
Ramona Panula
Nykyinen hallituksen jäsen #jokapaikanhöylä #tanssitäti #toimistotäti 
#verkotvesissä

Ilari Niskanen
Breikkari, Dj, tapahtumatuottaja,Toistuvien Yllätysten taustatanssija. 
Horoskooppi "Kauris"

Hiski Hämäläinen
Olen breikin opettaja kaakkoissuomessa sekä breikin dokumentaristi vuosien 
varrelta.

Tatu Leinonen
Olen breikannut vuodesta 2000. Asetun ehdolle, koska näen että breikkiliiton 
on mahdollista tehdä erittäin hienoja asioita breikkaamisen eteen Suomessa. 
Uskon, että liiton kannattaa toimia "lähellä tanssijoita" ja konsultoida skeneä 
tasaiseen tahtiin, jotta se onnistuu toimimaan mahdollisimman hyvin 
tehtävässään. Olen toiminut opiskeluaikoina opiskelijayhdistyksen "Aalto 
Sustainable Business Club" hallituksessa ja valmistuin kauppatieteen 
maisteriksi pääaineenani taloustiede Aalto-yliopistosta kesällä 2017.

Simeoni Juoperi
Simeoni "Slyrre äS" Juoperi. Rancid Rockers, Hips Don't Lie, Toistuvat 
Yllätykset, Vapaa Aika, The Payback Jam etc. My name is Cat Olov & I do 
love.

Alex Gyllenbögel
35-vuotta breikkikulttuuria. BreakSM tapahtuman tekijä ja SBL perustajajäsen. 
Erikoistunut tanssi politiikkaan, suhteita koti ja ulkomailla. Ennenkaikkea isä, 
empaattinen, mutta tarvittaessa kova.

Jyri Poikonen
Olen breikannut jo liki 19 vuotta ja toiminut paikkakunnalla opettajana noin 14 
vuotta. Innokas toiminnan  kehittäjä ja yhdistysaktiivi! 

Aino Lisma
Olen se eksentrinen tanssivien lismojen nuorempi breikkihahmo alkujaan 
Tampereen kovilta kulmilta, sitemmin helsinkiläistynyt mm. parhaillaan 
käynnissä olevien erityisluokanopettajaopintojen pariin.

Välissä oon toiminut briteissä kv-politiikan opintojen ohessa Lancasterin 
yliopiston hip hop societyn puheenjohtajana kaksi vuotta ja tapoihini kuuluu 
myös 2011 alkaneet vuosittaiset kulttuuri- ja oppimatkat Ugandan 



breikkiskenen pariin, missä toimin aktiivisesti yhteistyössä niin Breakdance 
Project Ugandan, kuin muiden paikallisten katutanssitoimijoiden kanssa. 

Tällä hetkellä osoitteeni on toistaiseksi Ugandan breikkiasfalteilla (mistä 
johtuen kokoukseen osallistuminenkin valtakirjalla/mahdollisesti etänä) täältä 
paluu suunnitteilla ensi vuoden alkupuolella. Breikkauksen, opetuksen ja 
nuorisotyön lisäksi intohimona kaikenlainen kirjoitustyö niin suomeksi kuin 
englanniksi, myös hip hopista tullut turinoitua niin lopputyön kuin artikkeleiden 
muodossa. Haen hallitukseen koska Suomen skene on hieno ja erityinen 
yhteisö, jolla on kaikki potentiaali olla vieläkin timanttisempi, ja koen että se 
vaatii breikkiliitolta enemmän jytyä, luovuutta, johdonmukaisuutta, 
suoraviivaisuutta ja avoimuutta.

Aleksi Kyllönen
Aloitin breikin Oulussa v. 2000 ja olen sen jälkeen skabannut, keikkaillut ja 
opettanut sekä pohjoisemmassa Suomessa että pääkaupunkiseudulla. 
Hallituksen jäsenenä voisin toimia linkkinä Ouluun ja muuhun Pohjois-
Suomeen, sekä auttaa liiton markkinoinnin ja viestinnän kehittämisessä omien 
duunien ja opiskelujen tuoman osaamisen kautta. Itseäni kiinnostaa mm. 
uusien nuorten breikkareiden saaminen "aktiivisten" piiriin ja sitä kautta 
suomalaisen breikkikulttuurin sekä -osaamisen kehittäminen.

Otto Björkman
Otto Björkman edustamassa KOOKOOCEE bad boys & girls - breikkari, lajin 
opettaja sekä siihen liittyvien sekoilujen tuottaja. Hip hop intoilija omasta 
toimesta, Babylonin kädestä myös toimittaja. "Make the hop hip again!"


