
 
Suomen Breikkiliitto / Finnish Breaking Association ry 
Toimintakertomus 6/2018 - 4/2019  
 
 
 
Yhdistyksen toimintavuosi on erityisavustuksesta johtuen kesäkuulta 2018 ulottunut helmikuulle 
2019. 
Toimintavuoden aikana keskityttiin kansainväliseen ja kansalliseen tapahtumatoiminnan 
kehittämiseen sekä jäsenistöä tukevaan valmennus-, opetus- ja koulutustoimintaan. 
 
Kansainvälisten ja suhteiden rakentaminen sekä yhteisten toimintamallien kehittäminen 
tapahtumien kautta olivat keskiössä. Yhdistys muutti nimensä Suomen B-boy Liitosta 
yksinkertaisesti Suomen Breikkiliitoksi samalla vaihtui logo ja tehtiin uudet nettisivut. 
Tapahtumat BreakSM finaalit ja karsinnat kasvattivat suosiotaan. Kansainväliset tapahtumat 
BOTY Nordic ja Flow Mo Anniversary, NHB. Uusi yhteistyömalli kansallisten breikkitapahtumien 
kanssa aloitettiin alkuvuodesta 2019.  
 
 
 
SBL tapahtumat (50% *) 
 
Break SM tapahtumat toteutettiin ensimmäistä kertaa työryhmänä. Formaatti on hyväksi todettu 
ja näin saadaan myös enemmän uusia tekijöitä oppimaan tapahtuma tuotantoa. Uuden 
yhteistyöformaatin kautta SBL tulee näkymään suuremmin kansallisissa ja kansainvälisissä 
tapahtumissa. 
 
Break SM Lappeenranta karsinnat pe 28.9.2018 @IsoKristiina kauppakeskus, LPR 
1vs1 avoin sarja 
1vs1 alle 15 -vuotta sarja 
Tapahtuman järjestää yhdessä Street Culture Club ry, Suomen B-boy Liitto ry ja OKM. 
 
BreakSM 2018 Tampereen seudun karsinnat 20.10.2018 @Ideapark, Lempäälä 
1vs1 avoin sarja 
1vs1 alle 15 -vuotta sarja 
Tapahtuman järjestää yhdessä Cosmic Lizard Squad, Ideapark, Suomen B-boy Liitto ry ja OKM. 
 
BreakSM PK -karsinnat 3.11.2018 @Harjun Nuta, Helsinki 
1vs1 avoin sarja 
1vs1 alle 15 -vuotta sarja 
Tapahtuman järjestää yhdessä Suomen B-boy Liitto ry ja OKM. 
 
 



 
Break SM / Ultimate BBoy Jam finaalit 15.12.2018 @Gloria, Helsinki 
1vs1 juniorit 15v. ja alle ‘tytöt ja pojat samassa sarjassa 
1vs1 B-boy ‘avoin sarja’ 
1vs1 B-girl 
Crew ‘ryhmät’ 
Tapahtuman järjestää yhdessä Suomen B-boy Liitto ry ja OKM. 
 
 
BATTLE OF THE YEAR NORDIC 7.10.2018 Karsinnat Kulttuurikeskus Caisa, Helsinki 
ISLANTI – NORJA – RUOTSI – SUOMI – TANSKA 
1VS1 B-boy 
1VS1 B-girl 
Crew Showcase 
Crew battle 
Tapahtuman järjestää yhdessä Kulttuurikeskus Caisa, Ndjara, Artpreneur Finland rf, Suomen 
Breikkiliitto ry ja OKM. 
 
Flow Mo 16th Year Anniversary Jam | The NHB™ 28.5.2018 @Tavastia, Helsinki 
1VS1 B-boy&B-girl world finals. 
Tapahtuman järjestää yhdessä Saiffa, Suomen Breikkiliitto ry ja OKM. 
 
Flow Mo 17th Year Anniversary Jam | The NHB™ 25.5.2019 @Kaiku, Helsinki 
1VS1 B-boy&B-girl world finals. 
Tapahtuman järjestää yhdessä Saiffa, Suomen Breikkiliitto ry ja OKM. 
 
 
PLANETARYkkcTAKEOVERkkcJAM 1.6.2019 @Luuppi, Helsinki 
2 vs 2 battle 
Tapahtuman järjestää yhdessä KooKooCee, Suomen Breikkiliitto ry ja OKM. 
 
PayBack Jam 13th 6.7.2019 @Aren aukio, Jyväskylä 
Tapahtuman järjestää yhdessä TUFF, Suomen Breikkiliitto ry ja OKM. 
 
Oulun Katutanssit 28.-29.6.2019 @Prunnitori, Oulu 
2 vs 2 battle 
Tapahtuman järjestää yhdessä KatKu ry, KEKSI Kollektiivi, Suomen Breikkiliitto ry ja OKM. 
 
 
 
 
 
 



SBL opetus, koulutus ja valmennus (25% *) 
 
Kansainvälinen opettajankoulutus 
Vuonna 2018 järjestetty, Suomen Bboy-Liiton tukema kansainvälinen opettajakoulutus. 
Järjestetty koulutus oli uraauurtava kokonaisuus katutanssiskenessä ja ensimmäinen laatuaan. 
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.  
 
Palaute koulutuksesta oli huikeaa ja kiittelevää. Valmistuneiden joukossa oli tanssijoita 
Suomesta, Euroopasta ja Yhdysvalloista, mutta myös kehittyviltä alueilta kuten Iran, Intia, Peru, 
Kiina ja Mauritius. Näillä alueilla koulutus saa varmasti myös suuria tuloksia opetuksen 
aiemman tason ollen hyvin vaihtelevaa. Sama efekti toteutuu myös Suomessa, koulutuksen 
nostaessa opetuksen tasoa erityisesti suurimpien kaupunkien ulkopuolella. 
 
Koulutus on alkua kehitykselle, jossa luodaan uusia työpaikkoja ja -mahdollisuuksia 
katutanssialalle. Se vahvistaa osaamista ja luo uskottavuutta koulutukseen osallistujille. Uuden 
liiketoimintamallin kehittyessä prosessi luo myös lisää työpaikkoja katutanssialalle Suomessa, 
toimien 2020-2022 työnantajana arvioilta 3-5 uudelle työpaikalle.  
 
SBL on tukenut koulutusta tähän mennessä kaksi vuotta. Tuella SBL osallistuu katutanssialan 
koulutuksen kehittämiseen Suomesta ponnistavien kansainvälisten innovaatioiden avulla. Tuen 
myötä SBL-logo on mukana mahdollistajana koulutuksen markkinointimateriaaleissa sekä 
opettajien sertifikaateissa vahvistaen myös SBL:n tunnettavuutta Suomessa ja ulkomailla. 
Sertifikaatit saivat 2018 suurta huomiota sosiaalisessa mediassa ja jäävät tuleviksi vuosiksi 
esille valmistuneiden opettajien työpaikoille tanssikouluihin ympäri maailmaa.  
 
Kansallinen opettajankoulutus minitoimipäivät 2019, liikunnan ja terveystiedon opettajille 
Breiktanssi, Capoeira ja Käsipalloliiton kouluttajat olivat yhdessä Liiton opettajien kanssa 
rakentaneet uuden OPS:n mukaisen koulutussetin. Opetuksessa perehdyttiin kuinka rytmi, 
kehonhuolto, havaintomotoriikka ja luovuus kehittyvät 1,5h demon aikana yhdeksi 
kokonaisuudeksi, jossa punaisena lankana kulkee ”rytmi ja luovuus motorisen oppimisen 
välineenä”! 
SBL:n opettajina toimivat Henri Huovinen (Riihimäki, Turku) ja Elias Niskanen (Joensuu, 
Tampere). 
 
Kolutuksen kaupungit, päivämäärät ja osallistujat; 27.3. Riihimäki 34 osallistujaa 6.4. Turku 11 
osallistujaa, 9.4. Joensuu 10 osallistujaa ja 13.4. Tampere 9 osallistujaa.  
 
Kansainväliset workshopit 
SBL tukemat (7kpl) workshopit olivat osa monipuolisen kansainvälisen tanssikulttuurin vaihtoa, 
jossa opettajat toimivat myös tapahtumien yhteydessä tuomareina. Workshopit tarjosivat 
korkeakouluopetusta breiktanssissa alan tanssijoille. 



 
 
 
BreakSM finaalit 2018 
 
Den (Ruffneck Attack/UKR) 14.12.2018 ja 15.12.2018 @DCA ja @Gloria 
Bruce Wayne (Kings Only/FRA) 14.12.2018 @DCA 
Sen lisäksi että nämä kaksi ammattilaista tietävät nerokkaan breiktanssin salaisuudet, he ovat 
erinomaisia opettajia ja saavat myös sinut tuottamaan tuhat ja yksi uutta ideaa. TULE, avaa 
Pandoran laatikko, opi ja inspiroidu lopuksi elämää! 
Lauantaina @Gloriassa matalan kynnyksen workshopit nuorille ja alkeistason tanssijoille 
aamulla tuntia ennen päätapahtuman alkua. 
 
Flow Mo Anniversary 16 
Poe One ‘Keys’ Workshop 24.5. ja 27.5.2018 @Saiffa 
POE ONE is a fountain of hip hop knowledge. If you haven't attended his workshops before this 
is a must-go opportunity not to miss. Poes way of breaking down both the history and the 
techniques behind the dance are very inspiring and helpful to understand why we do what we 
do. Trust us you do not want to hear from everyone else how dope the workshops were. 
Yhteistyössä Flow Mo Crew. 
 
Flow Mo Anniversary 17 
Whacko (USA) Top Rock Workshop FM17 26.5.2019 @Saiffa 
Whacko will share his knowledge, steps and concepts to help you take your top rock to a whole 
new level. You don’t want to miss this! 
Yhteistyössä Flow Mo Crew. 
 
KKC Jäm V.2  
Bullet from Space / Mafia 13 (RUSSIA/VENÄJÄ) 31.5.2019 @Saiffa 
Yhteistyössä KooKooCee Crew. 
 
Kansalliset workshopit 
Breikin saavutettavuus, näkyvyys ja opetus Suomessa. Kohderyhmä matalan kynnyksen 
työpajat kaikille lajista kiinnostuneille. Ei ikärajaa ja tai aiempaa kokemusta tanssista. 
 
Ammattiopisto Live 
Ammattiopisto Live on ammatillinen erityisoppilaitos, jossa kaikilla opiskelijoilla on jonkunlainen 
erityisen tuen tarve. Joten ohjauksessa oli huomioitu kohderyhmä ja se oli hyvin alkeispitoinen. 
"Hyvinvointitori" Leppävaarassa 12.4.2019 ohjaaja Niklas Isola. 
"Hyvinvointitori" on Metsälässä 26.4.2019 ohjaaja Simeoni Juoperi. 
 
Matti Martiskainen 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. 
Työpajojen aikana käydään läpi lajin tekniikoita osa-alueittain, ja tanssitaan ringissä. Tehdään 
myös lyhyitä rutiineja, erilaisia pari- ja ryhmä- sekä luovuus- ja mielikuvaharjoituksia. 
Tarkoituksena on kehittää omaa tapaansa tanssia oppien samalla tanssin kulttuurista ja 
ilmaisullisuudesta innostuen yhdessä tekemisestä. Rentoa ja monipuolista sisältöä luvassa! 
Kokemusta breikkaamisesta ei etukäteen tarvitse olla, ja myös kokeneemmille löydetään 
tekemistä. Yhteistyössä Transcendent ry. 
 
 
Elias Niskanen ja Pietari Kauppinen 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. 
Workshopeilla pääsi tutustumaan breikkiin Elmon ja Pietarin avustuksella ilmaiseksi. Tunneilla 
opetettiin monipuolisesti perus askelista isoihin temppuihin. Tuntien päätteeksi hommat jatkui 
vapailla treenivuoroilla jonne ohjaajat jäivät myös treenaamaan ja neuvomaan innokkaimpia. 
Kokemusta breikkaamisesta ei etukäteen tarvinnut olla, mutta myös kokeneemmille breikkareille 
löytyi kikkoja joita harjoitella. Yhteistyössä Kulttuuriyhdistys TUFF. 
 
 
 
Valmennus  
 
Valmennus Leiri 20.4.2019 @Kisakallio, Lohja 
Päivän leiri 12 hengelle 2 naista, 8 nuorta miestä ja 2 junioria kummatkin poikia. 
Kesto 10h, lounas ja päivällinen. Ohjelma sisältää valmennuksen, haastattelun sekä 
henkilökohtaisen palautteen. 
Päävalmentaja Taija ’T-flow’ Hinkkanen valitsi leirille osallistujat ja valmentajat. Rakensi 
ohjelman ja antoi palautteen. 
 
Jussi ‘Focus’ Sirviö 
Päivän ensimmäisellä työpajalla herätellään porukka päivään ryminällä. Jussin tunnilla tutkitaan 
breikkausta tukevia malleja. Tutustumme ammattitreenarin elämäntavan optimointiin tulosten 
buustaamiseksi. Teemme myös harjoitteita breikkauksen formin, flown ja transitioiden 
kehittämiseksi. 
 
Henri ‘HooHoo’ Huovinen 
Haetaan omaa persoonallisuutta tanssiin. Erilaisia mielikuva, karakteri harjoituksia sekä miten 
välttää toistamista monien soolojen aikana. 
 Ideat ja harjoitukset siirretään rinkiin ja battleen. 
 
 



 
 
Andrii ‘Pluto’ Gregul 
Powermove as a tool for a well rounded style. Basic swing/sweep techniques and the stepping 
stone transitions.Momentum as an advantege. Less effort max impact. Find and develope your 
strenght. 
 
Kisamatkat 
Battle of the year international Montpellier, Ranska 16.-17.10.2019  
Pohjoismaiden karsinnat BOTY Nordic järjestettiin Suomessa ja sen johdosta SBL lähetti 
voittaja ryhmän 7 henkeä Flooephilia (FIN), B-girl Ramonan(FIN) ja B-boy Exaggerate(NOR) 
sekä matkanjohtajan Alex Gyllenbögel. 
 
Street Star Tukholma, ruotsi 5.-6.2.2019 
7 nuorta breiktanssijaa oli Street Star tapahtumassa edustamassa, verkostoitumassa ja enne 
kaikkea hakemassa tuntumaa ulkomaan tapahtumista. Matkan johtajana toimi Alex Gyllenbögel. 
 
Nord Vibe pietari, venäjä 3.-5.5.2019 
4 henkeä oli Pietarissa edustamassa NordicVibe tapahtumassa edustamassa, 
verkostoitumassa ja enne kaikkea hakemassa tuntumaa ulkomaan tapahtumista. Matkan 
johtajana toimi Ilari Niskanen. 
 
 
Yhdistystoiminta (25 % *) 
 
16.3.2019 pidetty Ohjaava kokous oli suurin suomalaisten breikkareiden tapaaminen missä 
viitoitettiin tulevaa. Kokous myös toi SBL:n lähemmäksi jäsenistöään.  
Yhdistyksen säännöt ovat muuttuneet ja nimi on nyt Suomen Breikkiliitto. Logo uudistetaan ja 
liiton uudet websivut breikkiliitto.fi avataan kesän jälkeen. Liitolla on myös tapahtumille sivusto 
breaksm.net sekä fb ja Instagram kanavat. 
Yhdistyksen hallitus vuoden 2018 alussa: 
 
Puheenjohtaja Aleksanteri Gyllenbögel 
 
Jäsen Ramona Panula 
Varajäsen Charles Salter 
 
Jäsen erosi (joulukuu 2018)Jussi Sirviön. Uusi jäsen Taija Hinkkanen 
Varajäsen Anniina Tikka 
 
Jäsen erosi (joulukuu 2018) Kimmo Korpela. Uusi jäsen Ilari Niskanen 
Varajäsen Kaj Viljanen 
 

http://breikkiliitto.fi/
http://breikkiliitto.fi/
http://breaksm.net/
http://breaksm.net/


Yhdistyksen hallituksessa tapahtui muutoksia joulukuussa 2018, kun Kimmo Korpela ja Jussi 
Sirviö erosivat. Heidän tilalleen hallitukseen nousi Ilari Niskanen ja Taija Hinkkanen. Uudet 
säännöt muuttivat myös hallituksen varajäsenten oikeudet yhdistyksessä (ei enään 
kunniajäseniä), joten hallituksesta puuttuu 30.6.2019 asti 2 varajäsentä. Uusi hallitus valitaan 
kesäkuussa 2019. 
Hallituksella on ollut toiminnanjohtaja Alex Gyllenbögel helmi-huhtikuun 3kk puolipäiväisenä 
toimeksiantosopimuksella. Hallituksen pj sijaisena toimi Ilari Niskanen helmi-huhtikuun. 
Hallituksen jäsenet ovat voineet laskuttaa yhdistystä 500€ vuodessa matka- ja kulukorvauksina. 
Talous ja omarahoitus. SBL on saanut (OKM) 2018 50 000€ erityisavustuksen KV-toimintaan. 
Rahoitus jakauma 50% tapahtumat, 25% opetus, valmennus, 
Workshopit ja yhdistystoiminta (hallinto) 25%. Omarahoitus on tullut pääsylipputuloista ja 
jäsenmaksuista. 
 
Hallituksen jäsenet olivat edustettuina ulkomailla ja kotimaassa tapahtumissa ja kokouksissa 
verkostoitumassa ja keskustelemassa breiktanssin kehityksestä tapaamisissa BOTY 
international meeting Montpellier, Legit Blast Praha International meeting UDEF, Pietari 
NordicVibe Pohjoismainen tapaaminen. Kotimaassa tapaamiset kansallisten 
tapahtumajärjestäjien kanssa ympäri Suomen sekä STUL/WDSF, FDO ja OKM tapaamiset.  
 
 
 
 


