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Suomen Breikkiliiton toiminta ja tarkoitus

• SBL:n tarkoituksena on:

• Laajentaa, ylläpitää ja kehittää hip hop - kulttuuria ja breikkaamista 
valtakunnallisesti, kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistyötä hyödyntäen. 

• Lisätä suuren yleisön mielenkiintoa, kiinnostavuutta ja tunnettavuutta 
hip hop - kulttuuriin ja breikkaamiseen

• Luoda mahdollisuuksia breikkaamisen harrastamiseen sekä parantaa 
harrastajien mahdollisuuksia kehittyä breikkaamisen ammattilaisiksi.

• Toimia henkilöjäsentensä sekä tukijäsentensä valtakunnallisena 
liittona.

• Luoda jäsenilleen mahdollisuuksia hip hop – kulttuurissa ja tapahtuma- 
ja opetustuotannon kautta.

Finnish B-boy Association all rights reserved
Aleksanteri Gyllenbögel & Ilari Niskanen

SBL:n toiminnan perustana ovat yhdenvertaisuus, henkilöiden välinen 
tasa-arvo, liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.



Toiminta numeroina 2018
• Rahoitus jakauma 50% tapahtumat, 25% hallinto ja 25% opetus, valmennus ja 

workshopit

• Tapahtumien kävijämäärä on triplattu arvio on 3500 tähän mennessä
(2 kisaa pidetty ostoskekuksessa IdeaPark ja Iso Kristiina)

• Tapahtumia on 9 ja arvio 300kpl kisaajia ylitetään roimasti nyt on 426
-Kisaajien tavoite  saavutettiin alle 16v. n. (40) 50 kilpailijaa, aikuiset naiset (8)40 
kilpailijaa ja miehet (40)176 kilpailijaa, ryhmiä (16)20 kpl

• Naiset ja tytöt mukaan vuonna 2018 isommin. Vuoden teemat tasa-arvo, 
yhdenvertaisuus ja monikulttuurisuus (kansainvälisyys).

• 4 kansainvälistä kisaa vuonna 2018 (BreakSM+karsinnat, Flow Mo Anniversary NBH, 
BOTY Nordic) ja kisaajia ulkomailta (50) 146

• Jäseniä 2018 (160) 100 kpl uusia oli tavoite 2018. Saatiin 205 jäsentä.

• Suomalaiset edustivat hyvin ulkomailla 1 crewi 20 maailmanparhaan joukossa 
BOTY:ssa ja naisten finaalissa bgirl Ramona.  

• Opetus KV: Yhteistyössä bboy&bgirl Dojo. Verkossa järjestetty koulutus sertifioi 36 
opettajaa ympäri maailmaa, nostaen heidän katutanssin opetuksensa tasoa ja luoden 
verkostoja. Samalla opettajat saivat vipuvartta omaan työnhakuunsa sertifikaatilla, jota 
voi käyttää edukseen työnhakuprosessissa. 

• Workshopit Ammattiopisto live 2, Tapahtumien yhteydessä 3.

• Valmennus nuorille; Kisakallio 

* Kaikki 
kisaajat

KV -kisaajat

2018 426 146

2017 339 160

2016 196 37



SBL - yhdistyksenä

• Uuden toimintasuunnitelman luomiseksi tarvittiin breikkareiden ääntä ja 
aktiivisuutta

• Hallitus kokosi keväällä jäsenistökseen lähes 30 aktiivista breikkaria ympäri 
Suomea -> Tämä oli suurin suomalaisten breikkareiden kokoontuminen.

• Hallitus järjesti ohjaavan kokouksen, jossa jäsenet kertoivat ajatuksensa 
toiminnan suuntaviivoista tulevaisuudessa sekä antoivat ratkaisuehdotuksia 

• Suuntaviivat sekä ratkaisuehdotukset teemoiteltiin ja niistä koottiin 
toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2021



Kansainväliset kisamatkat

Valmennusleirit

Opetuksen kehittäminen

Olympialaiset 2024

III – Kokeneiden breikkareiden 
tukeminen ja opetuksen kehittäminen

II – Tapahtumat ja breikkareiden integraatio kulttuuriin

Yhteistyö kotimaisten ja kansainvälisten tapahtumien kanssa Break SM - tapahtuma Workshopit tapahtumien yhteydessä

Pysyvät ja ilmaiset harjoittelutilat

I – Breikin saavutettavuus, näkyvyys ja opetus Suomessa

Matalan kynnyksen opetustoiminta Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssaValmennusleirit



Breikin saavutettavuus, näkyvyys ja opetus 
Suomessa

Pohjois-Suomi 25.4.2019 – 27.5.2019
(Yläkemijoki , Nivankylä, Meltaus, Rovaniemi)

10 workshoppia jotka ovat tavoittaneet n. 110 
breikkarin alkua. Osallistujien ikäjakauma on ollut 7 
– 30 vuotta.

Keski-Suomi  
20.1.2019 – 11.4.2019
(Äänekoski, Jyväskylä)

10 workshoppia jotka 
ovat tavoittaneet n. 40 
uutta breikkarin alkua. 
Osallistujien 
ikäjakauma on ollut 7 – 
30 vuotta.

Miniopintopäivät 
(Riihimäki, Turku, Tampere, 
Joensuu)

Liikunnan ja terveystiedon opettajat 
ry:n kanssa toteutettu 
yhteistyöprojekti jossa
SBL:n edustajat opettivat tulevia 
liikunnanopettajille 
breikkaamista ja siihen liittyvää 
pedagogiikka. 

Valmennus Leiri 2019 
20.4.2019
Lohja

SBL järjesti keväällä 2019 
valmennusleirin jossa kolme 
opettajaa valmentajaa opetti 12 
breikkaria. Leiri järjestettiin 
Kisakalliossa, Lohjalla.
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Tapahtumat ja breikkareiden integraatio 
kulttuuriin
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Vaativan tason leirit ja opetuksen 
kehittäminen

SBL:n järjestämät opetusleirit sekä workshopit 
joissa opettavat suomalaiset sekä ulkomailta 
vierailevat huiput. 
SBL kehittää myös jäsentensä opetustaitoja 
sekä breikkaamisen pedagogiikkaa.

Olympialaiset 2024

Olympialaiset 2024 on pitkäntähtäimen projekti joka 
toteutetaan yhdessä WDSF:n kanssa. 

Pitkäjänteinen valmistautuminen vaatii  suunnitelmaa 
jossa kaikki toimintasuunnitelman tasot kohtaavat ja 
toteutuvat.

Breikkareiden kansainvälinen liikkuvuus

SBL tukee matkakustannusten muodossa 
nuoria ja hieman kokeneempia breikkareita 
hankkimaan kokemusta kansainvälisesti.

Lisäksi SBL on toteuttanut kaksi ryhmämatkaa 
Streetstar 2019 (Ruotsi) ja Nordvibe 2019 
(Venäjä)

Kokeneiden breikkareiden tukeminen ja opetuksen kehittäminen



Budjettiesitys 2019



Kiitos!

Hip hop on futuristinen kulttuuri jonka sanomalla on painoarvoa tulevaisuudessa. 
Breikkaaminen on tämän kulttuurin peruskiviä ja breikkaamisen sanoman tavoittaa ihmisiä.


