen niin. 

Oppimisen siirtovaikutuksen kannalta ajateltuna improvisaatio on suoraan siirty-

nyt muuhunkin elämään yhden haastateltavan mielestä.  

Se improvisointikyky. Se on siirtyny sieltä suoraan. Tietty itseluottamus, mä vaan 

niinku hanskaan tän. Jos mä en hanskaa tätä hyvin, ni mä hanskaan huonosti, ja 

mä seison sen takana mitä mä oon teheny. Loppu freeze, oli mikä tahansa.  
 

 

6.2.3 Rajoitettu vapaus 

 

Break-kulttuurissa voidaan nähdä olevan selkeät normit ja käytänteet sille, kuinka 

toimitaan ja millä tavalla taiteellinen ilmaisullisuus on kulttuurin tapohin ja tyyliin 

soveltuvaa. Luovuus on siten foundationeihin rajattua. Vaikka normit ja toiminta-

mallit ovat selkeästi nähtävissä, yksilön toiminta ja ilmaisullisuus b-boy-yhtei-

sössä voidaan nähdä olevan hyvin vapaata ja luovaa, kunhan se soveltuu yhtei-

sölliseen viitekehykseen eli perusteisiin. Ilmaisullinen ja henkilökohtainen kehitys 

on siis vuoropuhelussa yhteisön normien ja ihanteiden kanssa. Konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen näkökulmasta tarkasteltuna oppiminen on sosiokulttuurisille 

suuntauksille ominaista kulttuuriin mukautumista ja sen muuttamista. 



 

 
61 

Tuitun ja Isomursun (2005, 20) mukaan break-tanssi saattaa vaikuttaa hyvin va-

paamuotoiselta, mutta erityisesti tuomaroitujen kilpailujen järjestäminen on vaa-

tinut yhteisiä käsityksistä siitä, mikä tiettynä aikana on hyvää tyyliä ja mikä ei. 

Toinen breikkari voi toiselle olla mielikuvituksellista, luovaa ja arvostettavaa, kun 

taas toinen voisi toivottaa samaisen tyypin tervemenneeksi sirkukseen.  

B-boy-kulttuurissa normit puidaan yleensä ”aitona pitämisen” kontekstiin, kuten 

Osumarekin (2002, 42) mainitsee; ”b-boys and b-girls are allowed to "keep it real" 

by negotiating through movement their personal and indigenous cultural identi-

ties”. Aitoudella breikkarit määrittelevät sen, mikä nähdään oikeaksi tavaksi tehdä 

breikkausta. Niemisen (2003, 177) mukaan aitous määritellään ennen kaikke ne-

gaation kautta, eli kertoen, mitä aito hiphop ei ainakaan ole.  

Mäkelän (2007, 45) mukaan suomalaisilla breikkareilla ei ”aitouspuhetta” ilmene. 

Tässä tutkielmassa se kuitenkin nousi esille erilaisten kommenttien kautta. Yh-

den haastateltavan mielestä ”whats real ja whats not” -puhe on läsnä tuntuvassa 

määrin. Yhden haastateltavan mielestä on olemassa konservatiivisia breikka-

reita, jotka määrittelevät mikä on arvostettavaa breikkaamista. Muiden haastatel-

tavien puheissa ”aitous” ilmenee siinä, millä tavalla miten asioiden normatiivisesti 

pitäisi olla tai miten yksilö edustaa b-boy-kulttuuria ilmaisun muotona tai annet-

tuina rajoina, joiden sisällä jokainen voi omalla painollaan breikata.  

Aina puhutaan whats real ja whats not. 

Sitten on niitä että vain tämä on breikkiä ja vain tämä on arvostettavaa breikkiä. 

Mä mietin esimerkiksi sitä, että miten monet ihmiset, jotka on paljo enemmän 

breikkareita kun meikä, niin monesti sieltä tullee, että breikin pitäis olla jotain. 

Totta kai meillä on se tietty tapa ilmaista kun on se historiallinen tausta. Mutta 

myös se, että se oma.  

Ja siinä annetaan tiettyjä rajoja vapaassa ympäristössä ja jokainen saa itse rat-

koa niitä omia ongelmiaan ja opetella sitä omalla painollaan ja omalla tahdillaan 

sitä breikkiä ja sitä liikettä ja sitä myös sitä niinkun filosofiaa. 



 

 
62 

Kulttuurirajojen kokeilemista ja niiden rikkomista “aitouden” tuolle puolen tapah-

tuu yhden haastateltavan mielestä. Hän puhuu “evoluutio-ylihyppäyksistä”, jolla 

hän tarkoittaa luovaa ja omaperäisestä kehollista toimintaa, jossa hänen 

mielestään ollaan menty yli sallittavien kulttuurirajojen. Haastateltava näkee täl-

laisen kokeilevan toiminnan inhimillisenä. 

Kun jokainen koittaa olla vähän kovempi ja omaperäisempi kuin toinen, niin sitten 

tulee myös sellaisia evoluution kannalta ylihyppäyksiä, ollaan sitten ihan friikkejä 

seuraavaksi. Mikä on tietty normaalia toimintaa. Et aina pitää kokeilla. 

”Aitous” ja oppiminen palautuu foundationeihin, eli siihen mistä kaikki on lähtenyt 

ja minkälainen perusta kulttuurille on luotu. Liiallisen omaperäisyyden tai kulttuu-

risten normien hylkäämisen riskinä on, että sitä kautta toiminta näyttäytyy jonain 

muuna kuin aitona breikkaamisena. Yksi haastateltava pohtii omaa kuulumis-

tansa break-kulttuuriin ja näkee oman asemansa sekä identiteettinsä olevan 

break-kulttuuriin raja-alueella. Yksilön b-boy-identiteetti muodostuukin, ei ulkoa 

päin määrittämällä, vaan sisältä käsin lähtevästä tunnetilasta, kuten KRS ONE 

(2009, 58) sanoo: ”When you ARE Hiphop, you FEEL Hiphop”. 

Sen takia mulla on ollu hankaluuksia samaistua breikkiin, koska mä ite koen sen, 

mulle se on se vapaus. Että mä voin häröillä semmosia juttuja, mitkä ei välttä-

mättä joittenkin mielestä ois breikkiä. Tavallaan kaikki kunnia niille, jotka tän on 

luonu. Mun näkemys on siihen että se on vapautta.  

Persoonallisia ristiriitoja suhteessa kulttuuriin ja kuulumattomuuden tunteita saat-

taa nousta kulttuurihistoriallisesta syystä, kuten seuraava haastateltava kertoo. 

Suomalaisilla breikkareilla voi olla hankaluuksia samaistua ghetossa syntynee-

seen kulttuurihabitukseen, sillä ympäristötekijät ovat olleet tyystin erilaiset, kuin 

70-luvun Bronxissa, jossa b-boy-kulttuurin muoto on syntynyt. Monteynen (2009, 

171) mukaan b-boy-habituksessa on paljon viitteitä maskuliinisista ja aggressiivi-

sista asennoista (cool pose) sekä liikkeistä. Tämän habituksen historia on kul-

keutunut Bronxin ghettoihin afroamerikkalaisten orjien myötä, sillä orjien yksi 

psyykkisistä suojautumiskeinoista oli luoda ”maski” orjuuden tuomia vahinkoja 

välttääkseen.  
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Toista se on meillä Suomessa, jotka tulee hyvistä perheistä. Me esitetään ikään 

kuin sitä ghetto-köyhyyttä. Esittämällä sitä, niin jossain vaiheessa se alkaa rakoi-

lee, koska se esittäminen köyhempää tai, en tarkota köyhällä. Niin, niin sitten 

alkaa tulee se attituudi mikä sit yleensä pilaa, koska se ei oo tavallaan.. se ei oo 

autenttista. 

Toinen haastateltava kuvaa samaa teemaa pelon kautta. Jos ei koe omaa iden-

titeettiään katu-uskottavaksi, on hänen mielestään hyvin pelottava ajatus kuulua 

kulttuuriin.  

Se maailma on tavallaan se on helppo päästä kiinni, mutta hirveen pelottavaa, 

jos sä et yhtään tunne itseään katu-uskottavaksi. 

Yksi haastateltavista kertoo, kuinka hän näkee ilmaisullisuuden ja kulttuuriin kuu-

lumisen vanhemmilla breikkareilla olevan selkeämpää. Haastateltava puhuu sel-

keämmästä yhteydestä kulttuuri-formiin. Iän myötä kulttuurillinen viitekehys ym-

märretään teräväpiirteisemmin. Ymmärretään oma suhde kulttuuriin ja sen tyyliin 

toimia. Myös musiikillinen puoli korostuu, jolloin breikin tanssilliseen puoleen kiin-

nitetään enemmän huomiota. Persoonallinen ja kulttuurillinen identiteetti syve-

nee. Tämä on mielestäni erittäin mielenkiintoinen seikka. Tulkitsen haastatelta-

van tarkoittavan sitä, että iän myötä tietynlainen konservatiivinen breikkaamiskä-

sitys vahvistuu, jolloin kulttuurin toimintatapojen toistamiseen sitoudutaan syvem-

min. 

Jos kattoo vanhempia breikkareita, niin niillä on jotekin selkeämpi yhteys kaik-

keen. Selkeempi yhteys kulttuuriin, selkeempi yhteys musiikkiin. Selkeempi 

yhteys tähän formiin, elikä siihen ilmaisumuotoon.  

 

 

6.2.4 Henkisesti alaston 
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Edellisessä kappaleessa pohdin break-kulttuuria ilmaisullisena ja luovana tans-

simuotona. Tässä kappaleessa tuon esille haastateltavien näkemyksiä siitä, min-

kälaisia tuntemuksia he ovat kokeneet breikatessaan. Kahden seuraavan haas-

tateltavan kommentin pohjalta voinee päätellä, että breikkaaminen sosiaalisena 

tanssitaiteen lajina mahdollistaa erilaisten tunteiden kokemisen ja käsittelyn tans-

sin kautta. Ilmaisemisen vapaus on myös tunteiden ilmaisemista liikkeen kautta.  

Varmaan koko tunneskaala käydään läpi. Että eihän siinä raivolta ja itkulta vältytä 

välttämättä, että se kuuluu meiän elämään. 

Tosi laaja skaala. Kaikkea inhimillisiä tunteita. Puhutaan sitten ilosta, surusta, vi-

hasta, rakkaudesta, innostumisesta, luovuuden tunteesta, onnistumisen tun-

teesta, kaikkii näitä. Ja oikestaan aika tasapuolisesti.  

Siellä kyllä tullee varmaan kaikki tunteet. Jos mää mietin, mitä heti monesti on 

noussu just se ahdistus, pelko. Just se mä en pysty, sitte just ne ääripäät, ko on 

se fiilis, on se flow, on se vapaus, on se keveys, on se luovuus, sitte taas tois-

taalta monesti pitkien sessareitten jälkeen ko on kaikkensa antanu, niin älytön 

suuri täyttyminen, tavallaan se rakkauden saaminen. Että aaaaa täää on niin siiis-

tiä.  

Haastateltavien puheista on selkeästi havaittavissa henkilökohtaisia, persoonan 

syvälle itseen meneviä kokemuksia. Muutama haastateltava puhui kehollisuuden 

tuomasta paljaudesta. Liikkuessaan tai tanssiessaan ihminen on henkisesti 

alasti, sillä liike voi olla lähtöisin ainoastaan omasta itsestaään. Sen voisi mieles-

täni tulkita niin, että liikkuessaan keho ei voi valehdella, sillä keho on hyvin konk-

reettinen ja realistinen. Keho paljastaa sen, mitä osaamme, mitä tunnemme tai 

millä tavalla edustamme kulttuuria. Se myös paljastaa oman tavan tai tyylin to-

teuttaa omaa ilmaisuamme.  

Siinä ihminen on kuitenkin aika paljas, sillon kun se esiintyy tai kun se liikkuu. 

Ja kun se liikelähtöisyys on kuitenkin lähtösin omasta itsestään eikä kenestä-

kään muusta, vaikka muut ihmiset vaikuttaa siihen. 

B-boying tai bgirling, se on aina todella henkilökohtaista jokaiselle ja niinku sillon 

ku ihminen tanssii ihan mitä tahansa niin se on aina aika alasti. Että tavallaan se 
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herkkyys ja sen myös tuoma vapaus on tärkeetä ihmiselle ja ihmisen pitäis päästä 

tekemään sellaisia asioita missä se voi olla oma ittensä. 

Haastateltavat puhuivat erilaisista tunnekokemuksista, itsevarmuudesta, ujou-

desta, onnistumisen kokemuksista, riittämättömyydestä ja yhteenkuuluvuuden 

tunteesta, ilosta ja pelosta, rakkaudesta. B-boy-kulttuuri siis mahdollistaa moni-

puolisia emotionaalisia kokemuksia. Mielestäni breikkarille rinkiin tai battleen as-

tuminen voi olla Kotlerin (2014, 102) sanoin emotionaalinen, sosiaalinen tai luova 

riskinotto, jossa menetyksen hintana voi olla esimerkiksi kunnioituksen menettä-

minen tai omien ideoiden torjuminen. Toisaalta riskin ottaminen voi tuottaa maa-

ilman omistajuutta tai itsevarmuutta, kuten yksi haastateltavakin mainitsee. 

Siinä myös jäätyy helposti, eli kokee riittämättömyyttä ja kelpaamattomuutta ja 

jotenki sitä että emmä voi mennä tonne, koska en oo riittävän hyvä. 

Turhautumista, järettömän määrän turhautumista, siitä ku joku juttu ei lähe. Sitte 

myös samaa määrää onnistumista ku vihdoin lähtee joku juttu. Ku onnistuu, ku 

tuntee biisin ja saa ku pääsee kommunikoimaan sen biisin kans. Ni se on siistiä 

ja se ei ole läheskään niin että onnistuisin siinä aina.  

Ja sitten onkohan se tunne, bläkäri, semmonen ku häviää kaikki. Siitä selviyty-

mistä ja sitten olen kokenut hurjaa ujoutta välillä ja toisinaan aivan suorastaan 

maailman omistajuutta, semmosta että mää niin hanskaan tän. Kauheen määrän 

iloa. Joo. 

Ja jos vapaamuotoisesti jakanu jonku ihmisen kanssa hyvää fiilistä ringissä ja 

tanssinu siellä, ni sitä kautta tulee myös se semmonen mahtava fiilis siitä, että 

tuntee sen, että tekee jotain oikein ja hyvin. 

Kyl se niinkin kliseistä ku se on, niin kyl se niinku se rakkaus se on jollain 

tavalla, isollaki tavalla. Et onko se sit rakkaus yhteisöön, yhteistekemiseen tai 

siihen omaan tekemiseen tai vapauteen, siihen että saa tavallaan olla just 

semmonen ku sä oot.  

Siellä on luovuttamista, siellä on luottamusta, siellä on pelkoa, tosi itseluotta-

vaista meininkiä ja kaikenlaista. 
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Et silleen jos mää mietin itteä, niin mulla on ollu tosi haasteellista, ko mulla on 

pelottanu niin paljon. Tavallaan mää en oo ollu se persoona, joka uhoaa eni-

ten. Niinkö heittää kaikille isoja juttuja. 

Yhdelle haastateltavalle kyse on hyvästä fiiliksestä ennen kaikkea. Jos hyvää 

fiilistä ei ole, niin silloin breikkaaminen jätetään välistä.  

Mää oon kyllä semmonen fiilisnarkomaani, että mulla ei... Jos mulla on huono 

päivä tai musta tuntuu että ei lähde, niin mä jätän tekemättä. Mutta jos mulla 

on hyvä päivä, ja mulla lähtee, niin mä kyllä ruokin sitä fiilistä ja moodia ma-

hollisimman pitkälle. Ja niinku tavallaan yritän sitte saada siitä mahollisimman 

paljo irti. Että mulla on hyvä olla tässä ja tämä tuntuu hyvältä 

Yksi haastateltava kuvasi tunnetiloja psykofyysisenä kokemuksina.  

On pää pimee täysin, mieli katoaa, ja sokaistuu ja jalat muuttuu lyijyksi eikä ennää 

pystykkää mihinkää. 

Kaikki tunteet eivät välttämättä ole myönteisiä, kuten aikaisemmista kommen-

teista käy ilmi. Monipuolisten tunteiden ilmaiseminen on kuitenkin väylä esimer-

kiksi kehon tuntemukseen, kuten seuraavissa kommenteissa haastateltavat ker-

tovat. 

Kuinka oma kroppa toimii eri tilanteissa. Kuinka käsitella vaikka painetta, jän-

nitystä. 

Nii hiljalleen kehittyy sellainen luottamus että mun jalat liikkuu silti, ja mun pää 

liikkuu silti ja jotaki sieltä tullee silti. Ja että joku tilanne, aina ne tilanteet ei oo 

kivoja, mutta monesti ne on. 

Yhden haastateltavan ihmiskäsitykseen kuuluu ajatus ihmisen sisällä olevasta 

energiasta. Hänen mielestään ihmisen sisällä olevaa energiaa ei ole syytä torjua, 

vaan sille on hyvä löytää jokin tapa purkaa energia. Breikkaaminen oli juuri hä-

nelle sopiva laji. 

Jotenkin semmosen ajatuksen, että meissä on energiaa ja joillekkin se on aika 

negatiivisesti latautunut, jos aatellaan vaikka lapsia. Mutta sitä ei oo syytä kieltää 

tai piilottaa. Sille on löydyttävä kanava ja mulle vaikka se on just tämä laji. 



 

 
67 

Breikkaaminen on nähty aggressiivis-luontoisena tanssin muotona. Schloss 

(2009, 109) kuitenkin muistuttaa, että breikissä aggressiivisuus ilmenee ainoas-

taan silloin, kun olosuhteet sitä vaativat. Breikkaaminen on siis taito, jossa ag-

gressio kehollistetaan tilanteen tullen, esimerkiksi battlessa. Tästä puhui myös 

yksi haastateltava. Hänen mukaansa vanhemmilla ja kokeneemmilla breikkareilla 

on laajempi kompetenssi tuoda omia tunteitaan esille tanssissaan.  

Jos ihmiset kattoo breikkaamista, ni monesti voi luulla että se on pelkkää asen-

netta ja pelkkää vihaa ja pelkkää kovaa jätkän esittämistä. Mut ei se sitä oo, et 

niinku että sit taas ku kattoo kokeneempia tyyppejä, ni ne niinku päästää niitä 

ulos siinä tanssissa. Että sit ne on ilosii tai sit ne on vihasia. Ne reagoi siihen mitä 

ne tuntee, ja se näkyy siinä tanssissa kanssa. Sit kun taas ne jotka on vähä vä-

hemmän kokenu nii sit se on yhtä esittämista ja niinku niitten tunteitten kahlitse-

mista ja sisällä pitämistä. Mutta kokeneista tyypeistä näkee sen, et mitä se tuntee 

sillon ku se tanssii. 

Toinen haastateltava puhuu omasta kokemuksestaan, jossa hän nuorempana 

pystyi purkamaan nuoruuteensa kuuluvan aggression breikkaamiseen. Vanhe-

tessaan aggressio laantui ja niin ikään kehon kieli muuttui erinnäköiseksi. 

Mää muistan ku mää alotin teiniaikoina. Se oli väylä mun teiniankstille. Ja sillon 

mun breikkaaminen näytti hyvin paljon erilaiselta. Kun musta kasvo mies, niin se 

automaattisesti se menee erinnäköiseksi se touhu ja oppimisen halu. 

 

6.2.5 Ilon ja toimeentulon vuoksi 

 

Mitä breikkarit tavoittelevat? Tai mikä on se voima, joka ajaa breikkareita harjoit-

telemaan kuin ammattiurheilijat, päivästä ja vuodesta toiseen? Luomisen vapaus, 

kuten aikaisemmin ilmeni, on selkeä breikkarin motivaatiota nostava tekijä. 

Helppo vastaus tähän olisi myös, että he tavoittelevat hyvää fiilstä tai uusien 

temppujen oppimista ja tekevät sitä siksi, että se on yksinkertaisesti hauskaa. Ja 

miksi ei olisi, sillä onhan tanssiminen tai ihmiskehon reagointi musiikkiin var-

maankin ihmishistorian varhaisimpia tapoja parantaa kokemuksen laatua (Csiks-

zentmihalyi 2005, 151.) 
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Hauskuus on tietysti jo itsessään toteuudenmukainen ja käypä motiivi breikata, 

ja tällainen puheen parsi on löydettävissä haastateltavieni vastauksissa. Kuten 

aikaisemmin kirjoitin, breikkarit kokevat myönteisiä emotionaalisia kokemuksia. 

Siispä se on itsessään palkitsevaa eli Csikszentmihalyin sanoin (2005, 107) au-

toteelistä toimintaa. Myös Schloss (2009, 40) puoltaa ajatuksia siitä, että pääosa 

breikkareista tanssii ainoastaan autoteelisten tavoitteiden vuoksi.  

Voisiko motivaationa myös olla raha? Schlossin (2009, 40) mukaan on yksilöitä, 

jotka tekevät elantonsa breikkaamalla tai b-boy-kulttuurin parissa, mutta vain 

harva breikkari breikkaa tullakseen rikkaaksi. Breikkaaminen elinkeinona on kui-

tenkin kasvamassa, ainakin yhden haastateltavan mielestä. Rahapalkinnot ovat 

kasvaneet viime vuosina reilusti. Se tulee varmastikin muuttamaan breikkareiden 

motivaatiota tehdä breikkiä.  

Motiivien muutos johtunee mielestäni siitä yksinkertaisesta syystä, että se nuori 

sukupolvi, joka aloitti breikkaamisen, aloitti breikkaamisen ilman rahallisia moti-

vaatiotekijöitä. Kun kulttuuri on kehittynyt ja usea breikki-sukupolvi on jättänyt 

nuoruusvuodet taaksensa, niin sitä myötä elämiseen tarvittavan varallisuuden 

kasvu tullut mukaan elämään. Siispä kulttuuriin kuuluminen on vaatinut pelkän 

tanssimisen hauskuuden vuoksi myös rakenteellisia muutoksia, joilla taloudelliset 

seikat saataisiin kuntoon. Breikistä on tullut systemaattisempaa. Siitä esimerk-

kinä tanssikoulut ja kilpailujen palkintorahat. 

Ja tota nyt varsinkin niinku menneenä vuosina tässä vuos kaks taakse päin, niin 

kilpailujen merkitys on räjähtänyt ihan täysin käsiin, että palkintomassit on kas-

vanut kymmenkertaisesti, satakertaisesti, mitä ne on ollut aikaisemmin. Ja niitten 

niinku. Ihmiset tavoittelee niitä ihan eri tavalla, mitä aikaisemmin. 

Katutanssijat pyörittää nykyään omia komppaneja, tanssikomppania ja niinku sa-

noin Saiffat sun muut. Sille on pohja, sille on myös rakennettu uskottava pohja. 

Että breikki is here to stay. Niin se myöskin lisää luotettavuutta uuteen generatio-

niin. Että vanhemmat nyt laittaa lapsensa breikkitunneille, ku ne myös tietää mitä 

breikkaaminen on. Se on hullun tärkeetä. 
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Mut nykyään arvostetaan ehkä, ruetaan enemmän ja enemmän arvostaa sitä, 

ketkä osaa tehä tästä duunin. Ketkä osaa olla bisnes eikä vaan ghetto, vaan bis-

nes 

 

 

6.2.6 Tavoitteena kunnia 

 

Autoteelinen hyvän olon tuntemus ja enenevässä määrin myös rahallinen motiivi 

voidaan siis nähdä breikkareiden toimintaa ohjaavina tekijöinä. Niiden lisäksi kun-

nia ja vertaisten arvostus oli tämän tutkimuksen haastateltavien yksi keskeinen 

näkemys siitä, mitä breikkarit tavoittelevat. Kunniasta breikkarit ovat mittelöineet 

jo kulttuurin syntyajoista lähtien, joten kunniakysymys ei ole mikään uusi ilmiö 

breikki-kulttuurissa. Esimerkiksi Schloss (2009, 85) kirjoittaa, että breikkarit työs-

kentelevät vuosia luodakseen mainettansa. On kuitenkin mielenkiintoista pohtia 

sitä hieman.  

Kunnian ja arvostuksen tavoittelu on inhimillinen perustarve (Maslow 1943, 374). 

Tämän perustarpeen ympärille on syntynyt monia sosiaalisia alakulttuureita, ku-

ten b-boy-kulttuuri. Thronton (1995, 191) kuvaa tätä ilmiötä käsitteellä alakulttuu-

rinen pääoma (subcultural capital). Thronton muotoili alakulttuurinen pääoma -

käsitteen Pierre Bourdieun kulttuurisen pääoman käsitteestä, jonka Bourdieu ja-

koi sosiaaliseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen pääomaan.  

Alakulttuurisen pääoman keskeinen ajatus on, että se antaa statuksen henkilölle 

hänelle relevantissa sosiaalisessa ympäristössä. Pääoma voi olla esineellinen tai 

kehollinen. Alakulttuurisen pääoman logiikka on Throntonin mukaan tyypillistä 

erityisesti nuorten miesten sosiaalisen statuksen ja vallan määrittelyssä. Siinä 

missä kirjat, taulut tai oikeaoppinen käytös voivat kuvata Bourdieun kulttuurista 

pääomaa, niin vastaavasti muotitukka, harvinainen levykokoelma tai oikea oikeat 

tanssiliikkeet voivat kuvata alakulttuurista pääomaa. (Thronton 1995, 185—186.)  
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Breikkauksessa alakulttuurisen pääoman logiikka on selkeästi havaittavissa. Ar-

vostus ja kunnia saavutetaan suhteessa foundationeihin, eli kulttuurisiin perus-

teisiin. Alakulttuurinen pääoma rakentuu siis oman persoonallisuuden, liikekielen, 

rituaalien ja traditio-opin myötä.  

Vaan just se että mä ite kokisin, että hei, nää kolleegat arvostaa mua. 

Jollain hassulla tavalla se kunnioitus-aspekti on (säilynyt). Se niinku respekti. Kyl 

se jollain tavalla on pysyny ja se joka tietää enemmän, niin sitä kuunnellaan. 

Kyl niin moni sitte, ku kysyy, niin saattaa sanoa perus vastauksen, et mä teen tän 

vaan itelleni ja omaksi ilokseni. Siihenhän se perustuu, mutta ohan se nyt buls-

shittiä jos et sä halua että sua.. Tai mun mielestä se on bullshittiä, jos et sä halua 

että sua ihannoidaan. 

Kaisse semmonen katu-uskottavuus ja oma nimi ja semmonen. Et aina joka saa-

tanan shout outit ja kaikki systeemit. Me and my crew nönnönnöö.. Haluu olla niin 

aitoja, että.. kait se perustuu siihen hätäapuun tai semmoseen hätähuutoon, sem-

moseen että huomatkaa minut pliis. Pitäkää minua semmosena legendaarisena 

ihmisenä. Sitä kait se on, sitä ne haluaa. 

Alakulttuurinen pääoma välittyy sekä kehollisesti foundationien myötä, että myös 

muodin ja tyylillisten seikkojen kautta, kuten seuraava haastattelija mainitsee. 

Hänen mielestään pukeutuminen on menossa suuntaan, jossa persoonallisuus 

ylittää yhteisön muotivaatimukset. Toisaalta on mielenkiintoista pohtia, että onko 

se, että ”jengi pukeutuu, niinku oikeesti haluaa” vain yksi uusi muoto b-boy-kult-

tuurisessa pääomassa. 

Breikkimuoti tai hiphop-fäshön on iso asia. Se kertoo jo niin paljon. Sun outlookki 

siitä, että mitä sä hiffaat tavallaan tyylillisiä seikkoja. Ku breikissä puhutaa stai-

lista. Niin heti huomataan, että sulla on väärän merkkinen huppari, niin kyl jengi 

huomaa. Ja jos joku on erilainen, niin sitte ei toi niinku hiffaa, toi ei oo real shittii. 

Nykyään se on menossa laajempaan suuntaa. Et jengi pukeutuu niinku oikeesti 

haluaa. 

Et oot, keräät sä levyjä oikeesti vai onks sulla vaan serato. Kuinka monta paria 

kenkiä sulla on. Tämmösiä asioita. Huomataan se tapa että on satsattu.  
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Yksi haastateltava puhui maineen ja sosiaalisen statuksen rakentamisen kääntö-

puolista. Hänen mielestänsä b-boy-kulttuuri on kovuutta vaativa ja siinä mielessä 

ego-painotteinen kulttuuri. Oma persoonallisuus saattaa unohtua kulttuurin vaa-

timusten puitteissa. Hän kutsuu kulttuurista habitustaan ”sotahaarniskaksi”, jonka 

purkaminen johti identiteettikriisin 15 vuoden breikkaamisen jälkeen. 

Siinä oppii paljo psykologista peliä välillä, hyvällä ja pahalla. Siinä oppii ikään kuin 

kasvattamaan erittäin vahvan kuoren elämän vaikeuksia vastaan, joka on sitten 

myöskin petollinen kuori. Se on siis niin ego-painotteinen pointti myös siinä, että 

kasvatat hirveen kuoren, ollakses kova, pitää aina olla tavallaan kova ja jos pu-

hutaan siitä yleisestä kulttuurista. 

Mulle tuli hirvee identiteettikriisi jossain vaiheessa, ku mä olin koulussa kun mä 

en treenannu. Ja mun koko se sotahaarniska, mitä mä olin monta monta 15 

vuotta kasannu, niin sehä rupee rappeutumaan. Siinähän mä huomasin että mun 

ajatukset, mun mieli menee sen kropan mukana, et ku sä rakennat koko ajan 

itsees tiettyä asiaa varten. Siihen ku saa sen egon mukaan, et on sotaa sotaa 

sotaa. Kyl se kroppa reagoi jollain tavalla. Se rupee murtumaan, niin seki on so-

siaalisen statuksen pitäminen, tavallaan se. Sulla on leveet hartiat ja se sä oot 

niinku. 

Itsensä avaamiseen, se on niin pelottavaa, se on niin saatanan pelottavaa. Sä 

oot jo kehittäny sun, mäki oon kehittäny vuosia vuosia, treenannu sitä, että miten 

haluan olla niin vitun cool, ku vaan ikinä pystyn. Sit on tiettyjä kikkoja, tietty rooli, 

mitä sä kannat. Jos niistä pääsee eroon, niin sit mä uskon, että sit se… Susta 

tulee helvetin karismaattinen ja hieno ihminen ja hieno ihminen katsoa, kun sä 

teet sitä mistä sä dikkaat ja ajattelematta sen enempi. 

 

6.3 Each one teach one — Yhteisö opettajana 

 

Edellisessä osiossa käsittelin yksilöä oppijana b-boy-kulttuurissa. Tässä kappa-

leessa pohdin break-kulttuuria opettajana. Aloitan tämän osion pohtimalla yhtei-

sön merkitystä yksilölle. Sen jälkeen käyn läpi breikkareiden opettajuuskäsityksiä 
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ja viimeiseksi kuvaan breikkareiden näkemyksiä siitä, millä tavalla arviointi, eli se 

miten tietää oppineensa, näkyy b-boy-kulttuurissa. 

Yhteisöllisestä näkökulmasta katsottuna keskeinen oppimista ohjaava tekijä on 

sitoutuminen kulttuuriin Schloss (2009, 62). Kulttuuriin sitoutuminen vaatii sen, 

mitä kulttuuriperusteissa sanotaan; hanki b-boy- tai bgirl-nimi, opettele liikekielel-

liset perusteet ja b-boy-asenne, opiskele traditiota ja ole mukana rituaaleissa. 

Oppimisen piiriin voidaan lukea siis kulttuuriset tavat toimia eli perusteiden ym-

märtäminen ja niiden toteuttaminen. Legendaarinen rap-artisti ja hiphop-sanan-

saattaja KRS ONE (2009, 58) kirjoittaa kirjassaan The Gospel of Hiphop, että aito 

hiphopin edustaja uskoo (believe = be and live) hiphopiin. Usko mitataan siinä, 

toteutatko aitoa hiphopia käytännössä. 

 

6.3.1  ”Pieni kulttuuri, mutta iso sielu” - Yhteisön merkitys 

 

Konstruktivistisen oppimisteorian pedagogiset lähtökohdat painottavat tiedon ja 

oppimisen merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä. Kun haastateltavien kanssa poh-

dittiin b-boy-yhteisön merkitystä heidän elämässään, olivat vastaukset kauttaal-

taan hyvin positiivis-sävytteisiä merkityksiä sisältäviä. Yksi haastateltava puki sen 

sketsihahmo Munamiehen slogania muistuttavaksi rimpsuksi ”pieni kulttuuri, 

mutta iso sielu”.  

Alla oleva kommentti kuvastaa yhden haastateltavan merkityksenantoa. Hän pu-

huu b-boy-yhteisön merkityksestä yleisen hyvinvoinnin mittarina. Kun voi olla 

oma itsensä ja tehdä asioita yhteisen hyvän eteen, voi ihminen paljon paremmin. 

Et yhdessä ilmaseks tehdään yhteistä hyvää. Musta tuntuu, että ihminen voi niin 

paljon paremmin. 

Et onko se sit rakkaus yhteisöön, yhteistekemiseen tai siihen omaan tekemiseen 

tai vapauteen, siihen että saa tavallaan olla just semmonen ku sä oot. Sulla on, 

kaikki tekee yhtä, yhen tärkeen asian vuoksi. 
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Kulttuurin antama hyväksyntä on ollut yhden haastateltavan mielestä hyvin tär-

keä asia varsinkin hänen nuoruusvuosinaan. Vahva kuuluvuuden tunne on luonut 

identiteetin, josta paistaa tietynlainen positiivinen ylpeys. 

Sitä en voi tarpeeksi sanoa, että se hyväksyntä mitä on saanu ympäriltä koko 

ajan. Ja semmosessa iässä, jos miettii, että teini-iässä ollu semmosessa, ni on 

hyvin merkittävä juttu. Se on antanu semmosen, että tosi vahvan että mä oon 

breikkari. Mä oon joku.  

Yksi haastateltava pohti yhteisön merkitystä elämän sisällön tarjoajana. Hänen 

mielestään b-boy-kulttuuri on jakamiseen ja antamiseen suuntautunut kulttuuri. 

Se mitä on itse oppinut, voi tarjota eteenpäin muille.  

Varsinkin sitte, jos miettii sitä, mitä breikki on antanu, niin periaatteessa kaiken 

fraamin elämälle, miten siistiä voi olla, miten voi yhdessä luoda ja näinpois päin. 

Sitte tavallaan, jos tähän hetkeen kulminoituu, niin kaikki oikestaan mitä mä teen 

liittyy siihen, ensin mulla itellä täytyy pyrkiä kasvaa ja kehittyy, jotta mä voin antaa 

ihmisille. Eli tavallaan sama teema mitä breikissä on, että hei kehitytään, opetel-

laan vaikka se tuulimylly, niin tavallaan pysty antamaan, että kokeile noin.  

 

6.3.2 Opettajuuskäsityksiä 

 

Tämän osion otsikko ”each one teach one” on vakiintunut ja melko kliseinen tapa 

kuvata opettajuutta b-boy-kulttuurissa. Valitsin sen otsikoksi muutamasta eri 

syystä. Ensinnäkin yksi haastateltava mainitsi kyseisen sanaparren haastattelu-

jen aikana, kun puhuimme opettajuudesta b-boy-kulttuurissa. Toinen valintape-

ruste oli, että mielestäni se kliseisyydestään huolimatta kuvaa aika totuudenmu-

kaisesti opettajuutta tässä kulttuurissa.  

Yhteisö opettajana on hyvä lähtökohta, kun opettajuutta pohditaan. On kuitenkin 

niin, että b-boy-kulttuurista löytyy myös muita tapoja nähdä opettajuus. Esimer-

kiksi tanssikoulujen tulo b-boy-kulttuuriin sekä sosiaalinen media on muuttanut ja 

laajentanut oppimista ja opettamista radikaalisti. Niiden lisäksi opettajuudessa on 
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nähtävissä kuitenkin perinteisiä mestari-kisälli-asetelmia sekä mielenkiintoisesti 

myös ns. ei-henkilöityä opettajuuskäsitystä. 

 

6.3.3  Koko yhteisö opettaa 

 

Kun haastateltavien kommentteja lukee, tulee huomanneeksi, että opettaminen 

ja oppiminen b-boy-kulttuurissa on vahvasti sosiokonstruktivistinen prosessi. Yh-

dessä luomalla, toisia seuraamalla ja toisten kanssa vuorovaikutuksessa saa-

daan aikaiseksi jotain uutta. Oppiminen nähdään ihmisten ympärillä olemisena, 

jossa tulkitaan tilanteita ja seurataan ideoita, joita tilanteissa syntyy. Oppiminen 

tapahtuu siis pitkälti induktiivisena prosessina havaintojen, kokemusten, tunte-

musten, tulkinnan, tutkimisen ja jakamisen kautta. 

Koko yhteisö (opettaa), kaikki ketä tapaa. 

Kyl se sit niitten ihmisten ympärillä oleminen, se niitten tapojen tutkiminen, must 

tuntuu et mä oon ite oppinu enemmän niist ihmisistä, tai jos ei aatella askelia ja 

tommosia, niin must tuntuu, että ihmisten seuraaminen on ollu mulle opettavai-

sinta 

Vaikka mää en ite pysty tekemään sitä liikettä, niin se antaa jonku idean ja mää 

lähen sitä ideaa seuraamaan. Se vuorovaikutus on yks opettaja. Äärimmäisen 

tärkee. 

Ehkä se seuraaminen, mulle se seuraaminen on ollu se kaikista. Olkoon sitten 

livenä tai, livenä tietysti saa sen energia-aallon, mitä youtubesta ei välttämättä 

saa. Niin ehkä se seuraaminen omia tulkintoja tehden niistä tilanteista, mihin mä 

sitten uskon, ja mitä mä tuun sit reissust himaan treenaamaan siinä uskossa. 

Kyl sen ihmisten lukeminen. Sosiaalinen lukeminen on ku sä, sitä ku sä koko ajan 

katot battle-tilannetta. Sä tunnet sen energian, sen herkän energian siinä rin-

gissä. Se pelkkä katsominen voi olla jo haastavaa ja..  

Each one teach one elikkä jokaisen tulee opettaa, jos oppii jotain, niin laittaa se 

tieto eteenpäin. Samalla oppii siitä ite enemmän ku sitä opettaa. 
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tavallaan sitä altistutaan paljon semmosille tilanteille, missä on paljon uusia asi-

oita ympärillä ja sitä tavallaan sosiaalista kokemusta ja sitä kanssakäymistä  

Muutama haastateltava kuvaa vuorovaikutusta keholliseksi vuorovaikutukseksi. 

Ilmaisuvälineenä ei ole puhuttu kieli, vaan kehollinen kieli.  

Se on vuorovaikutusta. Se ei tarkoita sitä, että yks kuuntelee toista. Se on myös 

kehollista vuorovaikutusta. Meiän ilmaisuvälineet on muutakin ku puhe.  

Annetaan osviitaa siitä, mikä on hyvää tai toi on hyvä suunta, pidä toi, ja se on 

sitä puheetonta elekieltä  

Opettajan määritteleminen nähdään välillä hankalana, sillä tekeminen on ollut 

niin itseohjautunutta ja auktoriteetti-suhteiltaan tasavertaista, että jokainen on 

omalla tavallaan opettajaroolissa ja oppijaroolissa samaan aikaan.  

Meillä ei oo ollu opettajia, niinkö semmosessa fyysisessä muodossa, minä olen 

teidän auktoriteettiopettaja, vaan me ollaan kaikki oltu siinä itessään. 

Et me oltiin tavallaan ite se opettaja. 

B-boy-kulttuurissa lähestulkoon jokaisella breikkarilla on oma crew, eli oma 

ryhmä, jengi tai heimo. Ryhmän positiivista merkitystä oppimiseen ei voi varmasti 

liikaa painottaa, kuten alla olevat kommentit kertovat. 

Tottakai crewikaverit, äärimmäisen isoja opastajia. 

Lähetään siitä liikenteeseen, että miksi se alko kiinnostamaan ja haluamaan sitä 

niin oli se crewi, ehottoman tärkee, että pääsee kavereitten kans tekemään. 

Selkeesti painottunu ryhmäoppimiseen, koska siinä on vahva tausta siinä että 

myös ryhmäännytään tietyn porukan kanssa ja sitten yhdessä tehdään sitä asiaa 

mistä kaikki on kiinnostuneet. Semmonen tosi vahva sosiaalinen puoli on aina 

mukana. 

Muutama haastateltava näki opettajan myös ei-henkilönä. Opettajiksi he mielsi-

vät esimerkiksi musiikin, ringin ja lattian. 
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Tosi monta opettajaa. Tuota, jos sieltä muutamia teemoja nostetaan niin, ehkä 

sellanen, jota ei yleensä ajatella että se on se opastaja, opettaja, niin mun mie-

lestä ehottomasti musiikki. Et jos mietitään sitä, varsinkin freestailaamisessa nin 

se musiikki luo sen maailman tavallaan, et mitä lähetään luomaan.  

Toisaalta ringit on ollu tosi iso opettaja koska se on pistäny tarkastelee sitä, että 

mitä vaikka uskaltaa tehä ja miten uskaltaa tehä. Se menee tosi diippeihin asioi-

hin, ainaki itellä on menny.  

Lattia on hyvä opettaja. Fysiikan lait on mahtavia opettajia. Että jos tarkotus on 

vaikka tehä joku mylly ja koko ajan käy olkapäähän, ni kyllä se lattia suhteessa 

tähän olkapäähän, ni tästä kohta pittää päästä jotenki muuten yli. 

Myös sosiaalinen media on osoittautunut opettajan korvaajaksi. Modernissa 

maailmassa se ei ole mitenkään poikkeavaa, sillä yksi tehokkain kulttuurin välit-

täjä on nykyoloissa tiedotusvälineiden joukko (Rauhala 2014, 92). 

Youtube. Must tuntuu, että youtube ja koko dvdt ja nää systeemit on ollu, se on 

ollu niin suuri juttu ja netti ja tämmönen, se on ollu semmonen tavallaa, halus tai 

ei niin sitä saa vaikutteita. 

Must tuntuu, et se suurin opettaja on se fyysisesti se energian saaminen on just 

youtube ja dvd, ku se on niin helppoa. 

 

6.3.4 Tanssikoulut, opettaja ja oppilas 

 

Omaehtoisen, oman ryhmän ja yhteisön kautta tulevan oppimisen lisäksi opetta-

mista tapahtuu myös tanssikouluissa. Ensimmäistä breikin opetusta Suomessa 

on tarjottu Aira Samulin toimesta jo 80-luvulla ja sen jälkeen sitä on tarjottu enem-

män tai vähemmän erilaisissa tanssikouluympäristöissä (Tuittu&Isomursu 2005, 

22). Suurin saavutus suomalaisessa breikki-kulttuurissa voidaan tällä saralla 

nähdä olevan Saiffa-niminen katutanssikeskus, jonka ovat perustaneet kansain-

välisesti menestyneet suomalaiset Flow Mo -ryhmän breikkarit vuonna 2010.  



 

 
77 

Muutama haastateltava kommentoi muutosta tanssikoulurintamalla. Kun he aloit-

tivat breikkaamaan, ei tanssikouluissa ollut b-boy-tanssiopetustarjontaa. Yksi 

haastateltava jatkaa, että tulevaisuudessa tanssikoulujen rooli tulee olemaan hä-

nen mielestään entistä suurempi. Hauskuudenpito arvona sinänsä saattaa olla 

katoava luonnonvara b-boy-kulttuurissa, jos yhtä haastateltavaa uskoo. Harjoit-

telun systemaattisuus ja ammattimaisuus ovat maailmalla nousussa, kuten hä-

nen Korea-esimerkki kertoo.  

Ja on tullu katutanssikeskus Saiffat sun muut. Ihan eri tapa nuoremmilla alottaa. 

Mää oon nähny hienon liikkeen videolta mutta ei ole ollut opettajia. Koska ei siis. 

Ei siksi etten ois menny opettelee, yritinki, vaan ku ei mistään löytyny mittään. 

Uskon että tulee olemaan enemmän tanssistudioita, jotka hoitaa sitä opetusta. 

Ja pikkuhiljaa ehkä myös valtiotahon kautta jonkunlaista oppimistapaa. 

Sillon vähä harrastettiin ja breikkailtiin siksi, että se on kivaa, mutta nyt saattaa 

olla käyny Koreassa tanssikoulussa, niin siellä on ryhmän aikataulut seinässä. 8 

tuntia päivässä treenataan ja sitä tähän aikaan tehään rutiinit kuntoon ja loput 

aikaa tehään powereita. 

Tanssikoulujen myötä oppiminen ja opettaminen on muuttanut muotoaan ja siitä 

on tullut systemaattisempaa. Haastateltavat kuvasivat tanssikoulupedagogiikkaa 

erinäisillä kommenteilla. Ensimmäiseksi on huomattava, ettei b-boy-pedagogii-

kassa ole olemassa yhtenäistä linjaa tai opetussuunnitelmaa siitä, kuinka breikkiä 

tulisi opettaa. 

Ei ole olemassa valtakunnallista breikdanssin opetussuunnitelmaa 

Ja se on jokaisen opettajan henkilökohtainen asia, että miten sen opettaa. 

Opettajuudessa ja opetuksessa kritiikki opettajaa kohtaan on se, mihin kiinnitet-

tiin huomiota. Breikkarit vaikuttivat arvostavan monesta suunnasta tulevaan opet-

tajuuteen, eikä uskoa ainoastaan yhteen opettajaan.  

Ensimmäinen mitä mä sanon tunnilla, varsinkin mitä edityneemmästä puhutaan, 

niin kyseenalaistaa mitä mun suusta tulee kuulemaan. Että jos ne saa sen jostain 
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muualta sitten löydettyä ite kiertotietä pitkin, niin sit se todennköisesti pitää paik-

kansa.  

Että ei ole olemassa yhtä opettajaa ja yhtä oikeaa mielipidettä, vaan ihan jokaisen 

mielipiteet ja opetukset voi olla yhtä oikein. 

Eikä hankkia vaan yhtä opettajaa. Mahollisimman monta, vaikka ois kuinka, vittu, 

jumala et kattoo vähä et mitä muita jumalia on. 

Yksi haastateltava puhui opettamisen yhteisöllisyydestä. Hänen pedagogiik-

kaansa kuului, että yhteisöllisyyttä arvona vaalitaan ennen kaikkea.  

Ni nyt mun tavote on, että kaikilla konsteilla mitä mä bre.. Että en anna periksi 

siinä, että tehhään breikkiä. Mutta mä niistän sieltä kaiken yhteisöllisyyttä tukevan 

ainaksen, että tämä laiva kääntyy.  

Yksi haastateltava puhui myös tanssitunnin hyvistä ja huonoista puolista. Hänen 

mielestään yksittäisten tekniikoiden oppimiseen tanssitunti on erittäin tehokas 

tapa oppia, mutta samalla hän kritisoi, ettei tanssissa pääasia ole tekniikoiden 

oppiminen.  

Jos on ollu vaikka jollain workshopilla tommosella missä on joku selkeesti opet-

taja, se ei oo tavallaan se maailma mistä on tullu, niin on hoksannu, se on yksit-

täisten juttujen oppimiseen tosi tehokasta. Sä opit aivan älyttömän nopeaa. --- Se 

ei oo se pääpointti miksi on yleensä tanssimassa, että oppia vaan tietty tekniikka. 

 

6.3.5 Arviointi = arvostus 

 

Koulussa oppimisen kriteerit ovat ensi sijassa opettajien asettamia (Rauste-von 

Wright ym. 2003, 174). Sen sijaan b-boy-kulttuurissa oppimisen kriteerit vaikutta-

vat muotoutuvan yhteisön arvostuksen ja palautteen kautta. Kun oppimisen kri-

teerit ovat yhteisön itsensä luomia, tapahtuu myös arviointi yhteisön sisällä. B-

boy-kulttuurissa arviointia ei puhuta formaalisti käsitteellä arviointi, eikä myös-

kään formaalia arviointia kulttuurissa ilmene. Sen sijaan breikkarit puhuvat prop-

seista, yläfemmoista ja respectistä. Arviointi tapahtuu informaalisti arvonannon, 
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tunnustuksen tai kunnianosoituksen kautta. Arvonanto voi tapahtua verbaalisesti, 

mutta myös hienovaraisesti eleillä tai ilmeillä. Palaute ja arvostus välittyvät au-

tenttisten reaktioiden kautta. 

Saa yläfemmat jameissa. Fistpump, respect. (Nimeltä mainitsematon) vilkas mu-

hun päin, että respect ja (nyrkki rintaan ele), niin semmonen ele mitä mä en ikinä 

tuu unohtaa.  Et se oli niitten jamien kovin tyyppi. Ja ehkä sielä jameissa oli pa-

rasta breikkaamista mitä mä oon ikinä nähny. Ja sitte se anto respectit perään, 

niin ei se tarvi mitään sanoja, että toi jätkä oli se. Et nyt perhana jätkä meni hie-

nosti. 

Mää luulen, että varsinkin toisilta se ei oo koskaan ne sanat vaan ne on ollu ne 

reaktiot. Jos joku vaikka syyttyy johonki juttuun, niin mää tunnen sen kehossa, 

mää ite innostun siitä kans. 

Annettiin propseja toisille. Mää olin arvioija omalle liikkeelle, mutta myös ne toi-

set. Niitten reaktiot oli niinkö se, vaikkei silleen tietenkään oltu niin tietosia siitä. 

Arvostuksen laadun määrittelee se, kuinka arvosettavassa asemassa propsien 

antaja on tai kuinka paljon breikkari henkilökohtaisesti ihannoi tai antaa arvoa 

palautteen antajalle.  

Palaute tulee, koko aika saa palautetta joka puolelta, mutta sitten jos sen saa 

semmoselta tyypiltä ketä kunnioittaa ihan sikana, niin tottakai sen merkitys on 

ihan erilainen. 

Yks konkreettinen semmonen asia, mistä tietää että on kehittyny, kuinka ego-

painotteista tää on. Jos sulla joku sun ihannoima breikkari tulee antaa sulle prop-

sit, niin sä oot päässy nextille levelille omassa tanssissa. Siitä kasvaa itseluotta-

mus, siitä kasvaa tekeminen, siitä kasvaa fyysinen tajuaminen. Et se on hyvä 

esimerkki siihen, että mikä tekee susta paremman. Se auttaa hirveesti se itse-

tunnon kohottaminen on kaiken a ja o. 

Kunnia on motivaatio sinänsä, kuten aikaisemmin kirjoitin. Palautteen tai tunnus-

tuksen saamiseen voi liittyä syvällisiä emotionaalisia kokemuksia. Haastateltava 

puhuu tunnustuksen maagisuudesta ja vertaa sitä sotilasarvoon.  
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Se tunnustus on jotain niin maagista, ja sä odotat sitä, että sä saat sen jonku 

palkinnon, niinku joku titteli, joku palkinto, et sä saat sen. Se on vähä niinku, et 

siis sotilasarvo. 

Yksi haastateltava puhui myös siitä, kuinka arviointi on muuttunut niin, että nykyi-

sin omia hyviä tuntemuksia ja fiiliksiä kuuntelee niin, että itsearviointi on verratta-

vissa muiden antamiin reaktioihin. 

Nykyisin pyrkii luottamaan siihen, että mikä tuntuu hyvältä niin tekkee sen. Vaikka 

se ei heti näyttäis hyvältä, niin tekee sen fiiliksen kautta. Se on hyvä. Molemmin 

puolista, sekä ite arvioin, mutta myös myös toisten reaktioihin. 

 

 

 

6.4 Yhteenveto  

 

 

Tässä tutkimuksessa tutkin kokeneiden suomalaisten breikkareiden käsityksiä 

oppimisesta breakdance-kulttuurissa. Ensimmäisenä tutkimustehtävänäni oli 

muodostaa ymmärrettävä viitekehys, joka kuvaa b-boy-kulttuuria oppimisen kent-

tänä.  Tutkimuksessa kävi ilmi, että oppiminen b-boy-kulttuurissa voidaan jakaa 

neljään tärkeään ehtoon, jotka toteutuessaan muodostaa kulttuurin perustan, 

jossa breikkiin liittyviä seikkoja opitaan. Kulttuurin perustaa breikkarit kutsuvat 

käsitteellä foundations. 

 

Foundations, eli perusteet jakautuvat siis neljään osaa. Ensinnäkin breikkareilla 

on pseudonyymi, hiphop-artistinimi tai taiteilijanimi eli b-boy- tai b-girl-nimi, joka 

kuvastaa heidän identiteettiään ja< kuulumistaan kulttuuriin. Tämä on hyvin kon-

struktivistisen oppimiskäsityksen mukaista, sillä etenkin sosiokulttuuriset suu-

tanukset eivät erota identiteettiä oppimisesta. Toisekseen b-boy-kulttuurissa on 

sosiaalisia rituaaleja, joihin osallistuminen liittää yksilön yhteisöön. Breikissä on 

kaksi keskeistä rituaalia: rinki ja battle. Rinki edustaa vapaamuotoista tanssimista 

ja battle taas kilpailua. 
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Kolmanneksi breikkarin tunnistaa motorisista liikkeistä, jotka ovat nimenomaisia 

b-boy-kulttuurille. Liikeet on jaettu alajaostoihin: top rocks, foot works, power mo-

ves, freezes ja go downs. Jotta motoriset liikkeet näyttävät nimenomaan breik-

kaamiselta, on lisäävät breikkarit siihen tietynlaisen asenteen tai tyylillisen lähes-

tymisen. Liikkeet, asennot ja eleet ovat breikkarin kieli. Neljänneksi kulttuuripe-

rusteisiin voidaan nähdä kuuluvan traditio-oppi, eli tiedollinen, kulttuurinen ja filo-

sofinen pohja. Tradio-opin perusta on linkittynyt hiphop-kulttuurin perinteisiin.  

 

Toinen tutkimustehtäväni oli vastata kysymykseen, mitkä ovat oppimisen keskei-

set seikat yksilöllisestä näkökulmasta b-boy-kulttuurissa. Oppimisen kannalta 

breikkaamisessa on paljon konstruktivistisia elementtejä. Tärkeimpänä seikkana 

breikkarit pitivät taiteellista vapautta ja itseilmaisullisuutta. Breikkaaminen nähtiin 

luovana ja itsevarmuutta korostavana tanssilajina. Kulttuurissa sallittiin liikkeiden 

luova yhdisteleminen ja konstruointi. Luovuuteen myös kannustettiin ja omaa per-

soonallista tyyliä arvostettiin. B-boy-kulttuurissa freestyle-aspekti, eli improvisaa-

tio-luonteinen tapa liikkua, oli yksi tapa, jossa luovuutta ja kokeilevaa oppimista 

tapahtui.  

 

Breikissä oppiminen on kuitenkin rajoitettua. Luovuus palautuu loppupeleissä 

kulttuuriperusteisiin, eli siihen minkälaiset raamit kulttuuri tarjoaa. Konstruktivisti-

sesta oppimiskäsityksestä katsottuna tämä on tyypillistä sosiokulttuurisille suun-

tauksille, jossa oppiminen nähdään kulttuuriin mukautumisena ja sen muuttami-

sena. B-boy-kulttuurissa tämä ilmiö kulkee puheena siitä, mikä on aitoa ja mikä 

taas ei.  

 

Yksilölliseen oppimiseen liittyi keskeisenä myös henkilön tunnetilat. Breikkaami-

nen on tanssilaji, jossa erilaisten tunnetilojen kokeminen ja käsittelemään mah-

dollistuu esimerkiksi ringeissä ja battlessa. Breikissä tavoitteena voi olla myön-

teiset tunnekokemukset, kuten ilo tai hauskuus, mutta myös rahalliset ja toimeen-

tuloon liittyvät motiivit ovat varsinkin viime vuosina korostuneet. Keskeisenä mo-

tiivina oli kuitenkin arvostuksen ja kunnioituksen saaminen vertaisilta, eli oman 

statuksen nostaminen sosiaalisessa status-hierarkiassa. 
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Kolmas tutkimustehtävä oli suhteessa edelliseen kysymykseen. Kun edellisessä 

pohdin oppimista yksilön näkökulmasta b-boy-kulttuurissa, niin tässä kysymyk-

sessä pohdin, mitkä ovat oppimisen keskeiset seikat yhteisöllisestä näkökul-

masta b-boy-kulttuurissa. Oleellisiksi teemoiksi valitsin yhteisön merkityksellisyy-

den sekä opettajuus- ja arviointikäsitykset. 

 

Konstruktivistinen oppimiskäsityksen kannalta tarkasteltuna merkityksellisyys ja 

mielekkyys ovat avainasemassa oppimisprosessissa. B-boy-kulttuurin yhteisölli-

syydessä korostui sen tarjoamat positiiviset merkityksenannot. Kulttuuri tarjoaa 

oppimisen kentän, jossa hyväksytyksi tuleminen ja kuuluvuuden tunne olivat 

läsnä.  

Opettajuuskäsityksiä oli havaittavissa useita. Perinteisesti kulttuurin luonne pai-

nottaa ”koko kulttuuri opettaa” –tyylistä opettajuutta. Oppiminen ja opettajuus 

ovat linkittyneitä toisiinsa niin, että oppimisprosessi tapahtuu induktiivisesti koke-

musten, tuntemusten, tulkinnan, tutkimisen ja jakamisen kautta. Yhdessä luo-

malla, toisia seuraamalla ja toisten kanssa vuorovaikutuksessa saadaan ai-

kaiseksi jotain uutta. Opettaja-roolin määrittely nähtiin hieman hankalaksi, sillä 

jokainen on opettaja ja oppilas samaan aikaan. Opettajuus ja oppiminen b-boy-

kulttuurissa ovat tästä näkökulmasta hyvin sosiokonstruktivistisia prosesseja.  

Yhteisön kautta tulevan oppimisen lisäksi opettamista tapahtuu myös tanssikou-

luissa. Tanssikoulujen myötä oppiminen ja opettaminen on muuttanut muotoaan 

ja siitä on tullut systemaattisempaa. Opettajuus on kuitenkin hyvin henkilöstä riip-

puvaa, sillä minkäänlaista opetussuunnitelmaa ei kulttuurilla ole.  

Opettajuus nähtiin myös ei-henkilöllisenä opettajuutena. Asiat ja ilmiöt, kuten mu-

siikki tai rinki kuvattiin olevan opettajia. Sen lisäksi sosiaalinen media ja sen tar-

joama sisältö osoittautui opettajan korvikkeeksi.  

Breikkarit arvioivat oppimistaan vahvasti arvostus-käsitteen kautta. Oppimisen 

kriteerit vaikuttavat muotoutuvan yhteisön arvostamista asioista. Arviointi tapah-

tuu informaalisti arvonannon, tunnustuksen tai kunnianosoituksen kautta. Breik-

karit puhuvat propseista, yläfemmoista ja respectistä. Arvonanto voi tapahtua 

verbaalisesti, mutta myös hienovaraisesti eleillä tai ilmeillä. Palaute ja arvostus 
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välittyvät autenttisten reaktioiden kautta ja arvostuksen laadun määrittelee se, 

kuinka arvosettavassa asemassa propsien antaja on tai kuinka paljon breikkari 

henkilökohtaisesti ihannoi tai antaa arvoa palautteen antajalle.   
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Luotettavuus 

 

Luotettavuudella tarkoitetaan tutkimuksen vapautta satunnaisista ja epäolennai-

sista tekijöistä (Varto 2005, 169). Metodikirjallisuudessa tutkimusmenetelmien 

luotettavuutta käsitellään yleensä validiteetin ja reliabiliteetin kautta. Molemmat 

termit kuvaavat luotettavuutta, mutta hieman eri näkökulmista. Reliabiliteetti viit-

taa tutkimuksen toistettavuuteen, eli siihen kuinka luotettavasti tutkimus voitaisiin 

toistaa samanlaisena ja saamaan samanlaisia tuloksia. Validiteetin luotettavuus-

sisällöllä puolestaan tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutkimus mittaa juuri sitä mitä 

oli tarkoituskin mitata. (Metsämuuronen 2005, 64—65.)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa validiteetti-reliabiliteetti-kahtiajako on saanut kritiik-

kiä mm. siitä, että se on perua määrällisen tutkimuksen piiristä, ja käsitteinä ne 

vastaavat lähinnä määrällisen tutkimuksen tarpeita (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

117). Laadullisessa tutkimuksessa validiteetti ja reliabiliteetti asetetaankin hie-

man toisin kuin määrällisessä tutkimuksessa. Luotettavuutta mitattaessa laadul-

lisessa tutkimuksessa korostuu analyysin systemaattisuus ja tulkinnan luotetta-

vuuden kriteerit. Systemaattisessa analyysissa avataan matkan varrella tehdyt 

valinnat, rajaukset sekä analyysin etenemistä ohjaavat periaatteet. Tulkintojen 

käypyys arvioidaan suhteessa siihen, kuinka hyvin ja osuvasti tutkija on onnistu-

nut vastaamaan tutkimuskysymyksiin sekä kuinka laadukkaasti ja järjestelmälli-

sesti tutkija on käsitteellistänyt ja avannut analyysin lukijoille. Yhtenä mittarina 

pidetään sitä, onko lukija vakuuttunut tulkinnoista ja niiden perusteluista. (Ruusu-

vuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 26—27.) Edellisten lisäksi tutkimuksen mene-

telmällisesti johdonmukaisella etenemisellä on vaikutusta luotettavuuteen (Varto 

2005, 169). 

 

Tässä tutkimksessa luotettavuutta parantamaan ja lukijaa helpottamaan on tehty 

kuvio 2. Tutkimuksen valinnat ja metodologia. Se tarjoaa selkeän kuvan tutkimuk-

sen rakenteesta. Tutkimukseen on lisätty liitteet haastattelurungosta sekä litte-

roidun aineiston kategorisoinnista. Näiden tehtävänä on helpottaa lukijaa ymmär-
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tämään, mitä haastattelussa on kysytty ja mihin teemoihin keskustelu on johda-

teltu. Litteroidun aineiston kategorisointi on konkreettinen kuva, minkälaisiin ka-

tegorioihin litteroitu aineisto on asetettu. 

 

Tutkimuksen analyysiosioon on myös kirjattu runsaasti litteroitua tekstiä, jotta lu-

kija saa luotettavan kuvan siitä, mistä analyysi on johdettu. Vaikkei kaikkea ai-

neistoa voida koskaan lukijalle kokonaan näyttää, on analyysi- ja litterointikäytän-

nöt Nikanderin (2010, 432) mukaan tärkeä osa luotettavuutta. Se lisää analyysin 

läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa lukijan tekemät tulkinnat ja uudelleenanalyysit.  

 

Yhdeksi tärkeimmistä luotettavuutta kyseenalaistavista seikoista on ollut oma 

suhteeni b-boy-kulttuuriin. Se, että olen sekä breikkarin että tutkijan roolissa on 

riski ja mahdollisuus. Riskinä on, että tutkin puolueellisesti b-boy-kulttuuria. Puo-

lueellisuus heikentäisi vakavasti luotettavuutta. Tätä teemaa olen pitänyt silmällä 

koko tutkimuksen tekemisen ajan. Vaikka haastatteluaineistojen taltiointi ei poista 

tutkijan valikoivan havainnoinnin ongelmaa, kuten Nikander (2010, 433) mainit-

see, olen tässä tutkimuksessa pyrkinyt ajattelemaan kriittisesti omaa suhdettani 

tutkittaviin seikkoihin sekä pyrkimään objektiiviseen tutkimusotteeseen. Olen 

myös antanut teoreettisen viitekehyksen viedä tutkimusta eteenpäin niin, ettei 

omat esiymmärrykset nousisi johtamaan ajatteluani ja tutkimusta. Luotettavuutta 

olisi kuitenkin lisännyt se, että olisin ottanut omaa esiymmärrystä enemmän 

esille. Nikanderin (2010, 434) mukaan esiymmärrys olisi otettava tarkastelun koh-

teeksi niin litteroinnissa kuin analyysissäkin.  

 

Se, että olen sekä breikkarin että tutkijan roolissa on myös mahdollisuus. Ensin-

näkin jo se nostaa mielestäni luotettavuusastetta, että haluan tehdä b-boy-kult-

tuurin eteen jotain rakentavaa. Tämä on selkeästi johtanut omaa tekemistä niin, 

etten tehnyt tätä tutkimusta vain suorittaakseen tehtävää, vaan oikeasti pyrkien 

hyvään lopputulokseen. 

 

Toisekseen haastattelutilanteissa ilmapiiri oli tuttavallinen, sillä tunsin jokaisen 

haastateltavan entuudestaan. Haastateltavien valinta oli myös luotettavuutta nos-
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tava seikka, sillä pyrin valitsemaan tutkimuksen kannalta laadukkaat haastatelta-

vat. Haastateltavat pystyivät rennosti ja luotettavin mielin vastaamaan kysymyk-

siini. Sainkin mielestäni hyvän ja kattavan aineiston.  

 

Aineistoa rajattaessa on tärkeä miettiä luotettavuuskysymyksiä, kuten vastaako 

rajaamani aineisto tutkimuskysymyksiini riittävällä tavalla ja onko perusteltua 

olettaa sen tuottavan yleistettävää tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Ruusuvuori, Ni-

kander & Hyvärinen 2010, 17). Tässä tutkimuksessa luotettavuuden kannalta kri-

tiikkiä voisi antaa viitekehyksen laajuudelle. Konstruktivistinen oppimiskäsitys on 

hyvin laaja aihealue. Jos tämän tutkimuksen viitekehystä olisi halunnut rajata 

edelleen, olisi konstruktivistinen oppimiskäsitys –viitekehyksen voinut valita so-

siokonstruktivistiseksi oppimiskäsitykseksi, jolloin tutkimus olisi rajautunut koske-

maan sosiaalisia elementtejä b-boy-kulttuurissa. Tällainen tarkempi rajaus olisi 

mahdollisesti nostanut tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Myös tutkimuksen ulottuminen pedagogisen kentän lisäksi kulttuurin tutkimisen 

puolelle asettaa tutkimuksen hieman kyseenalaiseen valoon. Vaikka oli mieles-

täni antoisaa tutkia oppimista b-boy-kulttuurissa, on kulttuurin tutkiminen kutien-

kin monimutkainen kenttä opetuksen- ja kasvatuksen kentällä. Voikin kysyä, että 

missä määrin tutkijana olen tietoinen kulttuureihin ja niiden tutkimiseen liittyvistä 

tekijöistä.  
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Lopuksi 

 

On aika stopata musiikki ja laittaa lenkkarit naulakkoon, sillä tanssit on tältä erää 

tanssittu. Tämä tutkimus on ollut itselleni kahden keskeisen elämän osa-alueen 

yhdistämistä: breikkaamisen ja oppimisen. Vaikka itselläni oli pitkä kokemus b-

boy-kulttuurista ennen tutkimuksen aloittamista, niin käsitykseni tästä kulttuurista 

on nyt tutkimusta lopettaessa huomattavasti monisäikeisempi. Tutkimuksen 

myötä suhde koko kulttuuriin on muuttunut varmasti tieteellisemmäksi. Myös kä-

sitys oppimisesta on syventynyt huomattavasti, mikä on hieno lähtökohta tule-

vaan ammattiini. Konstruktivistisen oppimisteorian prosessointi ja pohtiminen on 

ollut koko opettajakoulutuksen ajan esillä, mutta tämä tutkimus varmisti sen, että 

kyseisestä oppimisteoriasta jää paljon käteen yliopisto-opinnoista työelämään 

siirryttäessä.  

 

Tutkimuksen tekeminen on ollut ajankäytöllisesti hieman pirstaleista. Aloitin tut-

kimuksen tekemisen syksyllä 2014 ja saatoin sen valmiiksi vuoden 2015-2016 

vaihteessa. Tein tutkimusta kausittain, ja tekemistä väritti pitkähköt tauot. Tauot 

johtuivat niin ajankäytöllisistä ongelmista kuin hetkellisistä motivaatioon liittyvistä 

ristiriidoista. Jälkikäteen ajateltuna tekemiseni rytmi on kuitenkin ollut juuri itsel-

leni sopiva, sillä motivaationi kasvoi, mitä pidemmälle tutkimus eteni. Hetkittäisiä 

aikoja lukuun ottamatta minulle ei ole ollut tarvetta pakottaa itseäni työn ääreen, 

vaan se on kulkenut muun elämän rinnalla suhteellisen hienosti. Onkin mieleistä 

viimeistellä tämä työ hyvillä fiiliksillä.  

 

Tämän tutkielman myötä olen oppinut tutkimuksen tekemisestä paljon, mutta en-

nen kaikkea luottamus hiphopiin pedagogisena työvälineenä on kasvanut. On ol-

lut avartavaa uppoutua hiphopin maailmaan pedagogisten silmälasien kautta. 

Huomasin, että maailmalla on selkeästi kiinnostuttu hiphopin mahdollisuuksista 

tällä kentällä. Tutkimusta olisi erittäin mielenkiintoista jatkaa, pohtien vastaisuu-

dessa esimerkiksi sitä, kuinka hiphopia voisi siirtää suunnitelmallisesti ja käytän-

nöllisesti kasvatuksen ja opetuksen kentälle Suomessa. Mielestäni hiphop-peda-

gogiikka on varteenotettava kehityssuuntaus. Yhteisöllisyyttä, luovuutta, yhteis-
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kuntakriittisyyttä, kehollisuutta, äidinkieltä, musiikkia, taidetta ja historiaa. Hipho-

pista on moneksi! Tarvitsemmekin mielestäni suunnitelman, jota voisi kutsua ni-

mellä HipHOPS: hiphopin opetussuunnitelma. 

 

Olisi myös mielenkiintoista jatkaa tutkimusta breakdancesta ja liittää se liikunnan-

opetuksen kentälle ja vaihtoehtoliikuntalajien, kuten skeittauksen, parkourin tai 

scoottauksen saralle. Rannikon ym. (2014) mukaan vaihtoehtoisiin liikunnan la-

jeihin liittyy yksilöllisten vapauksien korostaminen, mutta myös yhteisöllinen soli-

daarisuus. Keskeinen muihin suhtautumisen tapa on kunnioittava ja oppiminen 

tapahtuu oivalluskokemusten kautta. Tämän tutkimuksen pohjalta voi sanoa, että 

breikkaamisessa on selkeästi nähtävissä vaihtoehtoliikuntalajeille tyypillisiä piir-

teitä.  

 

Hiphop jatkaa elämäänsä maailman eri kolkissa, olipa sen tulevaisuus suomalai-

sessa koulutusjärjestelmässä minkälainen tahansa. Kiitos lukijalle, kiitos b-boy- 

ja hiphop-kulttuurille.   
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Liitteet 

 

Liite 1. Tutkimuksen haastattelurunko 

 

Haastattelurunko 

 

− Kiitos suuresti, että olet lupautunut haastateltavaksi.  

− Olet siis osallistumassa pro-gradu -tutkimukseen, joka käsittelee kokeneiden 

suomalaisten breikkareiden käsityksiä oppimisesta. 

− Haastattalulla keskusteleva luonne. 

− Pyri vastaamaan kysymyksiin omien käsitystesi (havainnot, kokemukset, 

ajatukset) mukaan. Saatan kysyä syventäviä kysymyksiä. 

− Täsmennä kysymystä, jos siltä tuntuu. 

− Haastattelu menee tutkimustarkoituksiin → tutkimuksessa ei paljasteta 

osallistujien henkilöllisyyksiä. 

− Haastattelu kestää n. 1h – 1,5h, riippuen läpän laadusta ja määrästä. 

− Akuutin hädän (vessatauko, juomatauko tjms.) ilmetessä voit keskeyttää 

haastattelun. 

 

Kysymykset 
 

Aivojen virittämiseen 

 

− Tutkimus käsittelee breikkiä ja oppimista. Kaksi ensimmäistä kysymystä 

on määrittelykysymyksiä, ja ne kuuluvat näin: 

− Mitä breikkaus mielestäsi on? 

− Mitä oppiminen on? 

− Jo kysyttyihin kysymyksiin saa palata myöhemmin! 

 

 

Oppiminen breikissä 
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Kysyisin seuraavaksi lajin luonteeseen kuuluvista oppimisalueista. 

− Kertoisitko mitä tai minkälaisia asioita breikissä sinun mielestäsi opitaan? 

− Kuka tai mikä breikissä toimii mielestäsi opettajana? 

− Minkälainen on mielestäsi tyypillinen oppimistilanne / tyypillisiä 

oppimistilanteita? 

− Tuleeko sinulle mieleen muita oppimistilanteita, tyypillisiä tai epätyypillisiä? 

− Tapahtuuko oppiminen yksin vai yhdessä vai molempia? 

− Opetetaanko breikissä tietoisesti toisia? Miten? Miten usein? Millaisilla 

metodeilla? 

− Minkälaisia asioita sinulle tulee mieleen, kun puhutaan yhteisöllisyydestä 

breikissä? 

− Yhteisöllisyyden myönteisiä vaikutuksia / miten tukee tai edistää oppimista? 

− Missä breikkiä opitaan? Eli minkälaisia oppimisympäristöjä breikissä on? 

− Esitykset, battlet, ringit → mitä kulttuurin erilaiset oppimisympäristöt 

mielestäsi opettavat? 

− Mitä motivaatiotekijöitä nimenomaan breikissä mielestäsi on? Miksi breikkarit 

breikkaavat? 

− Mikä sinua motivoi? 

− Mitkä asiat mielestäsi nopeuttavat breikissä oppimista? 

−  oppimisstrategioita – menetelmiä – itsevalmennuskonsteja? 

− Mikä asiat mielestäsi estää oppimista tapahtumasta breikissä? 

− Onko iällä mielestäsi vaikutusta siihen, mitä tai miten breikissä opitaan? 

− Kulttuureilla on tapana muuttua ajan kuluessa. Miten oppiminen on muuttunut 

breikissä sun mielestä? 

− Mitkä asiat ovat pysyneet? 

− Mitä breikissä mielestäsi tavoitellaan tai mihin sillä pyritään? 

− Minkälaisia tavoitteita olet asettanut? 

− Minkälaisia tavoitteita olet mielestäsi saavuttanut ja mitä tavoitteita et ole 

saavuttanut? 

− Onko breikissä tavoitteita, joita asetetaan yhdessä muiden kanssa? 

− Miten breikissä tiedetään, että on oppinut jotain? 

− Pohtivatko breikkarit omaa oppimista?  

− Pohtivatko breikkarit toisten oppimista? 
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− Minkälaista tiedollista oppia breikissä saadaan? 

− Miten sitä hyödynnetään? 

− Minkälaisia arvoja breikkikulttuuriin kuuluu? 

− Minkälaista asenteellista oppia breikissä saadaan? 

− Mistä breikkari saa kokemusta? 

− Onko sinulla jotain oppimiskokemuksia, jotka ovat jääneet erityisesti 

mieleesi? Miten ne ovat muuttaneet sinua? 

− Breikki on monivivahteista hommaa. Minkälaisia tunnetiloja breikkiin 

mielestäsi liittyy? 

− Mitä breikissä oppii omasta itsestä tai omasta persoonasta? 

− Minkälaisia elämäntaitoja breikissä oppii?  

− Miten breikissä oppimia asioita voi soveltaa muuhun elämään? 

− Mitkä ovat viisi keskeisintä asiaa, jotka opettaisit aloittelevalle 

breikkioppilaalle? 

 

LOPUKSI: 
 

1. Kootaan muutamaan kysymykseen. 

2. Onko jotain, mitä erityisesti haluaisit vielä lisätä liittyen oppimiseen breikin 

kautta? 

3. Mitä eroavaisuuksia tai samanlaisuuksia oppimisessa näet kouluinstituution 

kanssa? 

4. Jos saisit muuttaa suomalaisessa koulutusinstituutiossa jotain sellaista, mitä 

olet breakin kautta oppinut, niin mitä se olisi? 

5. Viimeinen kysymys: mitä oppiminen merkitsee sinulle? 
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Liite 2. Analyysin yläluokka-kategoriat sekä esimerkkitapaukset 
 

Kategoria Esimerkkitapaus 
Arviointi ”Tai sitten tietty, jos miettii vaikka ringissä tanssimista niin sitten annetaan kun-

nioitusta ja propseja niistä jutuista mitkä toimittaa ja sitä kautta löytyy se tapa 
mikä toimii.” 

Identiteetti ”Se voi olla tosi hengellistä jollekki toiselle ja jollekki se ei oo sitä ollenkaan. Ja 
niinku breikistä voi oppia, oikestaan se voi antaa sulle paremman mahollisuu-
den olla parempi ihminen.” 

Ilmaisullisuus ”Mun mielestä yks teema mitä siinä ehottomasti opitaan on luomaan” 
Kilpailu ”Ja se battlekulttuuri on se, se niinku sä vaistoat jossain ihmisessä jotain, sun 

on pakko päästä nuuskii sitä.” 
Kulttuuri ”Breikin ominainen ympäristö on rinki tai klubi tai bileet, millon sitten kun 

homma on paljon vapaampaa.” 
Motivaatio ”Mut enemmän ku mitään, niin ne kuitenki haluaa sitä, veikkaan että ne yrittää 

tavottaa sitä fiilistä.” 
Muutos ”Niin, vaikka breikkihistoria on tosi lyhyt, se on vaan 40 vuotta, niin laji on kehit-

tynyt ihan sairaan nopeesti.” 
Opettaja ”Mutta breikissä opettajana toimii minun mielestä niin se tietotaito ja sen lajin ja 

sen tanssin ja kulttuurin historiatuntemus, mutta myös se fysiologinen liike 
mikä siinä on.” 

Oppiminen ”Kyl se sit niitten ihmisten ympärillä oleminen, se niitten tapojen tutkiminen, 
must tuntuu et mä oon ite oppinu enemmän niist ihmisistä, tai jos ei aatella as-
kelia ja tommosia, niin must tuntuu, että ihmisten seuraaminen on ollu mulle 
opettavaisinta.” 

Oppimisympäristö ”Veessä on myös harjoteltu jotain, flarea on kiva treenata siellä. Saa opeteltua 
sitä liikerataa, tai puuhun kytketyssä härvelissä, missä voi vaikka jotain airfla-
rea treenata. Autotallit, kellarit, piha ylipäätään, concrete, asfaltti ja sitte esityk-
set on myös. Mulle oppimispaikka on myös opetus.” 

Tavoite ”Silloin kun aloittaa breikkaamisen, niin tavoite on vaan ylipäätään oppia jotain 
siihen liittyvää. Kun näkee breikkaamista, ni kaikki alottaa sen takia, et se on 
siistin näköstä.” 

Tieto ”Ne jotka menestyy kansainvälisesti, niin niillä on myös enemmän tietoo kult-
tuurista ja historiasta ja tyylistä.” 

Tunteet ”Että eihän siinä raivolta ja itkulta vältytä välttämättä, että se kuuluu meiän elä-
mään.” 

Yhteiskunta ”Ja on tullu katutanssikeskus Saiffat sun muut. Ihan eri tapa nuoremmilla alot-
taa.” 

Yhteisöllisyys ”Painottunut yhteisölliseen ehdottomasti, mutta sitten taas ihmisillä on erilaisia 
tapoja kehittyä.” 


