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1 JOHDANTO 

Tämä pro gradu -tutkielmani käsittelee kehittämäni ”Kaikki eskarit breikkaa”- tanssikasva-

tuskokonaisuuden kehitysprosessia, joka sijoittuu vuosille 2011–2014. Esikoululaisille 

tarkoitetun projektin tavoite oli tukea tanssikasvatuksen keinoin esiopetuksen opetussuun-

nitelman (Opetushallitus, 2010) perusteissa mainittuja taide- ja kulttuuri-aihealueen sekä 

liikuntakasvatuksen sisältöjä.  

Olen toiminut tanssinopettajana seitsemäntoista vuotta ja opettanut breakdance-tanssilajia 

pääosin alakouluikäisille lapsille, mutta myös vanhemmille harrastajille aina aikuisryhmiin 

asti. Aloittaessani vuonna 2011 tanssinopetuksen alle kouluikäisille lapsille, huomasin ole-

vani uuden haasteen edessä. Huomasin tarvitsevani uudenlaisia työkaluja pienten lasten 

opetukseen. Suhtauduin haasteeseen tutkijan innokkuudella kehittelemällä uusia lähesty-

mistapoja breakdanceen. Työtapaani kuului muistiinpanojen tekeminen ja jatkuva reflek-

tointi työtavoistani. Tästä muistiinpanojen, reflektoinnin ja tanssinopetustyön kokonaisuu-

desta alkoi muodostua prosessi, jonka seurauksena syntyi ”Kaikki eskarit breikkaa”-

projekti, jota lähti rahoittamaan uuden Oulun juhlavuosi 2013 sekä Oulun kaupungin sivis-

tys- ja kulttuuritoimi. Projekti sai myös Taiteen edistämiskeskuksen Pohjois-Pohjanmaan 

ja Kainuun lastenkulttuurin kohdeapurahan. 

”Kaikki eskarit breikkaa” -projektin tavoitteena oli hyödyntää breakdancea siten, että se 

antaa mahdollisuuden saada positiivisia kokemuksia omasta kehosta sekä omasta oppimi-

sesta. Lisäksi se sisälsi esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2010) 

mainittuja taide- ja kulttuuri-aihealueen sekä liikuntakasvatuksen sisältöjä: 

- lasta rohkaistaan monipuoliseen ilmaisuun erilaisten teemakokonaisuuksien yhtey-

dessä 

- luovuuden, mielikuvituksen ja itseilmaisun harjaantuminen 

- lapsen ohjaaminen pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn 

- toisten ja oman työn arvostaminen 

- fyysisen ja motorisen kehityksen tukeminen 

 

Tavoitteena oli myös, että mahdollisimman moni oululainen esikouluryhmä pääsee tanssi-

maan breakdancea omassa päiväkodissaan laadukkaan oululaisen lastenmusiikin tahtiin. 
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Teimme vuoden 2013 taiteilijaksi valitun lastenmusiikkiyhtyeen Soivan Siilin kanssa yh-

teistyössä lastenmusiikkikappaleen ”Breikkarin saari”, jonka rytmi ja sanoitus ohjaavat 

breikkiliikkeiden tekemiseen. Laadin kappaleeseen koreografian, josta tehtiin video, joka 

on ladattavissa internetin youtube-sivustolta osoitteesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=IMIWiJhB-dc. Suosittelen lukijaa lämpimästi katso-

maan videon ennen tähän työhön syventymistä, sillä uskon sen avaavan konkreettisesti 

projektin luonnetta. Käsitellessäni videota tutkielmassani tästä eteenpäin viittaan liite-

osioon, josta linkki löytyy ensimmäisenä liitteenä (liite 1).  

Projektiin osallistui viisitoista päiväkotia. Vierailin päiväkodeissa kahtena kertana 45 mi-

nuuttia kerrallaan. Laadin vierailuja varten tanssinopetuskuvat, joissa yksi kuva vastasi 

yhtä asentoa tai liikettä. Jokainen projektiin osallistunut päiväkoti sai laminoidut tanssin-

opetuskuvat, ”Breikkarin saari”-cd-levyn ja videon dvd-tallenteena itselleen. Tavoitteena 

oli, että näiden materiaalejen avulla jokaisella esikouluryhmällä olisi mahdollisuus jatkaa 

opettajansa johdolla tanssimista. Olin laatinut opetusmateriaalin ja oman vierailuni sisällön 

siten, että niiden avulla voisi saada aikaan tanssiesityksen. Suunnitelmani taakse kätkeytyi 

ajatus, että valmis tuotos voisi motivoida lapsia ja opettajia jatkamaan harjoittelua ja otta-

maan esityksen osaksi vaikkapa päiväkodin kevätjuhlaa.  

Vaikka jälkeenpäin on nähtävissä, että suhtauduin lasten opettamisen haasteeseen joiltain 

osin tutkijan ottein, minulle ei juolahtanut mieleenkään ottaa prosessia osaksi opintojani tai 

tehdä tutkimusta aiheesta. Vasta saatuani ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektin päätökseen 

keväällä 2014 ja orientoituessani työrupeaman jälkeen opiskelujen loppuun saattamiseen 

pro gradun aihe alkoi hahmottua. 

1.1 Tutkimuksen merkitys 

”Kaikki eskarit breikkaa” -projekti on toteutettu Oulussa, missä kulttuurikasvatukseen on 

laadittu varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevat suunnitelmat joiden tavoitteeksi mää-

ritellään lapsen kulttuuri-identiteetin syntyminen ja kehittyminen (Sainio & Tenetz, 2009, 

4; Tuomala & Tenetz, 2014, 3). Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuurikasvatuk-

sen suunnitelmien tavoite on nivoutua kokonaisuudeksi, kulttuuripoluksi, joka pyrkii ta-

kaamaan tasa-arvoisen kulttuurikasvatuksen jatkumon varhaiskasvatuksen ja perusopetuk-

sen aikana (Tuomala & Tenetz 2014; Taikalamppu, 2014). Varhaiskasvatuksen ja perus-

koulun kulttuurikasvatuksen kehittäjät rakentavat yhteistyötä koulujen, kulttuurilaitosten 
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sekä paikallisten toimijoiden välillä (Sainio & Tenetz,  2009).  Oma työskentelyni taide-

kasvattajana on perustunut edellä mainittujen toimijoiden kanssa tehtävään pitkäkestoi-

seen, hedelmälliseen yhteistyöhön. ”Kaikki eskarit breikkaa”-kokonaisuus on tulosta yh-

teistyöstä Kulttuuritalo Valveen lastenkulttuuriyksikön, Sivistys- ja kulttuuritoimen sekä 

varhaiskasvatusyksikkö Alaköökin kanssa. Sivistys- ja kulttuuritoimi osallistui projektiin 

rahoittajana. Lisäksi sain rahoitusta ”Oulun juhlavuosi 2013”-projektista. Sain myös Tai-

teen edistämiskeskuksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun lastenkulttuurikohdeapurahan 

projektia varten. 

Kun erilaisille taidekasvatuskokonaisuuksille haetaan rahoitusta, tavoitteet ja suunnitelmat 

on tuotava huolellisesti esiin hakemuksissa. Jälkeenpäin projektin onnistuneisuutta arvioi-

daan pääasiassa luvuin: mihin rahat käytettiin ja kuinka suuri henkilömäärä osallistui ko-

konaisuuteen. Näin projektin vaikuttavuudesta saadaan helposti hallittavaa määrällistä tie-

toa. Kuitenkaan laadulliseen vaikuttavuuteen ei apuraharaportoinnissa ole mahdollisuutta 

paneutua. Taidekasvattajana arvioin toki jatkuvasti itse omaa työtäni ja sen vaikuttavuutta 

kohderyhmääni. Kuitenkin se, miten erilaiset taiteilijavierailut vaikuttavat sen vastaanotta-

jiin, jää kokemukseni mukaan arvailun varaan. Minua kiinnostaa, onko taidekasvattajan 

vierailulla merkitystä ja vaikutusta vierailuhetken ulkopuolella. Koen tärkeänä pohtia, mil-

lä tavoin taidekasvatuskokonaisuus on muotoutunut, mitä vaiheita prosessiin on liittynyt. 

Taiteilijana ja taidekasvattajana näen gradun tilaisuudekseni pohtia ”Kaikki eskarit breik-

kaa”- projektin laadullisia merkityksiä syvällisemmin, yksityiskohtiin paneutuen. 

Työni arvo voidaan nähdä yhtäältä Oululaisen varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksen 

laadullisen sisällön arvioinnin näkökulmasta. Toisaalta sen arvo määrittyy henkilökohtai-

sesta, ammatillisen kasvun näkökulmasta, kun pohdin prosesseja, jotka ovat johtaneet lop-

putulokseen nimeltä ”Kaikki eskarit breikkaa”. Kolmas merkittävä näkökulma on break-

dancen tarkasteleminen tanssikasvatuksen näkökulmasta. Breakdance on tanssi, jolla ei ole 

juuri sijaa tanssin tai tanssikasvatuksen tutkimuksessa (esim. Nurmi, 2012, 13–14) ja näin 

ollen siihen kohdistuva tutkimus on mielestäni paikallaan. 

1.2 Tutkimustehtävät  

Alkuperäinen suunnitelmani oli yksinkertaisesti selvittää, millaisena esikoulun opettajat 

kokivat "Kaikki eskarit breikkaa"-projektin vaiheet erityisesti minun vierailuni jälkeen. 

Haastatteluvaiheessa kuitenkin kävi ilmi, että minun vierailuni sekä harjoittelu sen jälkeen 
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muotoutuivat kokonaisuudeksi, joita ei voi erottaa toisistaan. Lisäksi huomasin, että opetta-

jien kertomukset eivät avaudu, ellen kuvaa tarkasti koko "Kaikki eskarit breikkaa"-

projektia. Projekti puolestaan avautuu parhaiten kuvailemalla siihen johtanutta monivai-

heista prosessia. Näin tutkielmani muotoutui toimintatutkimukseksi, jonka tarkoitus on: 

1) Kuvata, millaisen prosessin seurauksena ”Kaikki eskarit breikkaa”-projekti on saa-

nut muotonsa. 

2) Selvittää, millaista tanssikasvatusta projekti tuotti esikouluissa tanssinopettajavie-

railun jälkeen. 

3) Pohtia, millaisia jatkokehittämisen mahdollisuuksia ”Kaikki eskarit breikkaa”-

projektilla on. 

 

Tutkielmani rakenne on muotoutunut siten, että aluksi esittelen tutkimukseni lähtökohdat 

luvussa kaksi. Luku on verrattain tuhti kokonaisuus, jossa käyn läpi niin filosofiset, peda-

gogiset, kulttuuriset kuin henkilökohtaisetkin lähtökohdat tutkielmalleni. Sen tarkoitus on 

valottaa tutkimukseni kohteena olevaa toimintaa ja siihen johtaneita valintoja perusteelli-

sesti, ja palaankin tässä luvussa esittelemiini lähtökohtiin koko tutkielmani ajan.  

Luvussa kolme tuon esiin prosessin, jonka seurauksena pro gradu-tutkielmani on saanut 

lopullisen muotonsa toimintatutkimuksena. Tässä luvussa esittelen tutkimuksen toteuttami-

sen vaiheet sekä teoreettiset perustelut valinnoilleni sekä kuvaan tutkimusaineistoani. Käyn 

myös läpi toimintatutkimuksen luotettavuuteen liittyviä periaatteita.  

Neljäs luku esittelee tutkimukseni tuloksia, kun tarkastelen aineistoa kahden ensimmäisen 

tutkimustehtäväni suunnassa. Viidennessä luvussa tarkastelen tutkimukseni toteuttamista 

kriittisesti sekä pohdin jatkotutkimukseen liittyviä kysymyksiä. Tällöin pohdin tutkimuk-

seni tuloksia myös ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektin kehittämistä käsittelevän tutkimus-

tehtävän näkökulmasta. 
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

Tämä luku painottuu vahvasti käsitteisiin ja niiden määrittelyyn. Pidän tarpeellisena esitel-

lä huolellisesti niin filosofiset, pedagogiset kuin kulttuurisetkin lähtökohdat tutkielmalleni. 

Pro gradussani yhdistyy fenomenologinen näkökulma tanssikasvatukseen, taidekasvatuk-

sen ja tanssikasvatuksen aseman pohtiminen osana päiväkodin toimintakulttuuria sekä 

breakdance-tanssin ja siihen vahvasti kuuluvan hiphop-kulttuurin tuntemus.   

Alaluvussa 2.1 esittelen fenomenologiset lähtökohdat niin tutkielmani todellisuuskäsityk-

selle kuin tiedonkäsityksellekin. Tutkielmani koskiessa tanssikasvatusta, fenomenologinen 

lähestyminen on perusteltua myös teoreettisen viitekehyksen perustana: tanssi- ja taidekas-

vatuksen tutkijoiden kirjoituksissa fenomenologinen käsitys todellisuuden ja tiedon luon-

teesta on merkittävässä osassa (esim. Parviainen, 1999; Anttila, 2013; Monni, 2004.)  

Alaluvussa 2.2 käsittelen taidekasvatusta, tanssikasvatusta sekä pohdin toimintakulttuureja, 

jotka mahdollistavat niiden hyödyntämisen koulu- ja päiväkotiympäristössä. Alaluvussa 

2.3 keskityn puolestaan pohtimaan breakdancen asemaa tanssikasvatuksen osana. Samalla 

pohdin myös omaa suhtautumistani lajiin tarkoituksenani avata lukijalle, millainen on oma 

paikkani breakdancen ja tanssikasvatuksen välisessä tilassa. Kokonaisuutena tämän luvun 

tarkoitus on esitellä teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet, joiden rajoissa tarkastelen 

”Kaikki eskarit breikkaa”-projektia.  

2.1 Fenomenologinen näkökulma  

Karkeasti määriteltynä fenomenologia tarkoittaa ilmiöiden kuvausta sellaisena kuin ko-

emme ne (Parviainen, 1999, 90). Se on kuvailevaa tiedettä, joka tutkii miten kokemus syn-

tyy. Fenomenologiassa keskitytään ilmiöihin ja sen kiinnostuksen kohteena on eletty todel-

lisuus. (Miettinen, Pulkkinen & Taipale 2010, 11–12.) Ilmiöt eivät siis tapahdu itsestään, 

vaan ne tapahtuvat aina jollekin, ne ovat aina suhteessa siihen havaitsijaan tai tarkasteli-

jaan, jolle ne ilmenevät. Näin ilmiöt nähdäänkin maailman ja kokemuksen yhteenliittymi-

nä, jotka muodostavat todellisuuden. (Miettinen & al., 2010, 9-10.) Seuraavassa esimerkis-

sä kuvaan muistinvaraisesti kokemaani ilmiötä tanssitunnilla. Tarkoitus on tuoda esille, 

millä tavoin havaintoni ja kokemukseni ohjaavat toimintaani tanssitunnilla: 
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Eräällä alakouluikäisten poikien tanssitunnilla yleinen ilmapiiri on levoton ja 

negatiivisesti virittynyt. Tunnilla syntyy monta tappelua, kun tila meinaa lop-

pua kesken ja lapset kokevat toisten tulevan heidän paikalleen. Tunnin ilma-

piiri pysyy huonona koko kyseisen kerran. Jään pohtimaan, miten voin muut-

taa tilannetta vähemmän levottomaksi seuraavalla kerralla. Aiempiin koke-

muksiini tukeutuen päätän, että ensi kerralla otamme alkuun muutaman lei-

kin, josta lapset pitävät erityisesti. Näin saamme positiivisen tunnelman heti 

alkuun. Liimaan jokaiselle lapselle pienen teipinpalan lattiaan oman paikan 

merkiksi tilan puutteesta johtuvan taistelun ehkäisemiseksi. Seuraavalla tun-

nilla levottomuus helpottaa ja parin kerran jälkeen lapset asettuvat aiemmin 

osoitetuille paikoille ilman teippejäkin. Oma paikka näyttää tuovan turvaa ja 

rauhoittavan oppilaita. En pidä omien paikkojen osoittamista erityisen tär-

keänä, ne voivat mielestäni jopa leimata oppilaita etu- ja takarivin oppilaiksi, 

mutta päätän, että puutun tähän epäkohtaan myöhemmin. Toimiva paikkajär-

jestely mahdollistaa kuitenkin muiden positiivisten asioiden edistämisen tans-

situnnilla. Uskon, että jos ilmapiiriä saadaan muutetuksi parempaan suun-

taan, tanssipaikkojen muuttelu voi olla vaivattomampaa myöhemmin. 

Tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila (2013) esittää, että tieto syntyy ihmisessä ja 

ihmisten välillä. Tieto rakentuu ei-symbolisten prosessien: havaintojen, aistimusten, tun-

temusten ja tunteiden pohjalta. (Anttila, 2013, 32.) Edellisen esimerkin ratkaisut syntyivät 

mielestäni juuri ihmisessä ja ihmisten välillä. Ratkaisut toimia siten kuin toimin, syntyivät 

minussa sekä minun ja oppilaideni välillä. Toinen opettaja olisi ratkaissut tilanteen toisella 

tavalla. Toisaalta myös toisessa ryhmässä, toisten lasten kanssa minä olisin saattanut rat-

kaista tilanteen toisella tavalla. Lasten asettuminen omille paikoilleen myöhemmin ilman 

merkkiteippejä kertoi myös tiedon rakentumisesta ihmisten välillä. Tilaan asettuminen oli 

muuttunut tiedoksi, jonka perusteella kaikki asettuivat tilaan tietyllä tavalla suhteessa toi-

siinsa.   

Ajatus tiedon syntymisessä ihmisessä ja ihmisten välillä nojaa fenomenologiseen käsityk-

seen tiedon ruumiillisuudesta; siitä että ihminen on yhteydessä maailmaan ensisijaisesti 

kehonsa välityksellä. Näin ollen keho -hermoverkkojen, aivojen, aistimusten, tunteiden, 

havaintojen, kokemustemme yhteenkietoutuneena kokonaisuutena - on niin maailmassa 

olemisen kuin havaitsemisen ja oppimisenkin keskus. Tästä syystä myös mieli ja tajunta 

perustuvat ensikädessä kehollisuudelle. (Anttila, 2013; Merleau-Ponty 1995.) Ennen tulo-
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aan tietoisuuteen kokemuksemme muodostuvat esikielellisistä ei-symbolisista kokemuksis-

ta, jotka ihmisen on mahdollista ”uudelleenkoodata” symboliseen muotoon kuten esimer-

kiksi kieleksi tai kuviksi (Anttila, 2013, 32, 36). Tällä tavoin tiedon muodostumisella on 

ei-symbolinen, esikielellinen perusta. Näin ajateltaessa voidaan puhua ”kehollisesta kään-

teestä”, jonka seurauksena tietoisuuden, oppimisen ja ajattelun nähdään rakentuvan ei-

kielellisen esitietoisuuden varaan. Tämä näkemys voidaan nähdä vastakkaisena kartesiolai-

selle dualistiselle keho-mieli-asetelmalle, jossa ajattelua ja tajuntaa pidetään kehosta riip-

pumattomana toimintana (Sheets-Johnstone, 2009, 2; Anttila, 2013, 32).  

Myös Rouhiainen (2010, 85) kirjoittaa, että fenomenologian näkökulmasta teoreettinen ja 

käsitteellinen ajattelu perustuu keholliseen, kokemukselliseen ja toiminnalliseen asioiden 

hahmottamiseen. Ruumiinfenomenologian keskeinen filosofi Merleau-Ponty näkee ha-

vainnon ruumiillisena tapahtumana (ks. Klemola, 2002; Monni, 2004; Rouhiainen, 2010).  

Parviainen (1999, 91) viittaa Merley-Pontyyn toteamalla, että hänen filosofiassaan ihminen 

ei ole maailmasta irrallinen tarkkailija vaan kehon ja aistien kautta maailmaan sitoutunut ja 

vuorovaikutuksessa oleva subjekti. Merleau-Pontyn fenomenologiassa pyritään tavoitta-

maan asiantilat ainutlaatuisuudessaan ennen kielellistä ilmaisua, mitä voidaan kutsua ko-

kemuksen esiobjektiiviseksi tilaksi. Merkityksellistä on löytää yhteys tämän esiobjektiivi-

sen sekä kielellisen välillä. (Parviainen, 1999, 88–89.)  

Fenomenologia tavoitteleekin havainnon ja kokemuksen käsitteellistä jäsentämistä (Mietti-

nen & al. 2010, 9-10). Fenomenologian edelläkävijän Husserlin näkemyksen mukaan ky-

seenalaistamalla arkikokemuksen kautta syntyneet sekä tieteelliset ja teoreettiset ennakko-

oletukset, voimme kehon kuuntelemisen avulla saada kokemuksen. Tätä kokemusta voi-

daan kutsua intuitioksi, välittömäksi kokemukseksi, joka voidaan tuoda tarkastelun koh-

teeksi. (Parviainen, 1999, 84.) Käsitän, että juuri tämän ajatuksen omaksumisesta puhutaan 

kun puhutaan oppimisen kehollisesta käänteestä. Käsitystäni tukee Anttilan (2013) kuvaus 

siitä, että tieto ei ole olemassa ulkomaailmassa ja siirrettävissä meihin sellaisenaan, vaan 

koko kehomme kokemuksineen osallistuu tiedon uudelleenmuodostamiseen. Käsitteellinen 

ajattelu perustuu esikielelliselle kokemiselle, joka on ajattelumme raaka-ainetta. (Anttila, 

2013, 32, 35–37.)  

Oleellista on, että fenomenologiassa ajatellaan että on olemassa yksi maailma ja yksi todel-

lisuus, johon jokainen osallistuu omien kokemustensa kautta (Niikko, 2003, 14; Parviai-

nen, 1999, 89–90). Vaikka todellisuus tulee esille kokemusten kautta, täytyy huomata, että 
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Merleau-Pontyn filosofian mukaan ei ole mahdollista päästä lopulliseen vastaukseen todel-

lisuudesta. Se on jatkuvassa muutoksen tilassa ja siitä paljastuu kokemusprosessiemme 

avulla uusia puolia, mutta se ei koskaan näyttäydy kokonaan. (Parviainen, 1999, 89–90.) 

Tanssituntiesimerkissäni tulkitsin levottoman ja negatiivisesti virittyneen lapsiryhmän käy-

töksen viestinä: jotain täytyy muuttaa. Uskon, että kokemattomampana tanssinopettajana 

vuosia aiemmin olisin toiminut varmasti toisin. Suhteeni lapsiin, oppimiseen, opettamiseen 

ja tanssiin on muuttunut vuosien varrella. Ennen olisin saattanut vaatia lapsia muuttamaan 

toimintaansa ja ”olemaan kunnolla” ilman muutoksia tanssituntien järjestelyissä. Nyt kui-

tenkin ajattelin, että minun täytyy auttaa toiminnan muuttamisessa muuttamalla jotain tans-

situnnin kulussa ja sisällössä. Levottomuus ja negatiivinen vire tanssitunnilla on saanut 

uuden merkityksen ajattelussani: jos ennen se merkitsi minulle vaikeuksia, ärsyyntymistä 

ja neuvottomuuttakin, tänä päivänä se useimmiten on ennemmin viesti: jotain täytyy muut-

taa ja on kokeiltava erilaisia vaihtoehtoja tilanteen muuttamiseksi.  Näin ajatteluni muutok-

sessa on mielestäni nähtävissä Parviaisen (1999, 89–90) kuvaama näkemys todellisuuden 

muuttuvasta luonteesta, josta kokemusprosessimme paljastaa uusia puolia.  

Edellä esitettyyn teoriaan ja esimerkkiin pohjautuen tiivistän fenomenologisen todellisuus-

käsityksen tavaksi nähdä todellisuus subjektiivisena kokemusten summana, joka on jatku-

vassa muutoksen tilassa. On olemassa yksi todellisuus, joka ilmenee jokaiselle yksilölle 

omien kokemusten kautta. Näin ollen kokemusten avulla voimme saada tietoomme todelli-

suuden osia, mutta emme koskaan voi saada haltuumme tietoa koko todellisuudesta. Ku-

kaan ihminen ei kuitenkaan voi koskaan olla todellisuuden ulkopuolinen tarkkailija, vaan 

osallistuu todellisuuteen kokijana ja on näin osa kokemaansa todellisuutta. Sheet-Johnstone 

(2009, 24) kuvaa asiaa kirjoittamalla:”The first-person body is in and of the world--”.  

Osallistumme todellisuuteen kehollamme ja juuri kehon kokemusten kautta pääsemme 

kosketuksiin todellisuuden kanssa.  

2.1.1  Kokemus ja havainto 

Fenomenologiassa kokemuksella tarkoitetaan erityistä suhdetta, merkityssuhdetta subjektin 

ja objektin välillä (Perttula, 2005, 116). Se on alati käynnissä oleva, uudistuva mielellinen 

prosessi, johon liittyvät niin oivallukset, tunteet, ymmärrys, ajatteleminen kuin tietäminen-

kin (Rauhala, 2001, 5). Aiemmin esittämääni tanssituntiesimerkkiä voi hyödyntää tässä 

toteamalla, kuinka levoton tunnelma ja negatiivinen ilmapiiri merkitsi minulle viestiä, että 
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jotain täytyy muuttaa tanssitunnin järjestelyissä. Aiemmin se olisi merkinnyt minulle neu-

vottomuutta ja ärtymystäkin, mutta uudistuvan luonteensa takia merkityssuhde kyseisen 

kaltaiseen tilanteeseen on muuttunut.  

Kokemukseen liittyvänä keskeisenä käsitteenä voidaan nähdä intentionaalisuus eli tajun-

nallisuuteen kuuluva tapa, jonka avulla suuntaudumme oman toimintamme ulkopuolelle 

(Perttula, 2005, 116). Juuri intention avulla ihminen kokee elämyksiä, joissa kohde ilme-

nee aina jonkinlaisena. Näin todellisuus saa merkityksiä ja tarkoittaa jotakin. Välillä ko-

kemuksen kohde on tunnistettavissa, mutta on myös tilanteita, joissa ihmisen on mahdo-

tonta tunnistaa, mistä hänen kokemuksensa on peräisin. Tunnistamattomanakin kokemuk-

sen kohteena oleva elämys on todellinen. (Perttula, 2005, 116.) Intentionaalisuuteen viittaa 

myös Hotanen (2003, 61) kirjoittaessaan tietoisuuden olevan asioita kohti olemista ruumiin 

välityksellä. Rouhiainen (2010, 77) puolestaan viittaa samaan asiaan kuvaamalla ruumiin 

sisältämää anonyymiä tai persoonatonta elementtiä, joka on suuntautunut maailmaan. Mi-

nulle intentionaalisuus avautuu kun yritän olla ajattelematta mitään ja huomaan kuinka 

mieli täyttyy ajatuksista, havainnoista ja kehon tuntemuksista. Vaikka kuinka yrittäisin, en 

mitenkään voi tyhjentää mieltäni kaikesta ja olla ajattelematta; olen koko ajan kosketuksis-

sa maailmaan ajatusteni ja kokemusteni välityksellä. Mielestäni intentionaalisuuden avulla 

voi ymmärtää, miksi havaitsemamme asiat eivät näyttäydy meille yksittäisinä, irrallisina 

osina, vaan muodostavat kokonaisuuden, oman todellisuutemme. 

Se, miten koemme asiat ja miten todellisuus meille näin jäsentyy, määräytyy meille kah-

della tavalla. Ensinnäkin se jäsentyy subjektiivisen kokemuksemme kautta eli tavoilla, joil-

la meidän on mahdollista kokea asiat itse. Toisaalta kokemuksemme on aina myös inter-

subjektiivinen eli suhteessa muihin subjekteihin, toisin sanoen yhteisöön, johon kuulumme 

ja jonka käyttäytymisnormit olemme omaksuneet ja sisäistäneet. Subjektiivinen ja inter-

subjektiivinen kokeminen ovat suhteessa toisiinsa siten, että subjektiiviset kokemusmah-

dollisuudet asettavat rajat intersubjektiivisille kokemuksillemme. Tästä esimerkkinä toimii 

vaikkapa näköaisti: minulla on mahdollisuus kokea asioita näköaistini avulla, mutta soke-

alla ihmisellä ei ole tätä mahdollisuutta. (Taipale 2010, 126–127.)  

Hotanen (2010) viittaa Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologiseen näkemykseen kirjoittaen 

intersubjektiivisuuden olevan ruumiiden välinen suhde. Vaikka olen oma ruumiini, en ole 

sulkeutunut omaan maailmaani, vaan havaitsen myös ”Toisten” havaitsemisen, koska he 

ovat ruumiidensa kautta suuntautuneita samaan maailmaan. (Hotanen, 2010, 146.) Näin 
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ollen voidaan päätellä, että vaikka kokemuksella on yksilöllinen ulottuvuutensa, se on 

myös aina jossain määrin yhteisöllinen: olemme aina suhteessa myös yhteisössämme ole-

viin ”Toisiin” kokijoihin. Käsitän ”Toisella” subjektin, joka en ole minä itse. En voi kokea 

hänen kanssaan samaa asiaa, mutta voin samaistua hänen kokemukseensa. Hotanen (2010) 

kuvaa tätä eläytymisenä toisen kokemukseen. Tällöin kysymys on subjektiivisesta koke-

muksesta, jossa ymmärrän, että en näe maailmaa toisen näkökulmasta (Hotanen, 2010, 

147.) Toisen tunteeseen eläytymisestä voidaan käyttää myös ilmaisua empatia. Merleau-

Pontyn ajattelussa yksilöllä on kehollisuuden kautta kyky ymmärtää toisten yksilöiden läs-

näolo ja ympäristön vuorovaikutuksellisuus. (Välimäki, 2006, 17.) Empatiaan voidaan kat-

soa liittyvän myös eletyn kehon kokemus, jota käsittelen myöhemmissä alaluvuissa.  

Subjektiivisuuden ja intersubjektiivisuuden käsitteisiin liittyy myös situaation käsite. Jo-

kaisella subjektilla on oma, ainutlaatuinen situaationsa eli tapa, jolla hän on sitoutunut 

maailmaan ajallisesti ja paikallisesti. Situaation kautta jokaiselle muodostuu oma perspek-

tiivinsä maailmaan. Ainutlaatuisesta situaatiosta huolimatta subjekteilla on mahdollista 

ymmärtää toisiaan yhteisen kokemustodellisuuden ja elämysmaailman kautta. (Parviainen, 

1994, 27.) Käsitykseni mukaan intersubjektiivinen kokemus on juuri edellä mainittua, Par-

viaisen (1994) kuvaamaa yhteistä kokemustodellisuutta ja elämysmaailmaa. 

Miettinen (2010) kuvaa Husserlin näkemystä kirjoittamalla, että kokemukset yhteisöistä 

muodostuvat hyvin perustavalla kokemuksen tasolla. Yhteisön kokemus syntyy, kun 

olemme tekemisissä kulttuuristen ja yhteisöllisten aikaansaannosten kanssa, jotka ovat ra-

kentuneet ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa eivätkä ole näin johdettavissa yhden yksi-

lön nimiin.  Tällaisia jaettuja kokemuksia ovat esimerkiksi kieli uskonto tai vaikkapa or-

kesterin soittama konsertti, jota olemme kuulemassa osana ihmisjoukkoa.  Jaettujen koke-

musten kokonaisuudessa olemme osa havaitsijoiden kokonaisuutta, jota voidaan kutsua 

nimellä ”me”. Me-kokemus on inhimilliseen kokemiseen kuuluva osa, johon ei välttämättä 

tarvita konkreettisesti muita osallistujia, vaan pelkkä toisten osallisuuden mahdollisuus 

siihen riittää. (Miettinen, 2010, 157–158.) 

2.1.2 Keho ja ruumis 

Suomalaisessa fenomenologian tutkimuksessa käytetään alkuperäisistä käsitteistä erilaisia 

suomennoksia. Eri suomennoksia käytetään riippuen tutkijoiden tutkimusintresseistä.  

Esimerkiksi Merleau-Pontyn (1962) käsitteestä le corps on käytössä suomennokset ruumis 
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ja keho.  (Rouhiainen, 2010, 75.) Tässä tutkielmassani viittaan sekä kirjoittajiin, jotka käyt-

tävät keho-käsitettä että kirjoittajiin, jotka käyttävät käsitettä ruumis. Kirjavan käytännön 

myötä on vienyt aikansa käsittää, että kirjoittajat joka tapauksessa viittaavat samaan alku-

sanaan le corps. Käytän molempia suomennoksia sen mukaan, miten viittaamani kirjoitta-

jat ovat käsitteitä käyttäneet.  Tähän tapaan on päätynyt myös muun muassa Välimäki 

(2006, 10) lisensiaatintyössään Tanssimatkalla – ruumiillisia kokemuksia koulun tanssi-

kurssilla. Fenomenologian käsitteistö on myös keho- tai ruumiskäsitteen ulkopuolella kir-

javaa, eikä sen menetelmistä, käsitteistä tai kohdealueista ole vakiintunutta yksimielisyyttä 

– pikemminkin käsitteistö uudistuu jatkuvasti. Fenomenologiaa onkin kritisoitu juuri tästä 

syystä. (Miettinen & al., 2010, 9.) 

Merleau-Pontylle ruumis on ilmaisu, intentioidemme näkyvä muoto. (Rouhiainen 2010, 

85). Tässä heijastuu ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus toiminnan edellyttäjänä.  

Merleau-Pontyn mukaan ihminen on olemassa vain liikkeen välityksellä. (Merleau-Ponty, 

1962, 108–110; Rouhiainen, 2010, 79.) Ruumis on havainnon subjekti ja näkökulma maa-

ilmaan. Siksi subjektiivisuus ja henkilökohtaisten aistimusten, kokemusten ja elämysten 

pohtiminen nähdään fenomenologiassa merkityksellisenä. Hotasen (2003) mukaan Merle-

au-Ponty kuvaa ruumista maailman keskipisteenä: Maailmasta voi olla tietoinen vain oman 

ruumiinsa kautta. (Hotanen, 2003, 61.) Sen sijaan että käyttäisimme havaintoihin yksittäi-

siä aisteja, kuten näköä, havaitsemiseen osallistuu koko ruumis (Parviainen, 1999, 87). 

Havainnoimme objekteja: esineitä ja asioita ruumiillamme, mutta oma ruumiimme ei voi 

koskaan olla pelkästään oman havainnointimme kohteena. Ruumiimme on aina myös ha-

vainnoija (esim. Miettinen & al., 2010, 143). Ruumista voidaankin tarkastella kahdella eri 

tavalla: ruumiina, jonka koemme itse tai ruumiina, jonka ”Toiset” kokevat. Molemmat 

ruumiit ovat olemassa yhtä aikaa. (Merleau-Ponty 1962, 106.) Toisten kokemaa ruumista 

voidaan kutsua esimerkiksi objektiiviseksi kehoksi tai esinekehoksi (Parviainen, 1999, 91). 

Subjektiivista, itse koettua ruumista kutsutaan muun muassa koetuksi ruumiiksi (Parviai-

nen, 1999, 91) ja eletyksi tai koetuksi kehoksi (Klemola, 2002, 4.). Palaan näihin kahteen 

eri ruumiin hahmottamisen tapaan seuraavassa alaluvussa.  

Keho voidaan nähdä myös sosiaalisen kehon käsitteen kautta. Tällöin tarkoitetaan kulttuu-

rin ja konventioiden muokkaamaa tapaamme liikkua ja ymmärtää omaa kehoamme. Sosi-

aalinen keho muodostuu rooleista, rutiineista, naamioista ja erilaisista käyttäytymisen ta-

voista. Sosiaalinen keho on yleensä tiedostamatonta aluetta, jonka voidaan sanoa jähmettä-

vän käsitystämme kehomme toimintamahdollisuuksista. (Parviainen, 1994, 57.) Sosiaali-
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sen kehon voidaan ajatella mielestäni liittyvän jaettuun kokemukseen. Sosiaalinen keho on 

yhteisömme tapa määrittää, mikä on sopivaa kehon käyttöä ja mikä ei. Ajattelen myös, että 

sen lisäksi että sosiaalinen keho on jotain, minkä voi nähdä negatiivissävytteisesti jähmet-

tävän kehoamme, se myös toteuttaa normeja, joiden voi katsoa olevan moraalisesti ja eetti-

sesti hyväksyttäviä. Näin tapahtuu esimerkiksi vihan tunteen kohdalla silloin kun kokija 

ajattelee, ettei voi rikkoa mitään, tai lyödä ketään, vaikka vihastuksissaan haluaisikin. Täl-

laisessa tilanteessa voidaan katsoa sosiaalisen kehon määräävän, mitä en voi tehdä. 

Vaikka sosiaalisella keholla onkin mielestäni myös positiivisia vaikutuksia, ei tule jättää 

huomiotta Parviaisen (1994, 57) esiin tuoman jähmettävän toimintamallin vaaraa. Mieles-

täni sosiaalisen kehon käsite kuvaa hyvin esimerkiksi tämän päivän yleisesti nähtävissä 

olevaa kehonmuokkausilmiötä. Esimerkiksi laihdutusohjelmat televisiossa, laihdutusval-

misteet sekä tiettyyn ulkonäköön ja kehonkoostumukseen tähtäävä fitness-kulttuuri luovat 

julkisuudessa tietynlaista sosiaalista kehoa. Yhtä lailla kosmetiikkateollisuus muokkaa 

ryppyvoitein ja harmaat hiukset peittävin hiusvärein sosiaalisen kehon käsitettä suuntaan, 

jossa vanhenemista ei pidetä tavoiteltavana tai sopivana. Julkisuudessa esillä olevat sosiaa-

lisen kehon kriteerit perustuvat usein kaupallisiin intresseihin, ja näin pidän erittäin vaaral-

lisena että ne pääsevät tiedostamatta vaikuttamaan meidän kokemukseemme sosiaalisesta 

kehosta, siitä mitä pidetään kulttuurissamme hyväksyttävänä.  

Kuten Parviaisen (1999, 57) mukaan edellä tuonkin esille, sosiaalinen keho kuuluu usein 

tiedostamattoman kokemisen alueeseen. Jos näin on, ei ole mahdollista tunnistaa ulkopuo-

lelta tulevia vaatimuksia ja suhtautua niihin kriittisesti, se muokkaa omaa käsitystämme 

kehosta. Tähän ongelmaan voi vastata huomion kiinnittäminen eletyn kehon kokemuksiin 

ja kehotietoisuuden kehittäminen, joita tarkastelen seuraavaksi. 

2.1.3 Kehotietoisuus ja kehon kuuntelu 

Kun puhutaan kehotietoisuudesta, puhutaan tietoisuuden suuntaamisesta kehollisia koke-

muksia kohtaan (Monni, 2004, 220). Anttila (2009) on tutkinut kehollisen läsnäolon eli 

kehotietoisuuden merkitystä tajunnan sisältöihin. Tajunnalla Anttila tarkoittaa kaikkea ko-

ettua ja tiedostettua, joihin kuuluu kielellisten sisältöjen lisäksi myös ei-kielellisiä sisältöjä, 

kuten aistimuksia, havaintoja tuntemuksia ja mielikuvia. (Anttila, 2009, 84.) Käsitykseni 

mukaan Parviainen (1999, 92) tarkoittaa juuri näitä ei-kielellisiä sisältöjä kirjoittaessaan 

kokemuksen esiobjektiivisesta tilasta. Tietoisuuteen kohonneet ei-kielelliset sisällöt voivat 
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muuttua kielelliseksi. Tätä kautta kehollisia kokemuksia voidaan kuvailla, tulkita ja antaa 

niille merkityksiä. (Anttila, 2009, 84; Anttila 2013, 32.) Parviainen (1999, 92) käyttää 

esiobjektiivisten kokemusten havainnoimisesta ilmaisua kehon kuuntelu, joka ei perustu 

kuuloaistille, vaan kehontuntemusten kokonaisvaltaiselle tarkastelulle. Näen kehon kuunte-

lun ja kehotietoisuuden käsitteiden suhteen toisiinsa siten, että kehon kuuntelu on väline ja 

välttämättömyys kehotietoisuudelle ja sen kehittämiselle.  

Kehotietoisuuden keskeisiä käsitteitä ovat muun muassa objektikeho, eletty keho, kehon 

sisäiset aistit, proprioseptinen tietoisuus, kehontietoisuus sekä ego-tietoisuus (Monni, 2004, 

219). Objektikeholla tarkoitetaan sitä kehon kokemisen tapaa, jossa hahmotamme kehom-

me ulkoapäin tarkasteltavana kohteena, luomme ikään kuin kuvan kehostamme. Esimerk-

kinä tästä on tanssija, joka tarkastelee kehon liikkumista peilin kautta.  Objektikeholle vas-

takkainen näkökulma on eletty keho, joka tarkoittaa sisäisesti saatua kokemusta kehos-

tamme. Eletyn kehon kokemukseen liittyy vahvasti kehon kuuntelu sekä ulkoisten aistien 

(näkö, kuulo, haju, maku, tunto) toisarvoisuus. Eletyn kehon tuntemuksia havainnoidaan 

proprioseptisten, sisäisten aistien avulla. (Klemola, 2002, 4-5.) Proprioseptisella aistilla 

tarkoitetaan asento- ja liikeaistia: lihasten, jänteiden ja nivelpussien reseptoreiden toimin-

taan perustuvaa kykyä tuntea raajojen ja koko vartalon asennot ja liikkeet ilman näköaistin 

apua (Nienstedt, Hänninen, Arstila &  Björkqvist, 2009, 486).  Eletyn kehon kokemus on 

Monnin (2004) mukaan inhimillisessä mielessä välttämätön muun muassa empatian koke-

misen kannalta, koska ainoastaan oman kokemuksen kautta on mahdollista tietää, millaista 

on tuntea esimerkiksi kipua. Tämä kokemus on perusta intersubjektiiviselle kokemukselle, 

jossa ymmärretään toista tuntevaa ihmistä. (Monni, 2004, 222.)  

 

Kehotietoisuuden vastaparina voi nähdä egotietoisuuden, joka on Klemolan (2002, 4) mu-

kaan tietoisuuden alue, jolla koemme ajattelevamme, tuntevamme ja toimivamme. Egotie-

toisuus on reflektiivistä ja intentionaalista.  Monni (2004) käyttää nimitystä ego-loginen 

tietoisuus kuvaamaan samaa tietoisuuden aluetta. Hän kuvaa arkemme koostuvan pääosin 

ego-logisen tietoisuuden välittämistä representaatioista eli ajatuksista, mielikuvista, suun-

nitelmista ja muistikuvista, ja kehotietoisuus jää usein olemattomaksi. (Monni, 2004, 221.) 

Anttila (2013) huomioikin, että kehossamme on valtava määrä tietoa, jota käytämme joko 

tietoisesti tai tiedostamatta. Hän esittää huolensa, jonka mukaan valtava osa tiedon kapasi-

teetista jää käyttämättä, ellemme suuntaa tietoisuuttamme kohti kehollisia kokemuksia ja 

hyödynnä kehontietoisuutta. (Anttila, 2013, 32–34.) Muun muassa näihin kehontietoisuu-
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den ja kehon kuuntelun huomioihin perustuvat tanssikasvatuksen lähtökohdat, joita käsitte-

len seuraavassa luvussa. Ennen sitä on syytä kuitenkin huomioida fenomenologinen näkö-

kulma taiteen ja kehontietoisuuden välisestä yhteydestä.  

Fenomenologisessa ajattelussa taide ilmentää todellisuuden perustavampaa tasoa pyrkimäl-

lä korjaamaan arkisen elämän siihen kiinnittämiä jähmettyneitä luokitteluja (Alhanen, 

2010, 221). Fenomenologian pyrkimys on löytää yhteys kielen ja esiobjektiivisen koke-

musmaailman välillä, ja juuri taiteen avulla voidaan päästä lähelle omia kokemuksia (Par-

viainen, 1999, 88,90). Rouhiainen (2010) viittaa esiobjektiiviseen, ei-kielelliseen koke-

mukseen ja näkee, että fenomenologia tarjoaa mahdollisuuden nähdä taiteellinen toiminta 

kokemuksellisena, ruumiillisena ja situationaalisena oppimisprosessina. Tehdessään tai-

teellista työtä taiteilija hahmottaa ja ilmentää ruumiillista tuntumaansa maailmaan ja näin 

tehdessään kehittää ymmärrystään ”-- asioiden, tapahtumien ja ympäristön aistisesta luon-

teesta sekä oman ruumiinsa tuntemuksista ja liikkumisen tai ilmaisun mahdollisuuksista” 

(Rouhiainen, 2010, 77.)  

Valmis taideteos ei kuitenkaan ole kuva todellisuudesta, vaan ennemminkin ilmaisee todel-

lisen yhtä merkitystä (von Bonsdorff, 2000, 193–195). Lisäksi työ ei määrity pelkästään 

taiteilijan itsensä toimesta, vaan se on suhteessa taiteilijan aikaisempiin töihin sekä merki-

tyksiin, jota muut niille antavat. Taiteellisen oppimisen tai taiteen tekemisellä oppimisen 

perusteluna voidaankin näin pitää esiymmärryksen kehittymistä, jolla yksilö kehittää ruu-

miillisia ja sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja samalla kun hän kehittää myös itsetunte-

mustaan ja taiteellista identiteettiään.  (Rouhiainen, 2010, 77.) Mielestäni Rouhiaisen 

(2010) ajattelu taiteen yhteydestä sisäisen maailman tuntemiseen vastaa Anttilan (2013, 

32) ja Monnin (2004, 220) ajatusta kehon kuuntelun ja kehontietoisuuden merkityksestä 

tiedon kehittymiselle.  

Tulkitsen fenomenologista ajattelua taiteesta niin, että taide on yksi tapa hyödyntää keho-

tietoisuutta ja olla yhteydessä siihen valtavaan ei-symboliseen, esikielelliseen tai esiobjek-

tiiviseen kokemusmassaan, tiedon raaka-aineeseen joka jokaisella on mahdollisuus valjas-

taa käyttöönsä. Taide antaa mahdollisuuden kielellistä ilmaisua moniaistisempaan ja moni-

kanavaisempaan ilmaisuun, jolla on myös mahdollisuus purkaa Alhasen (2010, 221) ku-

vaamia arkisia jäykkiä luokitteluja.  

Kuten tämän luvun alussa olen maininnut, taidekasvatuskeskustelu ja sen perustelut pol-

veutuvat usein fenomenologisesta ajattelusta. Seuraavassa luvussa käsittelen taidekasvatus-
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ta ja tanssikasvatusta fenomenologiaan pohjautuvana kokonaisuutena. Tultaessa tutkimuk-

seni varsinaiseen toteuttamiseen, fenomenologinen lähtökohta vaikuttaa edelleen vahvana 

valintojeni takana. 

2.2 Taidekasvatus ja tanssikasvatus sen osana 

Taidepedagogiikka on kehittyvä tieteenala, jonka keskiössä on pohdinta taiteen avulla op-

pimisesta (Varto, 2010, 31). Taidepedagogiikka toimii yläkäsitteenä, jolle taidekasvatus, 

taideopetus ja taidekoulutus ovat alisteisia (Anttila, 2010, 7).  Kun taiteesta puhutaan tai-

dekasvatuksen yhteydessä, tuodaan usein esille taiteen mahdollisuudet tehdä näkymättö-

mästä näkyvää ja kielellistää elämykset (esim. Sava 2009, 155; Räsänen, 2010, 141; Parvi-

ainen, 1999, 89). Tämä viittaa fenomenologiseen näkemykseen esiobjektiivisista koke-

muksistamme, jotka tapahtuvat tiedostamattomalla tasolla kehollisissa kokemuksissamme 

(esim. Parviainen, 1999, 88–89).   

Myös kognitiiviseen oppimiskäsitykseen nojaavassa taidepedagogiikassa nähdään, että 

oppimista tapahtuu, kun ei-kielelliset elämykset ja havainnot muunnetaan sanallisiksi ja 

symbolisiksi merkityksiksi. Merkittävä huomio on, että taiteellisen tietämisen katsotaan 

liittyvän kaikkeen tietämiseen, sillä siinä yhdistyy ihmisen tarve nivoa oppimisessa yhteen 

niin aistit, tunteet, käsitteet kuin toimintakin. (Räsänen, 2010, 141–143.) 

Taidekasvatus on kasvatusta taiteeseen ja taiteen avulla. Sitä tarvitaan vahvistamaan lapsen 

luontaista kykyä kohdata maailma esteettisesti. Esteettisellä maailman kohtaamisella tar-

koitetaan kykyä tuntea maailma tunteilla. (Hellström, 2006, 50.) Räsäsen (2010, 144) mu-

kaan taidekasvatuksen tärkeimpänä tehtävänä on tarjota välineitä oman ymmärryksen ja 

elämäntaitojen rakentamiseen sekä kulttuurisen ymmärryksen kehittämiseen. Mielestäni 

Räsäsen (2010, 144) kuvaama tapa hahmottaa taidekasvatusta osoittaa, että taidekasvatuk-

sella on tarjottavaa yksittäisiä taitoja laajemmassa mittakaavassa. Moniaistisuutta ja tuntei-

ta hyödyntävät opetusmenetelmät rohkaisevat hankkimaan, käyttämään ja luomaan tietoa 

monipuolisesti ja tarjoavat näin kanavan kehittää omaa ajattelua. Tätä peräänkuuluttaa 

myös Anttila (2005) huomattuaan, kuinka peruskoululaisten on kouluarjessa usein haasta-

vaa olla kosketuksissa oman kokemusmaailmansa ja tahtonsa kanssa. Anttila (2005) kuvaa, 

kuinka koululaisten tanssitunnilla oppilaat olivat orientoituneita siihen että opettaja antaa 

valmiin muodon taiteen tekemiselle. Tämä johti siihen, että opettajan tarjottua ilmaisun 
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vapauden oppilaille tilanne muuttui kaoottiseksi ja opettajan oli keskeytettävä tilanne. 

(Anttila 2005, 73.)  

Vaikka taidekasvatuksen määritelmät näyttävätkin päällisin puolin usein samankaltaisilta, 

taidekasvatuksen päämäärät voidaan käsittää hyvin eri tavoin. Jos Anttila (2005, 73) pitää 

tärkeänä kosketusta omaan kokemusmaailmaan ja tahtoon, Hellström ottaa kantaa taide-

kasvatukseen kirjoittamalla ”Parhaimmillaan taidekasvatus on sekä esteettisesti että mo-

raalisesti korkeatasoista. Kasvattajan tehtävä on tällöin huolehtia, että lapsi liittyy tunteil-

la nimenomaan arvokkaisiin asioihin”. (Hellström, 2006, 51–52.) 

Mielestäni Anttilan (2005) ja Hellströmin (2006) näkemykset ovat vastakkaiset. Hellströ-

min ajatuksesta on tulkittavissa, että kasvattaja on lopulta se, joka tietää, mikä on arvokas-

ta. Anttilan näkemyksestä puolestaan on tulkittavissa, että jokainen määrittelee arvokkaana 

pitämänsä asiat omista lähtökohdistaan käsin.  

Puurula (2001) pohtii 4-8-vuotiaiden lasten taidekasvatusta ja esittelee taidekasvatuksen 

muotojen jaon kolmeen genreen: lasten itsensä tekemän taiteen, yleisesti arvostettujen tai-

teilijoiden korkeakulttuuriseen taiteeseen tutustumisen lasten kanssa sekä ”taidetta lapsil-

le”-taidekasvatuksen muodon. Taidetta lapsille -tyyppisessä taidekasvatuksessa on huomi-

oitu myös lasten itsensä tekemä taide sekä korkeakulttuurinen taide. Sen ominaispiirteisiin 

kuitenkin näiden lisäksi kuuluu, että taidekasvatustilanteet on valmisteltu lasten kehitystaso 

huomioon ottaen. Puurulan (2001) mukaan juuri tämä muoto mahdollistaa lapsen moniais-

tiset ja syvästi eletyt kokemukset, joihin kasvattajalla voi olla pedagogista tarttumapintaa. 

Näin ollen parhaina taidekasvatustilanteina voidaankin pitää eri taiteenaloja yhdistäviä ja 

integroivia opetustuokioita. (Puurula 2001, 176–177.) Tässäkin tarkastelun tavassa on mie-

lestäni paikka kysymykselle, antaako taidekasvatus tilaa jokaisen omille kokemuksille, vai 

tähdätäänkö opetuksella johonkin yhteiseen ennalta määrättyyn päämäärään. 

Anttila (2005) näkee taiteellisen ilmaisun ja opetuksen välillä jännitteen, johon hänen mie-

lestään kiinnitetään liian vähän huomiota.  Hänen mukaansa taiteellinen ilmaisu on paljon 

enemmän kuin taitoa ja siihen liittyy aina jotain ennalta arvaamatonta, selittämätöntä ja 

itsestään kumpuavaa. Taiteellisessa ilmaisussa on mukana aina spontaani taso. Jos opetta-

misella ajatellaan tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, on nähtävissä selvä ristiriita 

opettamisen ja spontaanin taiteellisen ilmaisun välillä. (Anttila, 2005, 72.) Tämän ajatuk-

sen voi nähdä juurtuvan Merleau-Pontyn fenomenologiseen näkemykseen taiteen esiobjek-

tiivisesta luonteesta. Tällä tarkoitetaan alkukantaista kehollista havaintoa, jolla ei ole kie-
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lellistä muotoa ja johon yhteydessä ollessaan ihminen on kosketuksissa todellisuuden kans-

sa (esim. Parviainen, 1999, 88). 

Taidepedagogiikan ja näin myös taidekasvatuksen taustalla vaikuttaa ajatus, että taiteelli-

nen toiminta voi kehittää itsen, toisen ja maailman ymmärtämistä sekä kehittää esteettistä 

ja empaattista suhtautumista maailmaan (Juntunen, 2010, 70). Muun muassa näitä sisältöjä 

käyttävät perustelunaan myös Teatterikorkeakoulun professorikunta ja rehtoraatti (Tuovi-

nen, Arlander, Kirkkopelto, Monni, Ruikka, Tenhula, Vierikko, Anttila, Liimatainen, Outi-

nen, Ruohonen & Uimonen, 2010) ehdottaessaan opetushallituksen tuntijakoryhmälle uutta 

oppiainetta teatteri ja tanssi. Ehdotuksen laatijat jakavat näkemyksen, jonka mukaan ke-

hollinen toiminta käynnistää ja tukee oppimista. He kirjoittavat: ”Erityisen tärkeää koke-

musmaailman avartamisessa on yhteisöllinen luova toiminta, jossa erilaiset näkökulmat, 

ongelmanratkaisu ja toisten tunteiden huomiointi tulevat oman kokemuksen ja omien tun-

teiden tunnistamisen ja ilmaisun rinnalle. Kehollisen ilmaisun välityksellä ihminen voi 

ilmaista sellaisia kokemuksia, tunteita ja toiveita, joiden välittäminen kielen avulla on vai-

keaa.” (Tuovinen & al.,2010.) 

2.2.1 Taidekasvatusta tukeva toimintakulttuuri koulussa 

Taide- ja taitoaineiden opetuksen tuntimäärät koulussa ovat vähentyneet huomattavasti 

viime vuosikymmeninä (Kauranne, 1994, 54). Tämä lienee syynä siihen, että taide- ja tai-

toaineita koskevassa keskustelussa on viime vuosina käyty kiivasta keskustelua niiden 

asemasta osana perusopetusta. Tämä on nähtävissä joidenkin eduskuntapuolueiden (esim. 

Vihreät, 2013) ja järjestöjen (esim. Suomen vanhempainliitto ry, 2011) lausunnoissa ja 

asiantuntijoiden mielipidekirjoituksissa (esim. Rönkkö, 2008) sekä kannanotoissa (esim. 

Hahl & Nirhamo, 2010). Taide- ja taideaineiden merkitystä korostavien tahojen peruste-

luissa mainitaan muun muassa kehollinen oppiminen, ihmiseksi kasvaminen ja taide- ja 

taitoaineiden merkitys hyvinvoinnille.  

 

Vaikka koulujen tarjoamalle taidekasvatukselle tuleekin mielestäni olla erikseen resursoi-

tua opetusaikaa, voi taide- ja taitokasvatuksen asemaa parantaa myös koulun jokapäiväisen 

toimintakulttuurin avulla. Koulun toimintakulttuurilla tarkoitetaan koulun tarjoamia oppi-

misen mahdollisuuksia: ympäristöjä, tilaisuuksia ja käytäntöjä, jotka sisältävät oppilaisiin 
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joko tarkoituksella tai siinä sivussa tarttuvia aineksia ja virikkeitä. Toimintakulttuuri hei-

jastaa myös koulun arvomaailmaa. (Hällström, 2009, 15.)  

 

Hällström (2009) esittelee kahdeksan kohtaa, joiden avulla voidaan rakentaa arvopohjaa 

taidekasvatusta arvostavalle ja hyödyntävälle toimintakulttuurille. Ensimmäiseksi hän tuo 

esille taiteen itseisarvon (kohta 1) ja muistuttaa taiteen olevan arvokasta sellaisenaan, il-

man välinearvoa. Toisena hän huomioi innostuksen merkityksen laadukkaan taidekasva-

tuksen takeena (kohta 2). Innostuksen taustalla Hällström näkee vapauden: kun opettajalla 

on vapaus hyödyntää opetuksessaan erilaisia taidekasvatuksen menetelmiä, innostus voi 

tarttua myös oppilaisiin ja oppilaalta toiselle. (Hällström 2009, 18.) Tämän perusteella voi-

daan mielestäni sanoa, että myös oppilaille on tarjottava tietty ilmaisun vapaus, jotta hän 

voisi innostua aiheesta. Tätä tukee myös fenomenologinen käsitys henkilökohtaisen koke-

muksen merkityksestä taiteen tekemisessä ja oppimisessa (Rouhiainen, 2010, 77). Kolman-

tena seikkana taidekasvatusta tukevan toimintakulttuurin mahdollistamiselle Hällström 

(2009) pitää oppimishalukkuutta (kohta 3). Tämä tarkoittaa erityisesti opettajan oppimisha-

lukkuutta ja kiinnostusta nähdä asiat uudella tavalla. (Hällström, 2009, 19.)  

 

Hällström (2009) mainitsee merkittävinä seikkoina myös yhteisöllisen tekemisen (kohta 4) 

leikillisyyden ja mielikuvituksen käytön (kohta 5). Yhteisöllisyyden edellytyksenä ovat 

yhteiset tavoitteet ja niihin sitoutuminen sekä jokaisen yhteisön jäsenten voimavarojen 

hyväksyminen ja hyödyntäminen. Hällström korostaa myös yhteisöllisyyden ulottamisen 

opettajayhteisöön, eri luokkien välille, kodin ja koulun välille, koulussa toimivien ammat-

tikuntien sekä aikuisten ja lasten välille. (Hällström, 2009, 19–20.) Uusien ennalta tunte-

mattomien asioiden ja työtapojen kokeilu vaatii leikillisyyttä ja mielikuvituksen käyttöä 

sekä rohkeutta heittäytyä. Työyhteisöllä on merkittävä vaikutus leikillisyyden ja luovuuden 

käytön toteutumiseen. (Hällström, 2009, 21.) Mainitessaan leikillisyyden ja mielikuvituk-

sen käytön, Hällström (2009) suuntaa viestinsä näin erityisesti opettajille.  

 

Hällström (2009, 19–20) pitää tärkeänä myös, että tekemiseen suhtaudutaan vakavasti ja 

ollaan valmiit ratkomaan konfliktit (kohta 6). Hällströmin esille tuomaan taidekasvatuksen 

tosissaan ottamiseen liittyen käytän esimerkkinä omaa kokemustani tanssinopettajana. 

Olen toiminut useaan otteeseen kiertävänä tanssinopettajana kouluissa ja päiväkodeissa eri 

projekteihin liittyen. Vierailevana opettajana olen huomannut hyvin erilaisia suhtautumis-

tapoja tanssiin sekä tanssinopettamiseen ja – oppimiseen. Yhteenvetona uskallan tiivistää, 
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että niissä kouluissa, joissa opettaja suhtautui arvostavasti ja tosissaan tanssinopetuskoko-

naisuuksiin, luokka lähti innokkaasti ja yhteistyöhaluisesti mukaan kokonaisuuteen. Usein 

tämäntyyppisiin tilanteisiin liittyi se, että opettaja osallistui aktiivisesti tanssitunnille joko 

”apuopettajana” tai oppijana muiden joukossa.  

 

Toisissa kouluissa opettaja taas osoitti vähäisen arvostuksensa tai välinpitämättömyytensä 

tanssikokonaisuuksiin esimerkiksi tekemällä tanssinopetustilassa muita töitä tai juttelemal-

la häiritsevästi kollegoidensa kanssa. Joissain kouluissa opettaja ei osallistunut tunneille 

lainkaan. Muistan myös erään opettajan lausahtaneen: ”ihanaa, että oppilaat saavat tehdä 

välillä jotain aivotonta”. Mielestäni opettajan kommentti kertoi hänen arvostuksensa puut-

teesta sekä kyvyttömyydestään nähdä tanssilla yhteyttä oppimiseen. 

 

Se, että opettaja osallistuu tunnille, liittyy mielestäni ensimmäisessä luvussa esittelemääni 

jaetun kokemuksen käsitteeseen. Osallistumalla tanssitunnille opettajalla on mahdollisuus 

jakaa kokemus oppilaiden kanssa, luoda ”me”-kokemus oppilaiden kanssa ja toteuttaa sa-

malla yhteisöllisyyden tavoitetta taidekasvatuksessa. Lisäksi opettajan osallistuminen on 

osoitus Hällströmin (2009) peräänkuuluttamasta innostavuudesta sekä oppimisen halusta.  

 

Edellä mainittujen kohtien lisäksi Hällström (2009) tuo esille taitojen ja taiteen esiintuomi-

sen kaikille näkyväksi (kohta 7). Näin on mahdollista opettaa ja oppia oman sekä toisten 

työn arvostamiseen. Viimeisenä, mielestäni hyvin merkittävänä kohtana Hällström (2009) 

mainitsee rehtorin merkityksen taide ja taitokasvatusmyönteisen toimintakulttuurin luomi-

sessa (kohta 8). Rehtorin asema esimiehenä velvoittaa hänet koordinoimaan toimintakult-

tuurin rakennustyötä. Toimintakulttuurinkin johtamisen kaksi keskeistä työkalua ovat kes-

kustelut ja kokemukset. (Hällström, 2009, 21–22.) Näin mielestäni rehtorilla on erityinen 

valta ja vastuu toimia esimerkkinä ja toteuttaa omassa toiminnassaan Hällströmin (2009) 

esittämiä kohtia taide- ja taitokasvatusta tukevan toimintakulttuurin luomisessa. 

 

Toimintakulttuuria käsittelevät lähteet on kirjoitettu lähinnä peruskoulun toimintakulttuu-

rin näkökulmasta. Tässä esikouluympäristöön suuntautuvassa tutkielmassa lähden kuiten-

kin siitä, että toimintakulttuuria koskeva sisältö on sovellettavissa myös päiväkotiympäris-

töön, jossa on koulun tavoin opetushallituksen (2010) valtakunnallisesti määrittelemät, 

kullekin ikäryhmälle muotoillut kasvatustavoitteet ja aihekokonaisuudet. 
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2.2.2 Tanssi 

Tanssin määritteleminen on haasteellinen tehtävä. Jopa yhden työyhteisön sisällä - tässä 

tapauksessa juuri siinä tanssikoulussa, jossa minä työskentelen – tanssi määritellään hyvin 

monella eri tavalla: yhdelle se on tekniseen huippusuoritukseen tähtäävää kilpaurheilua, 

toiselle väline yhteisöllisyyteen ja kolmannelle taiteellista ilmaisua. 

Tutustuessani tanssin määrittelyn mahdollisuuksiin, olen hiljalleen alkanut uskoa, että 

tanssi käsitetään yleisimmin joidenkin valmiiden mallien mukaisesti esimerkiksi tanssila-

jeihin jakaen. Parviainen (1999, 92) ja Anttila (2005, 82) ilmaisevat huolensa tästä länsi-

maisen tanssikäsityksen kehon esineellistämisen trendistä, johon liittyy kehon kuuntelun 

väheneminen ja kehon muokkaaminen ja arvostaminen ulkoisten piirteiden perusteella.  

Ylönen (2004) ottaa myös kantaa länsimaisen tanssikulttuurimme ihanteisiin toteamalla 

sen korostavan tekniikkaa ja taitoa, johon liittyy myös tehokkuutta, osaavuutta ja nopeutta 

arvostava liikuntakulttuuri. Näihin arvoihin nojaava tanssikulttuuri voi luoda vain tietyn-

laista tanssia, joka ei jätä osaamattomuudelle ja vajavaisuudelle tilaa. (Ylönen, 2004, 34.)  

Klemola (1991) kirjoittaa tanssista keskustelemisen ja sen määrittelemisen haasteellisuu-

desta. Hän huomioi eri tanssityylien, kuten baletin tai nykytanssin, lähtökohtien erilaisuu-

den keskustelun hankaloittajana. (Klemola, 1991, 171.) Samaa pohtii Parviainen (1994) ja 

toteaa, että jokainen tapa käsittää tanssia on kulttuurimme, kielemme ja aikamme muo-

vaamaa ja käsityksemme ovat jatkuvassa muutoksen tilassa (Parviainen, 1994, 9).  

Klemola (1991, 171) päätyy pohdinnassaan kaikille tansseille yhteiseen ominaisuuteen: 

ihmisvartalon liikkeeseen, kun taas Parviainen (1994, 12) pyrkii olemaan avoin erilaisille 

tanssikäsityksille ja etsii sellaista tanssin käsittämisen tapaa, jolla tanssi toimii ihmisen 

olemisessa itseymmärrystä lisäävänä tekijänä. Ymmärrän Parviaisen (1994) pohdinnan 

sellaisena tapana käsittää tanssia, jolla tanssi on perusteltavissa koulussa muillakin argu-

menteilla kuin valmiiksi määritellyn taidon oppimisella. Anttila (2001)  puolestaan käyttää 

tanssista Hannalta (teoksessa Anttila, 2001, 77) lainaamaansa laajaa määritelmää tarkoitta-

en sillä itsetarkoituksellista, rytmistä, ei-kielellistä kehon toimintaa, jossa on tunnistettavis-

sa kulttuuriin sidottuja kuvioita ja muotoja eli esteettisiä ominaisuuksia.  

Fenomenologiassa käytetään ilmaisuja maailmaan suuntautuminen (Rouhiainen, 2010, 77) 

”jotain kohti oleminen” (Hotanen, 2003, 61) tai intentionaalisuus (Perttula, 2005, 116).  

Maailmaan suuntautuminen on suuntautumista itsestä ulospäin ja pyrkimystä suhteeseen 
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maailman kanssa. Tähän suhteeseen on mahdollista päästä liikkeen avulla. (Anttila, 2001, 

82). Näin ollen tanssi tulee perustelluksi tavaksi kokea todellisuutta. 

Fenomenologisesta näkökulmasta tanssi voidaan määritellä subjektiivisen kokemuksen 

kautta: sitä ei voida tarkkailla ulkopuolelta. Tanssista voi kuitenkin saada kokemuksen 

tanssimisen lisäksi myös tanssia katsomalla tai esimerkiksi siitä lukemalla. Tällöin koke-

muksesta nousee esille eri seikat. (Parviainen, 1994, 19.) Tässä ajattelussa taiteilija ei tans-

siessaan määrittele tai analysoi vaan pikemminkin hänen asenteensa on kysyvä. Fenome-

nologian pyrkimys on löytää yhteys kielen ja esiobjektiivisen välillä ja tällä tavoin ja tai-

teen avulla voidaan päästä lähelle omia kokemuksia, jotka ovat fenomenologian näkökul-

masta maailman kuvaamisen lähtökohta. (Parviainen, 1999, 90.) Fenomenologinen tanssin 

lähestymistapa poikkeaa näin kehoa esineellistävästä länsimaisesta tanssin määrittelystä, 

koska se pitää subjektiivista kokemusta taiteen ja näin tanssin tekemisen lähtökohtana.  

2.2.3 Tanssikasvatus 

Tanssikasvatusta voidaan pitää osana taidekasvatusta (Anttila, 1994). Sillä voidaan katsoa 

olevan kaksi päämäärää. Ensimmäisenä sen tavoite on kehittää oppilasta ihmisenä, toisena 

sen tehtävä on kehittää oppilasta tanssitaiteen vastaanottajana sekä sen tulkitsijana ja luo-

jana. Tällöin pyritään pois sellaisista kahtiajaoista, jossa tanssi voidaan käsittää vain joko 

liikuntana tai taiteena. Toinen haitallinen kahtiajako on tanssikasvatuksen näkeminen joko 

välineenä muun oppimiselle tai tanssikasvatuksen tarkastelu esteettisenä itseisarvona. 

(Anttila, 1994, 11.) Anttila (1994, 19) näkeekin tanssikasvatuksen kokonaisvaltaisena kas-

vatuksena, jossa tanssin avulla lähestytään koko ihmistä niin fyysisine kuin henkisine omi-

naisuuksineen. Tässä näkyy mielestäni fenomenologian tapa käsittää ihminen kehon ja 

aistien kautta maailmaan sitoutuneena ja vuorovaikutuksessa olevana subjektina (esim. 

Parviainen, 1999, 91). 

Tanssikasvatuksen puolesta puhuu Anttilan (2009) fenomenologiseen näkemykseen perus-

tuva käsitys oppimisesta. Kehotietoisuus on ajattelun ja oppimisen perusta ja sitä voidaan 

harjoittaa kehollisen läsnäolon harjoituksilla, jotka perustuvat introspektioon eli itsetutkis-

keluun. (Anttila, 2009, 84, 88.) Oppiminen voidaan nähdä yksilöllisenä kokemuksien kart-

tumisena. Tämä tapahtuu elävän ruumiin välityksellä ja ilmenee osaamisena. Oppiminen 

on ensisijaisesti subjektiivinen prosessi, jota Välimäki (2006) kuvaa yksilölliseksi ja ainut-
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laatuiseksi, kun ihminen on kohti maailmaa oman ainutlaatuisen situaationsa kautta. (Vä-

limäki, 2006, 17.) 

 

Kokonaisvaltaisessa tanssikasvatuksessa tavoitellaan oman kehon tuntemusta, sisäistä ko-

kemusta liikkeestä ja tanssista, liikkeen omaehtoista tuottamista ja liikkeen analyysia. Kes-

keisenä tanssikasvatuksessa voidaan nähdä liikkeen subjektiivinen kokeminen, sen hah-

mottaminen sekä omaan henkiseen ja fyysiseen olemukseen tutustuminen. Omakohtaisten 

kokemusten avulla oppilaiden kyvyt kasvavat ja mahdollisuus tuottaa tanssia ja taiteellista 

ilmaisua lisääntyvät. (Anttila 1994, 21.) Tämän tanssikasvatuksen määrittelemisen tavan 

voi mielestäni liittää tanssin fenomenologiseen tarkastelutapaan. Tanssikasvatuksen tärkeä 

tavoite on myös toisen ihmisen ymmärtäminen. Anttila (2001) käsittelee tanssin ja taiteen 

merkityksestä erilaisuuden ymmärtämiseen ja suvaitsevaisuuteen. Vain ollessaan koske-

tuksissa itseensä, kehollisuuteensa ja tunteisiinsa ihminen voi ymmärtää toista ihmistä. 

Taiteen ja leikin kautta ihmisellä on mahdollisuus ymmärtää toista ja suuntautua kohti tois-

ta. (Anttila 2001, 86.)  

Tarkasteltaessa tanssikasvatusta, on syytä määritellä myös käsite tanssinopetus. Tanssin-

opetus voidaan määritellä tanssikasvatusta suppeammaksi käsitteeksi. Sillä tarkoitetaan 

erityisesti tanssitekniikan ja – taitojen opettamista. Tanssinopetus on jonkin tietyn ja selke-

ästi määritellyn tanssityylin tai – muodon opettamista. (Anttila, 1994, 7.)   

Mutta sulkevatko tanssinopetus ja tanssikasvatus toisensa pois? Voiko tanssikasvatus pitää 

sisällään tanssinopetusta ja voiko tanssinopetus olla myös tanssikasvatusta? Tanssin opet-

taminen yksittäisinä tanssilajeina voi opettaa tanssitaitoa eri tanssin aloilta. Voidaan kui-

tenkin myös kysyä, tulisiko tanssinopetuksen keskiössä olla tanssitaidon yhdenmukainen 

oppiminen ja onko kehollisen taidon arvostus jo ylikorostunutta yhteiskunnassamme (Ant-

tila, 2005, 75). Tällä tavoin tanssin lähestyminen on juuri länsimaisesti korostunutta kehoa 

esineellistävää toimintaa, jossa kokemisen taiteen tekemisen subjektiivisuus jää taidon 

opettelun varjoon. Tällöin vallalla on sosiaalisen kehon ylikorostuminen, joka ei jätä tilaa 

olla tekemisessä esiobjektiivisen kokemuksen kanssa   

Taidon opettelun kritisoinnilla ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että taitojen harjoittelu pitäisi 

sivuuttaa taidekasvatuksessa ja tarkemmin tanssinopetuksessa kokonaan. Esimerkiksi Ant-

tila (2005) huomauttaa tanssitekniikan harjoittelun merkityksestä esimerkiksi vammojen 

ehkäisyn kannalta. Hän kuitenkin huomauttaa myös kehotietoisuuden merkityksestä vam-
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mojen ehkäisemisessä. Lisäksi hän korostaa, että juuri kehotietoisuus on väline, jolla opitut 

liikkeet ja liikesarjat muodostavat kokonaisvaltaisen tapahtuman, jota voidaan kutsua tai-

teeksi. (Anttila 2005, 80.) Kun pohditaan tanssia taidekasvatuksena enemmän kuin taidon 

opettamisena, sitä voidaan tarkastella esimerkiksi Anttilan (2005) taiteen kuvauksen poh-

jalta. Hän kuvaa taiteellista ilmaisua joksikin, joka ilmenee yllättäen, ennustamatta, itses-

tään. Taiteelliseen ilmaisuun kuuluu taitoa mutta taidon hallitseminen ei vielä yksin ole 

taidetta. (Anttila, 2005, 72.) 

Koen, että Anttilan kuvaus tukee omaa ajatustani tanssista. Minulle tanssi on ensisijaisesti 

ilmaisua, jossa hyödynnän omia tunteitani ja kokemuksiani. En halua olla osa ryhmää, jos-

sa kaikki pyrkivät samankaltaisuuteen, vaan haluan hyödyntää juuri omia ominaisuuksiani 

ja löytää oman tapani liikkua – ja olla silti osa ryhmää. Tätä pidän tärkeänä myös omassa 

opetuksessani. Nautin tanssin fyysisyydestä ja taidoista, jotka olen harjoittelemalla oppi-

nut. Silti pelkkä hikoileminen ja suorittaminen eivät riitä, vaan ilmaisu ja luovuus nousevat 

merkittäviksi osiksi omaa tanssiani. Lopulta huomaan, että tanssi on enemmänkin väline 

kuin päämäärä itse. 

Vaikka oma tanssijuuteni pohjautuu vahvasti breakdanceen ja katutansseihin, en ole va-

kuuttunut, että pelkät katutanssit tai mikään muukaan yksittäinen laji voisi nousta muita 

suuremmaksi vaikuttajaksi koulussa pitkällä tähtäimellä. Tähän viittaa myös Nurmi (2009) 

kuvatessaan katutanssin avulla saavutettua ruumiillista voimaantumisen tunnetta. Hänen 

tutkimuksessaan käy ilmi, kuinka kahdesta taitotasoltaan samanvertaisista lukiolaisista 

toinen kokee hip-hop-tanssin harjoittelun voimaannuttavana ja positiivisena ja toisella puo-

lestaan on harjoittelusta negatiiviset kokemukset. Molemmat osallistuivat tanssin harjoitte-

lemiseen vapaaehtoisesti. (Nurmi, 2009, 37.)  

Anttilan (2013) tutkimuksessa ”Koko koulu tanssii” käy ilmi oppilaiden ja heidän van-

hempiensa toive ”oikeasta” tanssista, kun tanssikasvatusprojektin harjoitukset ovat lähte-

neet tanssilajivapaasta, kehotietoisuuteen rohkaisevasta ilmaisusta. Haastatteluista kuultaa 

hienoinen pettymys, kun tanssiharjoituksissa ei olekaan harjoiteltu jotain tiettyä lajia tai 

tekniikkaa (Anttila 2013, 126, 149.) Anttilan tutkimustulokset tukevat ajatusta länsimaises-

ta, lajisidonnaisesta tanssikäsityksestä, jossa arvostetaan ulkoa määriteltyä muotoa.  

Mielestäni tanssikasvatukseen voi ja kannattaa kuulua yksittäisten tanssilajien ja tyylien 

opettamista sekä tekniikkaa. Erilaisilla trendiksi nousseilla tanssityyleillä voi olla lasten ja 

nuorten elämässä paljonkin kosketuspintaa. Niiden avulla voidaan päästä tekemisiin esiob-
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jektiivisen kokemuksen, oppimisen ja tunteiden kanssa ja ikään kuin avata ovi kohti laa-

jempaa tanssikäsitystä. Kuitenkin merkityksellisemmäksi nousevat ne tanssikasvatuksen 

tavat, joilla kehitetään kehotietoisuutta ja rohkaistaan vapaaseen ilmaisuun sekä suhteeseen 

subjektiivisen kokemuksen kanssa.   

Tanssikasvatuksen liittämistä peruspetukseen tukee esimerkiksi Vantaan kaupungin kult-

tuuripalveluiden kehittämä ”Tanssien läpi lukkarin”-tanssikasvatuksen menetelmäopas 

(Karimäki, Norppa & Nyman, 2012). Oppaassa esitellään harjoituksia, jossa tanssi yhdis-

tyy eri oppiaineisiin tavoitteena yhdistää oppiainekohtaiset tavoitteet sekä tanssikasvatuk-

sen tavoitteet, kuten myönteinen suhtautuminen omaan kehoon ja sen mahdollisuuksiin. 

Oppaan tavoitteena on kytkeä tanssikasvatus luonnolliseksi osaksi koulun toimintakulttuu-

ria. (Tammi, 2012, 5.) 

2.2.4 Tanssikasvatus esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan keskeisinä sisältöalueina kieli ja 

vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja katsomus, ympäristö- ja luonnontieto, terveys, 

fyysinen ja motorinen kehitys, sekä taide ja kulttuuri (Opetushallitus, 2010, 1). Opetus-

suunnitelmassa kuitenkin painotetaan, että esikouluopetus ei ole sisältöaluekeskeistä: sisäl-

töalueet on määritelty helpottamaan opettajan työtä, mutta eheytetyt kokonaisuudet ja op-

pimisprosessi ovat tärkeämpiä kuin yksittäiset sisällöt (Opetushallitus, 2010, 7). Jos kui-

tenkin tarkastellaan yksinomaan sisältöalueita, voidaan todeta että tanssi palvelee erityisen 

hyvin ”fyysinen ja motorinen kehitys” sisältöaluetta, johon kuuluu muun muassa liikehal-

linnan kehittyminen ja fyysisen ja motorisen kehityksen tukeminen sekä ”taide ja kulttuu-

ri”-sisältöalueiden tavoitetta, johon puolestaan kuuluu seuraavia asioita: 

- lasta rohkaistaan monipuoliseen ilmaisuun erilaisten teemakokonaisuuksien yhtey-
dessä 

- luovuuden, mielikuvituksen ja itseilmaisun harjaantuminen 

- lapsen ohjaaminen pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn 

- toisten ja oman työn arvostaminen 

(Opetushallitus, 2010). 

Tanssikasvatuksen puolesta puhuvat myös huomiot joiden mukaan lapsen oppiminen ta-

pahtuu liikkeessä. Liikkeen avulla lapsi harjoittelee niin sosiaalisia kuin motorisiakin taito-

ja. Samoin myös kielelliset taidot harjaantuvat muun muassa ohjeiden vastaanottamisena ja 
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matemaattiset taidot tilan ja ajan hahmottamisena. (Huisman & Laukkanen, 2001, 65–66.) 

Matemaattisiin taitoihin liittyy myös ajan kulumisen hahmottaminen. Ajankulun käsittämi-

sen haasteeseen tanssikasvatus voi vastata esimerkiksi musiikin avulla. Musiikin kulkuun 

perustuva tanssi on välittömästi suhteessa ajan kulkuun. (Anttila, 2001, 81.) 

Draamasta, musiikista ja kuvallisesta ilmaisusta poiketen (Opetushallitus, 2011, 7, 12), 

tanssia ei mainita missään kohtaa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Sen vaara-

na on jäädä marginaaliin ja yksittäisten opettajien innostuksen varaan.  Kuten Nieminen 

(2002, 230) mainitsee tanssin asemasta perusopetuksen puolella, kysymys tanssinopetuk-

sen asemasta myös varhaiskasvatuksessa on taidepoliittinen, kulttuuripoliittinen ja työvoi-

mapoliittinen. Tanssin hyödyntämisen puolesta puhuu kuitenkin se, että esiopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa yksittäisiä taideaineita keskeisemmässä osassa on aiemmin 

mainittu eheyttäminen sekä tanssikasvatuksen monipuoliset mahdollisuudet tukea esiope-

tuksen yleisiä ja sisältötavoitteita. 

Tutkimuskohteeni, ”Kaikki eskarit breikkaa”-kokonaisuuden tavoitteeksi esikoulun ope-

tussuunnitelman perusteita noudattaen oli asetettu seuraavat tavoitteet:  

- lasta rohkaistaan monipuoliseen ilmaisuun erilaisten teemakokonaisuuksien yhtey-
dessä 

- luovuuden, mielikuvituksen ja itseilmaisun harjaantuminen 

- lapsen ohjaaminen pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn 

- toisten ja oman työn arvostaminen 

- fyysisen ja motorisen kehityksen tukeminen 

 

Nämä tavoitteet on nostettu esiin varhaiskasvatuksen suunnitelmasta ja niiden erityinen 

tarkoitus on ollut esitellä ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektia esiopetuksen järjestäjille ja 

opettajille. Avaan projektin tavoitteet yksityiskohtaisesti esitellessäni sen kehitysvaiheet 

tulosten esittelyn yhteydessä kappaleessa neljä. Sitä ennen esittelen kuitenkin breakdance-

tanssilajin erityispiirteet tuoden esiin sen aseman tanssilajina, nuorisokulttuurin osa-

alueena sekä oman tanssijuuteni lähtökohtana. 

2.3 Breakdance 

Breakdancen käsitteleminen tieteellisiin lähteisiin perustuen on osoittautunut vaikeaksi, 

sillä siihen liittyvää tutkimusta on tehty verrattain vähän. Tämän toteaminen ei ole ollut 
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helppoa, mutta tutustuttuani suomalaisen hiphop-kulttuurin tutkimukseen nuoriso- tai lii-

kuntakulttuurin näkökulmasta (esim. Salasuo, Poikolainen & Komonen,.2012; Kemppinen, 

1997; Nurmi, 2012) uskallan väittää, että breakdancen tutkimus on ollut vähäistä. Break-

dance mainitaan tutkimuksissa yhtenä hiphop-kulttuurin osa-alueena, mutta sen käsittely 

jää lähinnä maininnan tasolle. Tutkimuksen niukkuuteen viittaa myös se, että hiphop-

tanssia tutkinut Nurmi (2012) käyttää väitöskirjassaan lähteenä breakdancea käsitteleviä 

pro gradu-tutkielmia, joiden käyttöä lähteenä yleisesti suositellaan välttämään.  

Myös kansainvälisessä tutkimuksessa on nähtävissä, että breakdancea sekä siitä myöhem-

min kehittyneitä hiphop-tansseja koskeva tutkimus on vähäistä. Tämän huomioi myös 

Nurmi (2012) ja toteaa muiden hiphop-kulttuurin elementtejen: rap-musiikin, dj-toiminnan 

ja graffitejen olleen tutkijoiden mielenkiinnon kohteena huomattavasti enemmän niin 

Suomessa kuin kansainvälisestikin. Nurmi (2012) pohtii syyksi tähän sitä, että break- ja 

hiphop-tansseja ei ehkä tutkimuksessa mielletä hiphop-kulttuuriin kuuluviksi niiden popu-

laarisen luonteen takia ja tästä syystä niiden tutkimus on jäänyt paitsioon. (Nurmi, 2012, 

13–14.)  Jatkan Nurmen (2012) pohdintaa kysymällä, voiko tutkimuksen vähäisyyteen vai-

kuttaa myös se että tanssista ei jää samanlaista konkreettista jälkeä kuin muista hiphopin 

elementeistä. Musiikkiin liittyvät elementit rap-musiikki ja dj-toiminta ovat tallennettavis-

sa musiikkitiedostoiksi, rap-lyriikat muodostavat konkreettisen kirjallisen tutkimusaineis-

ton ja graffitit ikuistuvat kuvina pinnoille. Breakdance puolestaan on hetkessä tapahtuvaa 

toimintaa, josta ei jää samanlaista konkreettista jälkeä kuin muista hiphopin elementeistä. 

Toki tanssia on tallennettavissa videolle ja valokuviin, mutta sen toistettavuus ja palautet-

tavuus uudelleen koettavaksi eivät ole yhtä yksinkertaista kuin edellä mainittujen muiden 

elementtejen kohdalla.  

Vaikka tieteellinen tutkimus onkin ollut breakdancen kohdalla niukkaa, siitä on tehty histo-

riikkeja ja tutkielmia innostuneiden ja kansainvälisesti tunnustettujen toimittajien aloittees-

ta. Koska breakdance on suhteellisen nuori tanssilaji, sen tutkiminen on ollut mahdollista 

siten, että on menty lajin pioneerien luo ja kysytty heiltä asioista suoraan. Tässä luvussa 

hyödynnän muun muassa Cooperin (2004) ja Changin (2008) tekemää toimitustyötä 

breakdanceen liittyen. Myös suomessa on toimitettu teos ”Breikkaus on mun elämäntapa” 

(Tuittu & Isomursu, 2005), jota käytän lähteenä tässä luvussa. Olen pyrkinyt hyödyntä-

mään edellä mainittuja lähteitä mahdollisimman monipuolisesti ja etsinyt lisää lähteitä nii-

den avulla.  
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2.3.1 Breakdancen kulttuuriset lähtökohdat ja ominaispiirteet 

Breakdance on tanssia, joka tunnetaan yleisesti näyttävistä tempuistaan kuten päällä tai 

selällä pyörinnästä. Breakdanceen kuuluvat kuitenkin olennaisena osana myös toprock 

(seisten tanssiminen), footwork (jalkatyö lattiatasossa) sekä freezet (tasapainopysähdyk-

set). Tämän lisäksi breakdanceen kuuluu myös voimaliikkeet eli power movet, kuten pääl-

lään tai selällään pyöriminen. (Tuittu & Isomursu, 2005, 17.) 

Breakdance ei kuitenkaan koostu pelkästään liikkeistä. Sillä on vahva kulttuurinen tausta 

yhtenä osana hiphop – kulttuurin neljästä elementistä, joita breakdancen lisäksi ovat graffi-

ti, dj- ja rap-osa-alueet. Hiphop-kulttuurin synty sijoittuu 1970-luvun New Yorkiin jengiso-

tien aikakauteen. Se syntyi Bronxin kaupunginosassa, joihin oli keskittynyt afroamerikka-

laisten, latinojen ja karibialaisten yhteisöjä.  (Tuittu & Isomursu 2005.) Chang (2008) ku-

vaa 1970-luvun puolivälin tilannetta New Yorkissa näin:  

”Asiaa voi oilla vaikea ymmärtää, mutta 1970-luvun puolivälissä suuri osa 

nuorten energiasta, joka nykyisin tunnetaan hiphopina, oli rajattavissa pie-

nen seitsemän mailin ympyrän sisään.” 

(Chang, 2008, 129) 

Changin (2008) kuvaus viittaa siihen, kuinka levottomassa Bronxissa köyhät maahanmuut-

tajataustaisten vähemmistöjen nuoret muodostivat jengejä, joille oli yhteistä vallanku-

moukselliset aatteet. Jengejä suojelivat ja ympäröivät niiden omat riitit, säännöt ja mää-

räykset. Jengien keskuudessa alkoi muodostua oma kulttuurinsa ja omat tapansa selvitellä 

välejään (Chang, 2008, 131.) Chang (2008) kuvaa breakdancen syntyoloja jengikulttuuris-

sa tuoden esiin, kuinka 1970-luvulla maahanmuuttajataustaiset nuoret kokivat itsensä nä-

kymättömiksi New Yorkissa vallitsevan poliittisen tilanteen vuoksi: 

”Mutta näkymättömyys oli omanlaisensa lahja: se tarkoitti sitä, etteivät he 

olleet tilivelvollisia kenellekään, paitsi itsensä kaltaisille. Heidän pakkomiel-

teekseen muodostuivat esittäminen ja todistaminen, muista erottautuminen ja 

omintakeisuutensa nostaminen joukon yläpuolelle. Näkymättömyys asetti ar-

mottoman tavoitteen todistaa muille, että oli itse suurempi, villimpi ja roh-

keampi kuin olosuhteet milloinkaan sallisivat. Se loi pyrkimyksen kehittää jo-

takin tyhjästä, jotakin mitä kenelläkään muulla ei ollut, kunnes kaikkien ym-

pärillä olevien täytyi myöntää, että tyypillä on jotain mitä heillä ei ehkä kos-
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kaan tulisi olemaan, jotakin mikä ehkä saisi muutkin ihmiset – isot, tärkeät 

ihmiset huomaamaan sen ja tarjoamaan rahaa, antamaan valtaa tai murs-

kaamaan nuoren sielua myöten.” 

(Chang, 2008, 131–132.) 

Mielestäni kuvatessaan yleistä ilmapiiriä Chang (2008) voisi edellisillä sanoillaan kuvata 

loistavasti myös breakdancen uhmakasta liikekieltä, jossa korostetaan omia vahvuuksia ja 

puolustetaan rohkeasti omaa tilaa erilaisilla liikkeillä, pysähdyksillä ja asennoilla. Kun 

ymmärtää breakdancen lähteneen lainauksessa mainituista lähtökohdista, voi paremmin 

ymmärtää liikkeen voiman ja rajuuden.   

Breakdance syntyi korttelibileissä, joissa dj:t soittivat musiikkia LP-levyiltä itse rakenne-

tuilla äänentoistolaitteillaan. Hiphop-kulttuurille merkittäväksi noussut pioneeri dj Kool 

Herc kehitti oman menetelmänsä, jolla hän pystyi yhdistelemään eri levyiltä haluamiaan 

jaksoja sekä toistamaan ja yhdistelemään niitä. Tällä menetelmällä hän loi musiikkia tois-

taessaan helposti tanssittavia rytmikkäitä jaksoja, joita hän kutsui breikeiksi (l. tauoiksi). 

Breikit olivat musiikista poimittuja instrumentaaliosioita, joissa pääosassa olivat rummut, 

basso ja komppikitara. (Tuittu & Isomursu, 2005, 18; Chang, 2008, 98–99.) Näiden osioi-

den aikana tanssilattialle alkoi kehittyä tanssirinkejä, joissa breakdance alkoi saada muo-

tonsa. Breakdance (suom. taukotanssi) on saanut nimensä myös näiden taukojen mukaan.  

(Chang 2008, 100–101.) 

Breakdanceen – kuten kaikkiin hiphopin osa-alueisiin - on alusta asti kuulunut myös battle-

kulttuuri, jossa oman osa-alueensa osaajat ottavat mittaa toisistaan kaksintaisteluhenkisesti. 

Battlejen takana voidaan nähdä kilpailu maineesta oman osakulttuurinsa silmissä. (Tuittu 

& Isomursu, 2005, 17.) Huomiota on alusta asti kiinnitetty jokaisen omaan tanssityyliin ja 

siihen että jokainen tanssija kehittelee oman tapansa tanssia (Chang, 2008, 136). Battleissa 

jengit ottivat mittaa toisistaan tanssimalla ja voidaankin ajatella, että breakdance kehittyi 

vaihtoehdoksi väkivaltaisille välienselvittelylle jengejen kesken (Fricke & Ahearn, 2002, 

3-4). Breakdancen ei kuitenkaan voida väittää lopettaneen jengiväkivaltaa edes tanssijoi-

den keskuudessa. Toisinaan tanssin avulla todella onnistuttiin selvittämään ristiriitatilanne 

jengejen välillä, toisinaan se puolestaan aiheutti lisää jengitappeluita (Chang, 2008, 137.) 

Hiphop- kulttuuri kehittyi omassa rauhassaan New Yorkin getoissa 1980-luvulle asti. 

Tanssia harjoiteltiin puistoissa ja kaduilla. (Tuittu & Isomursu, 2005, 19.) Toisinaan tans-



29 
 

 

sialustana toimi muovimaton tai pahvilaatikon palanen (emt. 19), mutta usein tanssittiin 

myös paljaalla maalla (Chang, 2008, 136).  

Laajemmin julkisuuteen breakdance tuli 1980-luvun alussa, kun battleja alettiin järjestää 

julkisemmissa paikoissa ja media alkoi kiinnostua ilmiöstä, johon kuului graffitit, rap-

musiikki ja breakdance (Tuittu & Isomursu, 2005, 20; Cooper, 2004, 2/72). Jo vuonna 

1983 breakdancea nähtiin valtavirtaelokuvassa Flashdance (Tuittu & Isomursu, 2005, 20). 

Lyhyesti voidaan sanoa, että breakdancen kehityksessä on nähtävissä kolme jaksoa: En-

simmäisessä vaiheessa 1970-luvun New Yorkissa laji kehittyi pienessä yhteisössä kortteli-

bileiden yhteydessä. Toinen vaihe sijoittuu 1980-luvulle, jolloin media kiinnostui lajista ja 

se sai kansainvälistä näkyvyyttä. Kolmannessa vaiheessa 1990-luvun lopulla laji nousee 

uudelleen musiikkivideoissa hyödynnettyjen breakdance-kohtausten avulla. (Tuittu & Iso-

mursu 20–26.) 

Breakdance-tanssijoiden keskuudessa lajiin kuuluu erittäin olennaisena osana myös sen 

historian tunteminen ja ymmärrys siitä, kuinka breakdance on osa hiphop-kulttuuria (Tuittu 

& Isomursu 2005, 22). Hiphop -kulttuuri puolestaan voidaan nähdä ideologiana, jota osa 

sen seuraajista noudattaa uskonnontarkasti. Ideologian luojan Africa Bambaataan johdolla 

1970-luvun ilmiöt breakdance, graffiti, rap ja dj-toiminta koottiin hiphop-yläkäsitteen alle. 

(Chang, 2008, 128; Tuittu & Isomursu, 2005, 17; Zulu Nation, 2014.) Africa Bambaataa 

perusti hiphop-ideologiaa edustavan järjestön Zulu Nation vuonna 1973. Zulu Nation on 

laajennut maailmanlaajuiseksi ja se on voimissaan edelleen.  (Chang, 2008; Zulu Nation, 

2014.) 

Tuittu ja Isomursu (2005, 22) pohtivat breakdance-ilmiön nykytilannetta 2000-luvulla. He 

tuovat esille, kuinka hiphop-kulttuuriin sitoutuneiden breikkareiden historiatietoisuus on 

aika-ajoin johtanut siihen, että tanssille on asetettu puritaanisia alkuperäisyysvaatimuksia. 

He esittävät, että lukuisat internet-sivustot, joihin tietoa on kerätty, ovat mahdollistaneet 

liikkeiden alkuperiin ja legendaarisiin tanssiryhmiin tutustumisen. (Tuittu & Isomursu 

2005, 22.) 

Seuraavissa alaluvuissa haluan tuoda esille, mistä lähtökohdista minä lähestyn breakdan-

cea. Pidän tutkielmani kannalta tärkeänä avata, miten olen soveltanut breakdance-

kulttuuria tanssikasvatukseen ja toisaalta mitä osia olen jättänyt ulkopuolelle, kun olen 

hyödyntänyt breakdancea tanssikasvatuksen välineenä. 
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2.3.2 Oma historiani breakdancen parissa 

Olen aloittanut breakdancen tanssimisen oma-aloitteisesti 1990-luvun puolivälissä. Innos-

tukseni lajia kohtaan oli puhtaasti liikelähtöinen: olin kyllä kuunnellut rap-musiikkia, mut-

ta minulla ei ollut juurikaan tietoa hiphop -kulttuurista. Minulla ei myöskään ollut koke-

musta tanssin harrastamisesta. Nähtyäni ensimmäiset vhs-tallenteet, joissa breikattiin, in-

nostuin heti ja ryhdyin harjoittelemaan näkemiäni liikkeitä. Opettelu, oppiminen ja harjoit-

teluseuran löytäminen ei ollut itsestäänselvyys. Internet ei ollut vielä kehittynyt nykyisel-

leen, ja tietoa oli vaikeaa löytää muualtakaan: kirjaston ainoa breakdancea käsittelevä kirja 

oli aina lainassa. Paikallisissa tanssikouluissa ei opetettu lajia, ei edes ollut kuultu break-

dancesta. Sattuman kaupalla löysin kuitenkin kaverin, sen jolla kirjaston kirja oli aina lai-

nassa ja joka oli innostunut lajista ja hallitsi eri liikkeitä kuin minä. Yhteinen harjoitte-

lumme alkoi paria vuotta aiemmin kuin breakdancesta tuli Suomessa muoti-ilmiö. Koko-

simme heti ryhmän, joka harjoitteli ja esiintyi aktiivisesti.  

Koska olimme ainoat breakdancea taitavat ihmiset Oulussa – vaikka osaamisemme oli ny-

kyisestä näkökulmastani katsottuna heikkoa- meidät pyydettiin opettamaan lajia kun se 

saavutti suosiotaan myös Suomessa. Tanssikouluympäristössä laji sai vahvasti jalansijaa, ja 

sain mahdollisuuksia kouluttautua ja opiskella tanssijuutta ja opettajuutta sekä hiphop-

kulttuuria. Tätä kautta olen myös matkustanut useita kertoja New Yorkiin breakdancen 

synnyinsijoille ja saanut oppia ensimmäisen aallon breikkareilta ja tutustunut hiphop-

kulttuuriin. Opetan breakdancea edelleen tanssikoulu- sekä peruskouluympäristössä sekä 

esiinnyn tanssijana erilaisissa produktioissa myös muita tanssilajeja hyödyntäen.   

Suhtautumiseni hiphop-kulttuuriin on kulkenut seuraavan matkan: ensin olen pyrkinyt in-

nostuneesti ymmärtämään sen syntyhistorian ja tarkastelemaan tanssiani sen valossa. Tä-

män jälkeen tympäännyin täysin Tuitun ja Isomursunkin (2005, 22) huomioimiin puritaa-

nisuusvaatimuksiin, joissa breakdancelle asetettiin tiukkoja muotovaatimuksia. Tällä het-

kellä suhtaudun hiphop-kulttuuriin isosiskomaisen lempeästi ja kunnioittaen. Sen vaikutus-

ta breakdancen – ja muiden hiphopin elementtejen- kehitykseen ja sisältöön ei voi kieltää, 

vaan se on tunnustettava olemassa olevana osana breakdancesta puhuttaessa. Koen kuiten-

kin seuraavani hiphop -kulttuuria sivusta ja toimivani terveen itsekkäästi poimimalla siitä 

osia, jotka sopivat minulle ja joita pystyn hyödyntämään omassa elämässäni ja omassa 

opetuksessani. En esimerkiksi koskaan ole ollut erityisen innostunut battle-kulttuurista. 

Osallistun edelleen battleihin silloin tällöin, mutta motiivinani on itseilmaisun lisäksi tans-



31 
 

 

sia yhdessä toisten ihmisten kanssa, ei niinkään päästä selvyyteen, kuka tanssijoista on 

paras. 

Opetan breakdancea edelleen, mutta näkökulmani on selkeästi kasvatuksellinen: haluan 

että tanssi on olemassa oppilaitani varten – ei niin että oppilaat olisivat tanssia varten.  Ta-

voittelen sitä, että tunneillani oppilaat rohkaistuvat yrittämään ja kokeilemaan. Tanssitun-

neillani pilkon liikkeet pieniin osiin, jotta jokaisella on mahdollisuus kokea onnistuvansa. 

Opettelemme perusliikkeet huolellisesti, mutta oppilaat saavat paljon tilaa ideoida ja kehit-

tää itse omaa ilmaisuaan. Teemme rinkejä, joissa jokainen pääsee näyttämään omia taito-

jaan. Huomaan kuitenkin että juuri battle-osuuden hyödyntäminen opetuksessani on jäänyt 

minimiin. Koen, että en ole oikea ihminen opettamaan sitä, koska en itse pysty seisomaan 

battle-ajatuksen takana. Keskusteltuani lukuisten breakdancea opettavien ihmisten kanssa, 

rohkenen sanoa, että monille yksi kärkitavoitteista on opettaa breakdance-oppilaille battle-

kulttuuria. Ymmärrän, että koska laji on syntynyt battle-kulttuuriin, sen tuominen osaksi 

opetusta voidaan nähdä olevan tärkeää.  

Olen pohtinut battleihin liittyvää problematiikkaa paljon ja hiljalleen pohdintani on vaikut-

tanutkin siten, että olen vähitellen vetäytynyt taka-alalle n. 12–18-vuotiaiden lasten ja 

nuorten opettamisesta. Taustalla vaikuttaa ajatus, että heille parempi opettaja voi olla 

hiphop-kulttuuria todeksi elävä nuori breakdance-opettaja, joka osallistuu aktiivisesti batt-

leihin ja tapahtumiin ja voi näin toimia esikuvana nuorille breikkareille. Viime aikoina 

olen erityisesti keskittynyt pienten lasten opetukseen sekä pitänyt breakdancetunteja aikui-

sille, jotka ovat innostuneet kokeilemaan oman kehonsa mahdollisuuksia.   

Vaikka nykyään koenkin seuraavani hiphop-kulttuuria sivummalta, en voi vähätellä break-

dancen ja näin ollen myös hiphop-kulttuurin vaikutusta omaan elämääni. Breakdancen 

opettajana toimimisen seurauksena olen hakeutunut taide- ja taitopainotteiseen opettaja-

koulutukseen. Koska tanssikäsitykseni on hiphop-kulttuurin muovaama ja perustuu täten 

oman ilmaisuvoimaan luottamiseen sekä yhteisöllisyyden merkityksen korostamiseen, olen 

alkanut uskoa, että tanssilla voi valaa uskoa ja luottamusta itseen sellaisena kuin on.  

Kuitenkin breakdancen liikekieleen on sisäänkirjoitettuna kaikki uho ja oman voiman 

osoittaminen, mitä Chang (2008) kuvaa edellisessä luvussa, liikekielen omaksuminen on 

tuonut itsessään rohkeutta yrittää ja olla sellainen kuin on. Breakdancen liikekieli on tuonut 

kehoni kautta minulle tietoa: minä olen hyvä. Minun paikkani on tässä. Fenomenologian 
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käsitteitä käyttäen voisi ajatella, että asennoin ja elein tullaan tietoiseksi omasta situaatiosta 

suhteessa kulloiseenkin tilaan ja siellä oleviin toisiin ihmisiin. 

Omat ominaisuudet voi nähdä vahvuutena. Omassa tilanteessani tämä on tarkoittanut esi-

merkiksi sen hyväksymistä, että olen ollut oman tanssiyhteisöni ainoa naispuolinen jäsen. 

Olen joutunut hyväksymään sen, että opin asiat eri tahtiin kuin nuoret miehet ja että joihin-

kin liikkeisiin fysiikkani ei riitä. Olen joutunut vastaamaan usein kysymyksiin, miltä tun-

tuu olla ryhmän ainoa nainen. Kysymykseen ei ole ollut helppo vastata. Viime aikoina olen 

osannut kiinnittää huomiota kiitollisena ryhmääni: siitä, että olen nainen, ei koskaan tehty 

numeroa eikä sitä ole huomioitu erityisesti. Koin, että siinä missä minä olin erilainen suku-

puoleni takia, jokaisella ryhmämme jäsenellä oli omat ominaispiirteensä. Olen siis ollut 

onnekas kuuluessani hyväksyvään yhteisöön nuoruuteni ajan – ja saan kuulua siihen edel-

leen. 

2.3.3 Breakdancen paikka tanssikasvatuksessa 

Aiemmin Tanssikasvatus-alaluvussa toin esille kuinka tanssin tutkijat kritisoivat länsimais-

ta tanssikäsitystä, joka perustuu muotoon ja on hyvin tanssilajilähtöistä (Ylönen, 2004, 34). 

Kirjoittajien kritiikki osuu myös breakdanceen, joka on tanssilaji tiettyine ominaisine liik-

keineen. Olen aiemmin kuitenkin tuonut esille, kuinka Breakdance on myös sosiaalinen 

tanssi joka on kehittynyt yhteisöissä ja sen kehittyminen on käynnissä edelleen. Sen sito-

minen osaksi hiphop-kulttuurin ideologiaa ja historiaa antaa sille jonkinlaiset raamit, jonka 

sisällä sen on tavoite pysyä. Breakdanceen on kuitenkin sisäänkirjoitettu oman ilmaisun 

tärkeys ja oman tyylin luominen, minkä takia sillä ei ole painetta pysyä juuri tietynlaisena. 

Tästä syystä sillä on myös mahdollista ulottua jokaisen ihmisen ominaisuudet huomioivak-

si joustavaksi tanssilajiksi.  

Omassa ajattelussani on koko ajan noussut enemmän esille jokaisen henkilökohtaisten 

ominaisuuksien hyödyntäminen tanssissa. Tausta-ajatuksena on rohkaista ja kannustaa 

jokaista hyväksymään ominaisuutensa ja piirteensä ja löytämään vahvuuteensa niissä. Juuri 

yksilöllisyyttä korostava katutanssikulttuuri (Tuittu & Isomursu, 2005, 22, 25, 35–36) 

mahdollistaa tämän ajattelun paremmin kuin jotkin muut tanssit, jossa pyritään yhdenmu-

kaisuuteen.  
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Se, että pohdin juuri breakdancea, enkä muita lajeja johtuu toki omasta historiastani. 

Breakdancen pohdinnalla on kuitenkin arvoa siitäkin näkökulmasta että se on liikuntalaji, 

joka kiinnostaa monia lapsia ja nuoria. Hiphop-kulttuuria käsittelevän Can’t stop, won’t 

stop – teoksen (Chang, 2008) esipuheessa Kool Herc kirjoittaa:  

”En jaksa kuunnella valitusta etteivät räppärit halua olla roolimalleja. Saat-

taa olla että meidän perheen nuoret seuraa teitä jo. - -Teillä on nuoren kave-

rin huomio. Ja nyt minä pyydän, että autatte kasvattamaan hänet. ” 

(Chang, 2008, 3.) 

Mielestäni tässä kiteytyy ajatus breakdancen mahdollisuudesta toimia taidekasvatuksen 

välineenä, vaikka kyse onkin lapsista, ei nuorista kuten Kool Hercin tapauksessa. Sen avul-

la on mahdollista valjastaa lapsista ja nuorista pursuava energia palvelemaan itsen ja toisen 

hyväksyvää ilmapiiriä.  

Omiin kokemuksiini nojaten totean, että breakdance innostaa lapsia kokeilemaan erilaisia 

kehon käyttämisen tapoja. Se mahdollistaa myös tanssikasvatuksen tavoitteiden huomioi-

misen. Tanssikasvatus-alaluvussa käsittelemäni ”oikean” tanssin käsitys on kuitenkin to-

dellinen asia, jota ei motivoitumisen ja innostumisen näkökulmasta ei mielestäni ole järke-

vää eikä tarkoituksenmukaista jättää huomiotta. Lajilähtöinen tanssinopetus – tässä tapauk-

sessa breakdancen opetus- voi myös tarjota aineksia monipuoliseen tanssikasvatukseen 

tukemiseksi. Tälle edellytyksenä on, että tanssinopettaja pitää sitä merkityksellisenä ja 

suuntaa opetustaan tanssikasvatuksen tavoitteiden suuntaisesti, mutta huomioi lajille tyy-

pilliset piirteet.  

Breakdancen opetuksesta löytyy rakennusaineita tanssikasvatukseen, jonka tavoitteena on 

Anttilan (2001) mukaan subjektiivisen kokemuksen ja oman kehotietoisuuden rinnalla 

myös erilaisuuden ymmärtäminen ja suvaitseminen. Vain ollessaan kosketuksissa itseensä, 

kehollisuuteensa ja tunteisiinsa ihminen voi ymmärtää toista ihmistä. Taiteen ja leikin 

kautta ihmisellä on mahdollisuus ymmärtää toista ja suuntautua kohti toista. (Anttila 2001, 

86.)   

Tässä alaluvussa esitellyt näkökulmat mielessäni olen ryhtynyt kehittelemään esikoululai-

sille suunnattua ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektia, jossa tanssitaan yhdessä, mutta jossa 

jokaista rohkaistaan tanssimaan omana itsenänsä ja tekemään liikkeet omalla persoonalli-

sella tavallaan. Projektissa tanssikasvatus ja breakdance kohtaavat toisensa. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

”Kaikki eskarit breikkaa” -tanssikasvatusprojektin voidaan katsoa ottaneen ensi askeleensa 

vuonna 2011, kun pitkin hampain suostuin ottamaan 4-5-vuotiaiden ryhmän opetettavakse-

ni. Hyvin nopeasti huomasin ikäjakauman olevan huono breakdancen opetukseen, joten 

ikäjakaumaa muutettiin siten, että tanssitunti suunnattiin esikouluikäisille. Yhtä aikaa mi-

nulle tarjoutui mahdollisuus pitää Oulun kaupungin esikouluissa viiden kerran breikkiker-

hoja. Olen useimmiten kokenut olevani vahvoilla opettaessani tanssia alakouluikäisille 

lapsille. Uuden ikäryhmän edessä kuitenkin huomasin tarvitsemani uuden lähestymisotteen 

tanssin opettamiseen. Koin tarpeelliseksi suhtautua uuteen haasteeseen tutkijan uteliaalla 

mielellä. Tästä syystä tein paljon muistiinpanoja niistä asioista, jotka toimivat ja niistä jot-

ka ei toimi. Näistä kokemuksistani ja muistiinpanoistani alkoi kehittyä prosessi, jonka seu-

rauksena syntyi ”Kaikki eskarit breikkaa”-tanssikasvatuskokonaisuus.  

Uteliaasta ja oppimishaluisesta asenteesta huolimatta mieleeni ei ”Kaikki eskarit breik-

kaa”-projektin juolahtanut, että tämä prosessi olisi pro gradu-tutkielmani aihe tai liittyisi 

opiskeluuni ylipäätään. Tämä johtuu enimmäkseen siitä, että viime vuosina opiskeluun 

liittyvät asiat ovat olleet taka-alalla tanssiin liittyvien työkuvioiden takia. Työhön liittyvien 

kiireiden hellittäessä ja opiskeluasioihin jälleen orientoituessani aihe iski mieleeni kuin 

salama: teen pro gradu työni ”Kaikki eskarit breikkaa” -projektista!  

Kun löin lukkoon päätökseni tehdä ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektista pro gradu-

tutkielmani, haparointi menetelmäpaljoudessa ja kysymysten tulva. Eniten painin kysy-

myksen kanssa, kuinka säilyttää tutkijan objektiivisuus kun projekti on oman suunnitteluni 

ja oppimisprosessini tulos. Lisäksi koin ongelmaksi sen että olin jo ”Kaikki eskarit breik-

kaa”-projektissani loppusuoralla valitessani sen tutkimuskohteekseni. Näin ollen en ollut 

suunnitellut, valmistellut tai pohjustanut tieteellistä alustaa pro gradu -tutkielmalleni pro-

jektin aiemmissa vaiheissa. Kuitenkin olen suhtautunut projektiini tutkijalle ominaisella 

kriittisyydellä ja analyyttisyydellä alusta asti tavoitteenani kehittyä tanssikasvattajana sekä 

taideprojektien kehittäjänä koulu- ja päiväkotiympäristöissä. Lopulta ajatus tutkimuksen 

tekemisestä alkoi tuntua välttämättömältä oman ammatillisen kehittymiseni kannalta. 
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3.1 Aineiston keruu luotettavuushaasteen edessä 

Ensimmäinen, pitkälle viety yritykseni objektiivisuushaasteen edessä oli ajatus tehdä haas-

tattelututkimus siitä, miten esikoulujen opettajat ovat kokeneet toteuttamani ”Kaikki eska-

rit breikkaa”-projektin omassa ryhmässään. Ajatuksenani oli sulkea pois oma osuuteni pro-

jektin suunnittelusta ja toteutuksesta. Tältä pohjalta suunnittelin teemahaastattelurungon 

ajatuksenani selvittää, mitä nousee esille kun opettajat saavat vapaasti kertoa kokemuksis-

taan. Koska ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektiin kuului että vierailen tanssinopettajana 

päiväkodeissa kahdesti, minkä jälkeen opettajat itse ottivat ohjat tanssiprojektin jatkajana, 

halusin erityisesti selvittää opettajien kokemuksia niistä vaiheista jotka tapahtuivat minun 

vierailuni jälkeen.  

Käytin haastattelumenetelmänä teemahaastattelua. Sille ominaista on, että aihealue tiede-

tään, mutta tarkkaa rakennetta haastattelun kululle ei ole päätetty (Syrjälä, Ahonen, Syrjä-

läinen & Saari, 1996, 136–138).  Teemahaastattelussa oleellista on asetelma, jossa haastat-

telija on tietämättömän osapuolen roolissa ja haastateltavalla on tiedon haltijan rooli (Ruu-

suvuori & Tiittula, 2005, 22–23).  Haastatteluun vaikuttaa se, millaisena haastattelija ja 

haastateltava kokevat roolinsa suhteessa toisiinsa. On myös otettava huomioon samanai-

kaisroolien olemassaolo: että haastateltavan roolissa olevalla on yhtä aikaa myös muita 

rooleja, kuten esimerkiksi kasvattajan ja vanhemman roolit (Hirsjärvi & Hurme, 1988, 73–

80.)  Tähän tutkimukseen liittyvässä haastattelutilanteessa voidaan katsoa olevan hyvin 

mielenkiintoinen samanaikaisrooliasetelma. Olin ollut tanssikasvatuksen asiantuntija tähän 

asti ja nyt halusin kuulla, millaisia kokemuksia opettajilla on omasta tanssikasvattajuudes-

taan. Kuvaankin muistiinpanoissani huoltani seuraavasti:  

Näen uhkakuvana – jonka todenperäisyyttä en kuitenkaan oikeasti tiedä- sen, 

että opettajat eivät luota omaan asiantuntijuuteensa tässä. Tilannetta, jossa 

haastateltava ei usko että juuri hänen kokemuksellaan olisi merkitystä, Hirs-

järvi & Hurme (1988, 74) kuvaavat haastateltavan roolin väärinymmärtämi-

senä. Kun haastattelutilanteessa osat vaihtuvat sellaisiksi, että opettajat ovat 

tiedon antajia ja minä vastaanottaja, koen että asia on viisasta puhua auki. 

Ajattelen aiheen rajauksen kuitenkin helpottavan rooliristiriitaa, kun haastat-

telun aiheena on opettajien omien kokemusten ja näkemysten ja toiminnan 

reflektointi sen sijaan että he kertoisivat näkemyksiään minun vierailustani. 

(Paula Puumalainen, muistiinpanot 30.4.2014) 
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Jälkeenpäin voin todeta, että haastattelujen ongelmaksi ei suinkaan muodostunut opettajien 

epävarmuus tiedonantajina. Haasteeksi muodostuikin minun oma rooliristiriitani. Litte-

roimisvaiheessa olen kirjoittanut seuraavan muistiinpanon, jossa näkyy se, että huomaan 

olleeni malttamaton kuuntelija, joka osallistuu keskusteluun innolla:  

Ensiajatuksia litteroinnin jälkeen. Tässä näkyy harjaantumattomuuteni haas-

tattelijana. En voi mitenkään väittää olevani objektiivinen vaan keskustelussa 

näkyy oma innostukseni aihettani kohtaan. Haastattelu muuttuu välillä kes-

kusteluksi, jossa kysyvä osapuoli onkin haastateltava välillä huomaan innok-

kuuteni häiritsevän haastateltavan puhetta, kun haluan ottaa innokkaasti 

kantaa. Toisaalta minun mielestäni haastateltavan tärkeänä pitämät asiat tu-

levat esille. Tälle perusteeksi otan myös muut haastatelut, jossa tulokset oli-

vat samansuuntaisia. Myöhemmissä haastatteluissa suitsin omaa puheen 

osuuttani koko ajan enemmän.   

(Paula Puumalainen, muistiinpanoja haastattelusta 28.5.2014) 

Mikäli haastattelun onnistumiselle asetetaan ehdoksi Hirsjärven ja Hurmeen (1988, 77) 

peräänkuuluttama puolueettomuus ja pidättäytyminen omien mielipiteiden ilmaisemisesta 

sekä hämmästelyn välttelemisestä, voidaan sanoa, että varsinkin ensimmäiset haastatteluni 

eivät ole järin onnistuneita. Kuten muistiinpanossani kuitenkin panen merkille, harjaannun 

haastattelijana ja opin suitsimaan omaa innokkuuttani keskustelijana 

Haastattelujen litteroinnin ja niiden sisältöön paneutumisen jälkeen olen koko ajan tullut 

tietoisemmaksi, että siinä missä en pystynyt asennoitumaan objektiivisesti haastattelunti-

lanteissa, en myöskään voi asettua tutkimuskohteeni ulkopuolelle muiltakaan osin. Koko 

projekti rakentuu niin vahvasti omaan kokemukseeni, oppimiseeni ja huomioihini että tote-

sin ”Kaikki eskarit breikkaa”-kokonaisuuden tarkeastelun ilman ennakko-oletuksia mah-

dottomaksi. Tämän tosiasian hyväksyttyäni toimintatutkimus alkoi näyttäytyä hyvänä 

mahdollisuutena tutkimuksen toteuttamiseen. 

3.2 Toimintatutkimus valikoituu 

Toimintatutkimukseen tutustuminen pelasti minut objektiivisuusahdingosta pitämällä tutki-

jan omakohtaista osallistumista vahvuutena epäluotettavuuden sijaan (esim. Heikkinen 

2001, 179).  Toimintatutkimuksen lähtökohtiin kuuluu se, että tutkijaa ei mielletä kohteen 
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ulkopuoliseksi tarkkailijaksi vaan päinvastoin: tutkija on aloitteita tekevä ja toimintaan 

vaikuttava osa sitä yhteisöä, jota hän tutkii (Heikkinen, 2001, 179).  

”Kaikki eskarit breikkaa”-projekti on käynnistynyt omasta halustani kehittää päiväkodin 

kanssa tehtävää tanssikasvatusyhteistyötä. Huovinen ja Rovio (2006) kutsuvat tätä tapaa 

toimija-tutkijuudeksi. Toimija-tutkija voi olla esimerkiksi opettaja, joka haluaa kehittää 

työtään huomattuaan muutostarpeen ja halutessaan selvittää, voiko asioita tehdä toisin tai 

paremmin. Toimija-tutkijan haasteeksi muodostuu tutkijan identiteetin omaksuminen. 

(Huovinen & Rovio, 2006, 94–95.) Juurin näin kävi minulle.  Olen kiinnittänyt aktiivisesti 

huomiota toimintaan, ja vasta projektin päätyttyä olen alkanut suhtautua projektiini tieteel-

lisen tutkimuksen kohteena. 

Toimintaani on kuitenkin ohjannut myös omaksumani tutkimustieto tanssikasvatuksesta ja 

sen mahdollisuuksista koulussa. Näin ollen toiminnassani on ollut piirteitä myös tutkija-

toimijuudesta, josta puhuttaessa tarkoitetaan henkilöä, joka tuntee tutkimusalueena aiem-

man tutkimuksen ja kirjallisuuden pohjalta (Huovinen & Rovio, 2006, 95). Huovinen ja 

Rovio (2006, 95) huomauttavatkin, että useimmiten toimintatutkimusta tekevällä henkilöllä 

on tutkimusta tehdessään piirteitä niin toimija-tutkijuudesta kuin tutkija-toimijuudestakin. 

Koen, että toimija-tutkija – roolin näkökulmasta onnistuin ennakkovalmisteluissa, mutta 

tutkija-toimijuuteni heräsi viime tingassa. Oleellista on kuitenkin se, että toimintatutkija 

osallistuu tutkimuskohteena olevan yhteisön muutosprosessiin (Huovinen & Rovio, 2006, 

94–95). 

Toimintatutkimusta ei suoranaisesti voida kutsua tutkimusmetodiksi, vaan lähemminkin 

tutkimusstrategiseksi lähestymistavaksi, jonka välineinä voi käyttää erilaisia tutkimusme-

netelmiä. Toimintatutkimukselle on ominaista, että tutkimus ja toiminta tapahtuvat saman-

aikaisesti, ja siinä toteutuu reflektiivinen kehä. Reflektiivisessä kehässä toiminta, havain-

nointi, reflektointi ja toiminnan uudelleen suunnittelu muodostavat kehän, jossa vaiheet 

seuraavat toisiaan.  Tämä kehä muodostaa toistuessaan spiraalin, jossa toiminta ja ajattelu 

kytkeytyvät toisiinsa sykleinä, jossa toiminta, havainnointi, reflektointi ja uudelleentoimin-

ta muodostavat aina yhden syklin. (Heikkinen, 2001, 177.)  

Jo pro gradu-tutkielmani teon alkuvaiheessa eräs pikainen keskustelu raotti minulle hiukan 

toimintatutkimuksen mahdollisuuksia oman tutkimukseni lähestymistapana. En kuitenkaan 

heti tarttunut siihen, sillä hieman toimintatutkimukseen tutustuttuani koin, että minun olisi 

koko ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektin kehitysprosessin ajan pitänyt tietää tekeväni toi-
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mintatutkimusta. Koin vahvasti, että koska en ole järjestelmällisesti ja tiedostavasti koon-

nut aineistoa tutkimusta varten, toimintatutkimus on poissuljettu vaihtoehto.  

Tutustuessani toimintatutkimuksiin ja niistä kertoviin teoksiin aloin kuitenkin nähdä toi-

mintatutkimuksen juuri tilanteeseeni sopivaksi. Puolestani puhuvat esimerkiksi Heikkinen, 

Rovio ja Kiilakoski (2006, 78) huomauttaessaan, että toimintatutkimuksen lähtökohdat 

voivat hyvinkin olla spontaanisti alkunsa saaneita toiminnassa havaittuja ongelmia, joihin 

ryhdytään hakemaan vastausta reflektoivan ajattelun avulla. Näistä lähtökohdista edetään 

kohti laajempia ja yleisempiä kysymyksiä (Heikkinen & al. 2006, 78). Koen juurin näin 

tapahtuneen omassa tapauksessani, jossa yksittäisten tanssituntejen suunnittelu tietylle ikä-

ryhmille laajenee kokonaiseksi tanssikasvatuskokonaisuudeksi reflektiivisen kehän mukai-

sesti. 

Tutustuessani vielä toimintatutkimuksen kritiikkiin Hopkinsin mukaan (teoksessa Heikki-

nen, 2001) sain lisää rohkeutta tehdä päätökseni toimintatutkimuksen puolesta. Heikkinen 

kuvaa Hopkinsin kritisoineen luennollaan toimintatutkimuksen spiraalimallin olevan pa-

himmillaan kahlitseva elementti tutkijan ja tutkittavan välillä. Näin voi käydä erityisesti 

silloin, kun tutkija yrittää erotella syklit ja niiden välivaiheet toisistaan. Tämä voi huo-

noimmillaan aiheuttaa sen, että tutkija ei onnistukaan tekemään toimintatutkimukselle 

oleellista kehittämistyötä vaan keskittyy liiaksi tutkimuksen suorittamiseen metodisesti 

oikein. (Heikkinen, 2001, 177.) 

Omassa tapauksessani voin väittää välttäneeni edellä esitellyn toimintatutkimuksen suden-

kuopan. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna koko toimintani on prosessin loppuvaiheisiin 

asti suuntautunut breakdance-opetuksen kehittämiseen esikoululaisille. Toiminnan omaeh-

toinen arviointi ja dokumentointi ovat palvelleet kutakin kehittämisen vaihetta. Voidaan 

kylläkin todeta, että dokumentointi ei ole systemaattista eikä aineisto ole kaikilta osin toi-

siinsa verrattavissa. Dokumenttiaineistoa kehitysprosessin vaiheista kuitenkin on mielestä-

ni riittävästi, että se täyttää toimintatutkimuksen kriteerit.   

Heikkisen (2001) mukaan toimintatutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu, että tutkija toimii 

sellaisen yhteisön jäsenenä, jossa yksilöt muun muassa pohtivat ja kehittävät sekä analy-

soivat, kuinka toiminta on kehittynyt historiallisesta nykyisen kaltaiseksi. Toimintatutki-

mukseen kuuluu myös vaihtoehtoisten ratkaisujen kehittäminen ongelmien ratkaisemiseksi 

ja tiettyyn tavoitteeseen pääsemiseksi sekä uuden tiedon tuottaminen. Uutta tietoa arvioi-

daan käytännössä kokeilemalla sekä keskustelemalla sekä rinnastamalla sitä aiempaan tie-



39 
 

 

toon. Toimintatutkimuksen kannalta on myös oleellista että kokemuksia julkistetaan yhtei-

sön ulkopuolella. (Heikkinen, 2001, 183.) 

Heikkisen (2001, 183) kuvausta tarkastellessani huomioni kohdistuu erityisesti yhtei-

sönäkökulmaan. Raina ja Haapaniemi (2007) pitävät yhteisönä sellaista toiminnallista ko-

konaisuutta, jossa ryhmän jäsenillä on yhteisesti ymmärrettyjä arvoja, tavoitteita sekä yh-

teistä toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Kirjoittajat pitävät yhteisöllisyyttä ryhmän 

kehittyvänä ominaisuutena, joka pyrkii kohti yhteistä tavoitetta ja jonka tehtävä on kasvat-

taa yhteistä tietoisuutta vuorovaikutuksen avulla. (Raina & Haapaniemi, 2007, 34.) Sen 

sijaan että olisin tämän projektini yhteydessä kehittänyt toimintaani yhteisössä, olen toimi-

nut pääsääntöisesti yksin. Kuitenkin voidaan ajatella, että jonkinlaisen yhteisön muodosta-

vat kaikki projektiin osallistuneet yhteistyötahot, kuten rahoittajat tai projektiin osallistu-

neet päiväkodit lapsineen ja aikuisineen. Oma kokemukseni on, että olen kehittänyt ja poh-

tinut työtäni tämän väljästi rakentuneen yhteisön sisällä. Yhteisenä tavoitteena on esikoulu-

jen kasvatustavoitteisiin pyrkiminen ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektin avulla.  

Kuten on jo aiemmissa alaluvuissa todettu, toimintatutkimus ei ole niinkään tutkimusme-

netelmä, kuin tutkimusstrategia, joka rakentuu erilaisista tutkimusmenetelmistä (Heikki-

nen, 2001, 170). Tässä pro gradu- tutkimuksessani toimintatutkimus etenee autoetnografi-

seen sekä haastatteluaineistoon perustuen. 

3.3 Aineisto ja analyysi 

Toimintatutkimukselle ominaisesti (esim. Heikkinen & al. 2006, 104–105) hyödynnän tut-

kimuksessani monipuolista aineistoa. Ensimmäisen tutkimustehtäväni tarkoituksena on 

kuvata, millaisen prosessin seurauksena ”Kaikki eskarit breikkaa”-projekti on saanut 

muotonsa. Tässä tärkeänä tutkimusaineistonani toimii autoetnografinen aineisto: omat 

muistoni, muistiinpanoni, valokuvani sekä sähköpostikeskustelut. Tällöin aineisto edustaa 

ensimmäisen asteen näkökulmaa, joka merkitsee sitä, että tutkija kuvaa todellisuutta siten 

kuin hän kohtaa sen omien kokemustensa kautta (Niikko, 2003, 24). Toinen tutkimustehtä-

väni on selvittää, millaista tanssikasvatusta projekti tuotti esikouluissa tanssinopettajavie-

railun jälkeen. Tämän tehtävän kohdalla merkittäväksi tiedonkeruutavaksi nousevat opetta-

jien haastattelut. Opettajien haastattelut on toteutettu teemahaastatteluna, mutta niiden ana-

lyysin toteutinkin tarkastelemalla niitä käytännön ratkaisuja, joita opettajat tekivät tanssin 

harjoitteluun liittyen. Näiden aineistojen avulla tartun kolmanteen tutkimustehtävääni ja 
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pohdin, millaisia jatkokehittämisen mahdollisuuksia ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektilla 

on. 

Autoetnografialla tarkoitetaan sitä, että tutkija toimii itse itsensä tiedonlähteenä tutkimalla 

omia kokemuksiaan, jotka hän sijoittaa sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa (Uotinen 

2010, 87–88). Autoetnografian käyttämisessä on edellisen perusteella huomioitava se, että 

yksin kokemusten kuvaus ei riitä, vaan ne on analyysin avulla tuotava osaksi laajempaa 

kokonaisuutta. Analyyttiseen autoetnografiaan sisältyy viisi piirrettä: tutkittavan kohteen 

täydellinen jäsenyys, analyyttinen joustavuus, tutkijan itsensä näkyminen kerronnassa, 

dialogi itse informanttien takana ja sitoutuminen teoreettiseen analyysiin. (Anderson, 2006, 

373, 378.) Burnierin (2006) mukaan autoetnografiassa näkyy henkilökohtainen ja tutkija-

puoli, minkä lisäksi kerronta on onnistuessaan eläväistä ja analyyttista. Autoetnografian 

riskinä on kuitenkin se, että tutkimus nojaa liikaa tutkijan omiin kokemuksiin onnistumatta 

saavuttamaan teoreettisuutta ja analyyttisyyttä. (Burnier, 2006, 414.)  

Andersonin (2006, 373) edellä esitetyt viisi autoetnografian vaatimusta täyttyvät mielestäni 

tutkielmani ensimmäiseen tutkimuskysymykseen keskityttäessä. Olen osa omaa tutkimus-

kohdettani, projektin kehitysprosessia. Jos koettaa miettiä, mitä projektista olisi toteutunut 

ilman minun osallisuuttani, on vastattava: ei mitään. Analyyttinen joustavuus puolestaan 

näkyy mielestäni laajuutena, jolla pyrin ymmärtämään prosessin eri vaihteita ja syitä ja 

kokonaisuuksia, mitkä ovat johtaneet toimintaani tiettyyn suuntaan. Myös vaatimukset 

tutkijan oman äänen kuulumisesta ja teoriaan sitoutumisesta mielestäni täyttyvät tutkiel-

massani. Haasteena on kuitenkin tasapainon löytäminen omakohtaisuuden sekä teoreettisen 

analyysin välillä.   

Tämän tutkimuksen autoetnografinen aineisto oli suhteellisen helppo kerätä, sillä työtapaa-

ni on vuosia kuulunut perustaa ruutuvihko jokaista tanssinopetuskokonaisuutta varten ja 

säilyttää vihkoja niille tarkoitetussa laatikossa. Vihkot ovat omia muistiinpanojani ja huo-

mioita varten. Kirjoitan myös käsin tuntisuunnitelmat näihin vihkoihin. Vihkojen väliin 

olen kerännyt oppilaiden piirustuksia, joulukortteja jne. vuosien varrella.  Näihin vihkoihin 

palaan, kun haluan palauttaa mieleeni tiettyjä opetuskokonaisuuksia tai ratkaisuja ongel-

miin. Lisäksi olen koonnut sähköiset tiedostot omiin kansioihinsa. Näitä vihkoja ja tiedos-

tokansioita sekä sähköposteja selaamalla olen löytänyt muistiinpanot, joiden takana olevat 

ajatukset ovat vieneet minua kohti ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektia.  
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Autoetnografista aineistoa analysoidessani tuon esiin, miten omat kokemukseni tanssin-

opettajana ovat vaikuttaneet siihen, että ”Kaikki eskarit breikkaa"-projekti on syntynyt. On 

huomattava, että tutkin prosessissa juuri omiin kokemuksiini ja käsityksiini nojaten, omas-

ta situaatiostani käsin, mitä vaiheita prosessissa on ollut. Tämä näkökulma on valinta, jon-

ka olen tehnyt. Vaikka valinta saattaa tuntua itsestään selvältä, muitakin näkökulmia olisi 

ollut valittavissa. Toisenlaisen näkökulman olisi tarjonnut esimerkiksi projektin yhteistyö-

kumppanin, opetustoimen näkemys siitä, kuinka projekti on opetustoimi-instituution näkö-

kulmasta muodostunut. Koska projekti kuitenkin henkilöityy minuun itseeni ja omaan pe-

dagogiseen ja taiteelliseen kehitysprosessiini, pidän arvokkaana ja tärkeänä näiden proses-

sien esiintuomista. Jotta aineiston tarkastelu ei jäisi pelkäksi omakohtaiseksi pohdiskeluksi, 

pyrin muodostamaan keskustelua omakohtaisen kokemuksen ja tanssikasvatuksen teorian 

välillä.  

Haastattelujen avulla tarkoitukseni oli puolestaan selvittää niitä ”Kaikki eskarit breikkaa”-

projektin osia, joita minulla ei ole itse mahdollista saada selville omien kokemusteni kaut-

ta. Haastatteluaineiston keräämisvaiheessa ajatukseni olivat suhteellisen hajallaan, ja kuten 

aiemmin jo kuvaan en ollut tässä vaiheessa vielä tutustunut toimintatutkimukseen tutki-

muksen tekemisen vaihtoehtona. Haastatteluja tehdessäni painin objektiivisuusongelman, 

mutta myös kiireen kanssa: minun oli nopeasti saatava haastattelut tehtyä, sillä projekti oli 

juuri päättynyt esikouluissa ja päiväkotikausi oli muutenkin päättymässä ja opettajat jää-

mässä kesälomalle. Näin suunnitteluvaihe jäi jälkeenpäin todetakseni liian lyhyeksi. Epä-

varma, intuitiivinen ratkaisuni oli pyytää opettajilta kertomuksia siitä, millaisia kokemuk-

sia heillä on projektista. Haastattelurunkoni, jota en noudattanut orjallisesti, vaan joka oli 

lähinnä tukenani, oli seuraavanlainen: 

Milloin teillä oli esitys? 

Miten se meni? 

Millainen kokonaisuus ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektin on ollut päiväko-

dissa?  

Millaisia muistoja minun kahdesta vierailukerrasta jäi? 

Miten siitä jatkettiin? 

Miltä tuntui jatkaa omatoimisesti? 

Haluatko vielä täydentää jotain? 
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Haastatteluun osallistui viisi opettajaa. Jokainen haastattelu kesti noin tunnin ja aineiston 

laajuudeksi muotoutui 137 sivua litteroitua tekstiä. Oikeaan analyysimenetelmään pääty-

minen oli kuitenkin monien analyysimenetelmien kokeilemisen – ja niissä epäonnistumi-

sen- takana. Alkuperäiset suunnitelmani sulkeistaa ennakkokäsitykseni analyysin ulkopuo-

lelle fenomenologisen tai fenomenografisen analyysin vaatimalla tavalla (esim. Niikko, 

2003, 20–21) eivät onnistuneet. Suunnitelmani taustalla vaikutti pitkään pinttynyt käsitys 

että tutkimukseni voi olla luotettava vasta kun pystyn tuomaan siihen objektiivista, ulko-

puolista ja minusta riippumatonta tietoa. Vasta hyväksyttyäni sen. että en voi tarkastella 

haastatteluaineistoa tuomatta mukaan omaa taustaani ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektin 

osana, tutkimukseni alkoi muodostua johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Päädyin analyy-

siin, joka ei noudattele mekaanisesti mitään valmista metodia, vaan analysoin haastattelu-

aineistoa peilaten sitä omiin kokemuksiini sekä tanssikasvatuksen teoriaan.  

Toimintatutkimuksen raportoinnissa täytyy ottaa huomioon toimintatutkimuksen yhteisöl-

linen luonne. Tähän liittyen Heikkinen ja Rovio (2006) varoittavatkin toimintatutkimuksen 

tekijää ja muistuttavat varomaan, ettei raportista tule tutkijan itsekeskeinen ja narsistinen 

kertomus omasta toiminnastaan. Oleellista on että tutkimus on dialogissa tutkittavan yhtei-

sön kanssa. (Heikkinen & Rovio, 2006, 114.)  Objektiivisuushuolena esittämäni pohdinta 

sivuaa tätä näkökulmaa: olen ollut huolissani siitä, millaisia asioita aineistostani kannattaa 

nostaa esille, kun opettajien haastattelut koskevat sitä, miten minun toteuttamani projekti 

jatkui vierailujeni jälkeen. Huoleni koski sitä, kokevatko opettajat pystyvänsä olemaan 

minulle avoimia ja kuvaamaan projektia tarvittaessa myös kielteisessä valossa, vai onko 

mahdollista että he kohteliaisuussyistä jättävät jotain kertomatta. Luotettavuuden näkö-

kulmasta olen päättänyt, että tutkielmani ei käsittele opettajien mielipiteitä projektista. 

Näin haluan väistää sen, että lähtisin tulkitsemaan opettajien kertomuksia toiveideni suun-

taisesti kritiikittömästi ja positiivisessa valossa 

Mielestäni tällä aineistolla voidaan vastata luotettavasti tutkimuskysymykseen päästään 

näissä olosuhteissa parhaiten, kun aineistosta rajataan esiin ne osat, joissa opettajat kuvaa-

vat konkreettisia tapahtumia, miten projekti eteni vierailuni jälkeen. Näin ollen aineiston 

rajaus perustuu edellä oleviin tosiasioihin. Aineiston analyysissä keskityn siihen, millaisia 

tanssikasvatuksen tavoitteita on löydettävissä tavoista, joilla opettajat ovat jatkaneet tanssin 

harjoittelua vierailuni jälkeen. 

 

Haastatteluiden aikana opettajat toivat paljon kuvaavia esimerkkejä yksittäisistä lapista ja 
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heidän suhtautumisestaan projektiin. Jouduin rajaamaan nämä kertomukset aineistosta 

pois, sillä koin eettisesti kestämättömänä, että lapsilta tai heidän vanhemmiltaan ei ollut 

pyydetty tutkimuslupaa. Samasta syystä olen rajannut pois omat kokemukseni yksittäisten 

lasten kanssa toimimisesta. 

3.4 Toimintatutkimuksen luotettavuus. 

Toimintatutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida historiallisen jatkuvuuden, reflektii-

visyyden, dialektisuuden, toimivuuden ja havahduttavuuden näkökulmasta. Historiallinen 

jatkuvuus tarkoittaa sitä, että tutkimus pitää liittää sen historialliseen kontekstinsa ja siitä 

tulee käydä ilmi, miten tutkimuksen kohde sijoittuu ajallisesti. Tähän liittyy myös se, että 

toimintatutkimuksen raportointi tehdään yleensä kronologisessa järjestyksessä. (Heikkinen 

& Syrjälä, 2006, 149–150.) 

Reflektiivisyys puolestaan kuuluu toimintatutkimuksen peruskäsitteistöön, sillä uuden toi-

minnan kuvataan aina perustuvan aiemman toiminnan reflektoimiseen (Heikkinen & Syrjä-

lä, 2006, 154). Reflektiivisyys on tutkijalle osoitettu vaatimus tarkastella oman suhteensa 

rakentumista tutkimuskohteeseensa. (Heikkinen & Syrjälä, 2006, 152–153). Omassa tut-

kielmassani tämä näkyy esimerkiksi siten, että tuon esille oman situaationi breakdance-

tanssijana ja taidekasvattajana sekä pohdin avoimesti ratkaisuihini vaikuttaneita tekijöitä. 

Reflektiivisyyden avulla myös lukijalle tarjotaan mahdollisuus seurata ja arvioida tutki-

musprosessin vaiheita (Heikkinen & Syrjälä, 2006, 152–154). 

Dialektisuus tarkoittaa tutkimuksen moninäkökulmaisuutta, sitä että tutkimuksessa ääneen 

pääsee erilaiset tulkinnat vaikka ne olisivatkin ristiriidassa toistensa kanssa (Heikkinen & 

Syrjälä, 2006, 154–155). Käsitän dialektisuuden olevan sukua fenomenologiselle koke-

muksen situationaalisuudelle. Tunnustamalla kunkin ihmisen aikaan ja paikkaan sidottu 

subjektiivinen kokemus, annetaan arvo juuri kyseessä olevan henkilön tavalle kertoa ja 

tuoda asia esille.  Juuri moniäänisyyteen pyrin, kun päätin ottaa kaikkien viiden haastatte-

lemani opettajien kertomukset tutkielmaani sen sijaan että olisin päätynyt tarkastelemaan 

vain yhden opettajan kuvausta projektista.  

Toimivuuden kriteerein tarkasteltuna tutkimusta arvioidaan sen perusteella, toimiiko se 

käytännössä. Tällöin ei kuitenkaan tehdä päätelmää, että tutkimus on hyödyllinen jos sen 

tavoitteet onnistuivat. Toimivuusperiaatteen keskeinen ajatus on, että tutkija arvioi tutki-
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muskohteenaan olleen projektin vahvuuksia ja heikkouksia ja tuo esille, kenen näkökul-

masta niitä arvioidaan. Toimivuuden kannalta on myös olennaista kysyä, saavatko tutki-

mus osallistujat uskomaan omiin kykyihinsä ja taitoihinsa.  (Heikkinen & Syrjälä, 2006, 

156.) 

Havahduttavuudella tarkoitetaan erityisesti tutkimusraportin kirjoittamisen tapaa, jossa 

tutkijan tehtävä on saada tutkimusraportti eläväksi ja kiinnostavaksi. Tutkijan tehtävä on 

auttaa lukijaa eläytymään tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden maailmaan (Heikki-

nen & Syrjälä, 2006, 160–161). Tässä tutkielmassani pyrin havahduttavuuteen tuomalla 

oman ääneni vahvasti esille ja kokemukseni lukijan arvioitavaksi.  
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4 TULOKSET 

Tässä luvussa esittelen tutkimustulokseni, joita tarkastelen tutkimustehtävieni valossa. Ai-

neiston analyysi lomittuu tulosten yhteyteen. Ensimmäinen, autoetnografiseen aineistoon 

perustuva alaluku kuvaa ensimmäisen tutkimustehtäväni mukaisesti, millaisen prosessin 

seurauksena ”Kaikki eskarit breikkaa”-projekti on saanut muotonsa. Toinen alaluku, jossa 

hyödynnän opettajien haastatteluja, käsittelee toista tutkimustehtävääni, jossa pohdin mil-

laista tanssikasvatusta projekti tuotti esikouluissa tanssinopettajavierailun jälkeen. Runsaa-

na polveilevan tulosten esittelyluvun lisäksi näen tarpeellisena tehdä tiiviin pohdinnan  

tuloksista omassa alaluvussaan lopuksi. Kolmanteen tutkimustehtävään, jonka tarkoitus on 

pohtia ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektin jatkokehitysmahdollisuuksia, palaan viimeisessä 

luvussa tanssikasvatusprojektin sekä tutkimuksen toteutuksen pohdinnan ja arvioinnin yh-

teydessä. 

4.1 ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektin kehitysprosessi 

”Kaikki eskarit breikkaa”-projektin kehittymiseen ovat vaikuttaneet aiemmat kokemukseni 

koulu- ja päiväkotivierailuista tanssinopettajana sekä tanssikoulussa kerääntyneet koke-

mukset lasten opettamisesta. Taustallani on myös kolmivuotinen työsuhde tuottajana Oulu-

laisessa Nuoriso- ja kulttuurikeskus Nukussa (nykyinen Kulttuuritalo Valve) lasten eloku-

vakasvatuksen parissa sekä erilainen työpajatoiminta erityisesti elokuva- ja tanssikasvatuk-

seen liittyen. Erityisesti tuottajan ammatissa olen kouluttautunut tuotteistamiseen ja projek-

tejen suunnitteluun useat näkökulmat monipuolisesti huomioon ottaen.  

Seuraavaksi esittelen vaiheet, jotka johtivat siihen, että toteutin ”Kaikki eskarit breikkaa”-

projektin. Koen että näiden vaiheiden näkyväksi tekeminen perustelee parhaiten sitä, miksi 

olen lopulta päätynyt tiettyihin ratkaisuihin lopullisessa projektissani. 

4.1.1 Ensimmäinen vaihe: Ryhtyminen 5-6-vuotiaiden tanssinopettajaksi 

Olen opettanut breakdancea vuodesta 1998 Oululaisessa tanssikoulussa. Vuosien varrella 

olen kehittynyt tanssinopettajana lasten opettajuuteen. Suurin osa oppilaistani on koostunut 

7-13-vuotiaista pojista.  Syksyllä 2011 suostuin pitkin hampain kokeilemaan myös break-

dancen opettamista 4-5-vuotiaille lapsille. Aiemmin olin suhtautunut jonkin tietyn tanssila-
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jin opettamisen pienille lapsille nihkeästi, koska ajattelin tiettyyn tanssilajiin rajoittumisen 

supistavan lapsen luontaista tapaa liikkua ja tanssia. Otin breakdancen opettamiseen kui-

tenkin sellaisen lähestymistavan, että se tukee lastentanssin ja liikunnan tavoitteita paino-

tuksen ollessa breakdancessa. 

Aloitin tanssinopettamisen kehittämisen valikoimalla liikkeitä ja askelia, jotka tukevat sekä 

lasten perusliikkumisen tukemista että antavat pohjaa yksinkertaisten breakdance-

liikkeiden oppimiseen. Tällaisia olivat esimerkiksi erilaiset hyppyaskeleet sekä perinteinen 

rapuasento sekä karhukävelyasentoa muistuttava koppakuoriaisasento. Laadin tarkkoja 

tuntisuunnitelma (liite 2) valitsemieni liikkeiden ja ideoideni pohjalta.  

Nopeasti totesin, että ikäjako 4-5-vuotiaisiin ei ole toimiva, sillä samaan ryhmään tuli kol-

mevuotiaita jotka myöhemmin samana vuonna täyttävät neljä, sekä 5-vuotiaita, jotka sa-

mana vuonna täyttävät kuusi ja menevät esikouluun. Koin, että 45 minuutin tunnin suunnit-

telu ikätason mukaiseksi ei ole mahdollista, kun ikähaarukkaan mahtuu kehitystasoltaan 

hyvin erilaisia lapsia. Ensimmäisen puolivuotiskauden jälkeen ikäjakoa muutettiinkin siten, 

että breakdancetunti suunnattiin 5-6-vuotiaille. Tämä ikäjako toimi huomattavasti parem-

min. Vaikka lapset ovat tässäkin iässä - niin kuin missä tahansa iässä - fyysisiltä taidoiltaan 

hyvin erilaisia, ohjeiden vastaanottamisen ja ryhmässä toimimisen taidot tuntuivat olevan 

siinä määrin yhteneväiset, että 45 minuutin tanssitunnit onnistuivat hyvin. Tästä lähtien 

olen opettanut 5-6-vuotiaiden lasten breakdanceryhmiä.  

Näitä tunteja varten ryhdyin kehittelemään erilaisia loruja tanssin tueksi. Silloin kehittelin 

muun muassa ”Minä olen breikkari”-lorun, joka ohjaa tekemään breikkiliikkeitä: 

Minä olen breikkari -loru 

Freeze! 

Än-yy-tee-nyt 

Jaloilla voi pomppia: pom, pom, pom 

Jaloilla voi hiissata: hiis, hiis, hiis, hiis 

Tai sitten ollaan paikallaan ja sanotaan FREEZE 

FREEZE, FREEZE, FREEZE, FREEZE 

Pom, hiis, pom, hiis, pom, pom, his 

Pom, hiis, pom, hiis, pom, pom, FREEZE 
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Laitan kädet lattiaan: sik, sak, sik, sak 

Sitten rapuasentoon: nik, nak, nik, nak 

Paketti, saksi, käännyn alaspäin 

Minä olen breikkari ja osaan tehdä näin! 

(Paula Puumalainen 2012) 

Hyödynsimme 5-6-vuotiaiden oppilaideni kanssa tätä lorua ensimmäisen kerran siten, että 

nauhoitin lorun oppilaideni räppäämänä taustanauhaa vasten. Näin saimme esityskappa-

leen, jossa lasten oma ääni pääsi kuuluviin. Kappale oli kotikutoisen kuuloinen, mutta 

koin, että lapsia motivoi huomattavasti se, että he ovat olleet mukana tekemässä esitysmu-

siikkia. Koin, että esityksen tekeminen oli kaikkien yhteinen asia, kun lapset olivat osallis-

tuneet myös esitysmusiikin tekemiseen. Esitimme tekemäämme esitystä tanssikoulun näy-

töksissä sekä muissa tilaisuuksissa Oulun alueella   

Kuva 1. 5-6vuotiaden breakdance-ryhmä esiintymässä Oulun Rotuaarilla keväällä 2012 

4.1.2 Toinen vaihe: Breikkikerhot Oulun esikouluissa vuonna 2012 

Vaikka Oulun alueella on useita osaavia breakdancen opettajia, olen luullakseni ollut ai-

noa, joka on suuntautunut 5-6-vuotiaiden lasten breakdancenopetukseen. Tämä lienee syy, 

miksi minuun on oltu yhteydessä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimesta, kun Ou-

lulaisille esikoululaisille on haluttu tarjota breakdanceopetusta.  

Vuonna 2012 Oululainen kulttuurikasvatukseen erikoistunut varhaiskasvatusyksikkö Ala-

kööki tarjosi mahdollisuutta pitää Oululaisille esikoululaisille tanssikerhoja. Tarjosin 

omien aikataulujeni puitteissa kuusi kerhoa, joista jokainen sisälsi viisi 45 minuutin tapaa-

miskertaa. Alakööki ilmoitti ryhmäviestillä (liite 3) kaikille Oulun kaupungin päiväkodeille 

mahdollisuudesta breikkikerhoon ja suoritti myös valinnan, mitkä päiväkodit valitaan ker-

hojen saajaksi. Halukkaiksi kerhon saajiksi ilmoittautui neljäkymmentä päiväkotia (liite 4). 
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Siinä, missä breikkikerhojen suosio tuntui imartelevaltakin, koin myös turhautuneisuutta 

siitä, että vain murto-osalle päiväkodeista pystytään järjestämään opetusta.   

Suunnittelin breikkikerhojen sisällön pääpiirteittäin sen pohjalta, miten olin todennut tun-

tejen toimivat tanssikoulussakin. Suunnitelmani ei kuitenkaan ollut erityisen täsmällinen 

vaan halusin koko ajan säilyttää mahdollisuuden muokata tuntien kulkua lapsityhmän tar-

peiden mukaisesti. Opetusmateriaaleina käytin lähinnä musiikkia, minulla ei ollut muita 

opetukseen tarkoitettuja välineitä mukanani. Ennen ensimmäisiä tanssitunteja tein karkean 

suunnitelman siitä, mitä teemme ryhmän kanssa. Tunnin lopuksi tein muistiinpanot tunnin 

kulusta sekä karkean suunnitelman seuraavan tunnin kulusta.  

Näin ollen tuntisuunnitelmani ja muistiinpanoni näyttivät seuraavien kuvien mukaisilta. 

Kuvista näkyy, kuinka olen suunnitellut ja merkinnyt muistiin ryhmän koon ja puitteet, 

mitä olen ryhmän kanssa tehnyt, lorun käytön sekä suunnitellut tanssinopetuskuvien käyt-

töä. 
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Kuva 2. Muistiinpanoja breikkikerhoista vuodelta 2012  
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Kun olin saanut kaikki esikouluille suunnatut kerhokokonaisuudet pidettyä, jäsentelin poh-

dintaani tanssikasvatuksen haasteista ja mahdollisuuksista sähköpostikeskustelussa Ala-

köökin kanssa. Käsittelin sähköpostissa yleistä vastaanottoa, yhteistyötä päiväkodin henki-

lökunnan kanssa, resursseja ja kehittämisajatuksia. Tuon niitä esiin seuraavaksi.  

Breikkikerhot saivat syksyn aikana hyvän vastaanoton, erityisen paljon esikoulun opettajat 

kiittivät siitä, että tanssitunneilla usein innostuivat ne lapset, jotka muuten jäävät syrjään 

päiväkotiarjessa. Toinen lapsijoukko olivat energiset, vilkkaat pojat, joita breikki palveli 

opettajien mukaan todella hyvin. Lapset jaksoivat keskittyä breikkitunteihin pääsääntöises-

ti hyvin ja saivat onnistumisen kokemuksia ja positiivista palautetta.  

Minä sain paljon positiivista palautetta ja myönteisen vastaanoton. En ke-

rännyt palautetta kirjallisesti, mutta suullisesti saamassani palautteessa tois-

tuvasti mainittiin tyytyväisyys breikkituntien kannustavaan ilmapiiriin sekä 

siihen että breikkikerho on omiaan energisille pojanviikareille. Olen samaa 

mieltä ja lisään, että myös tytöt olivat innokkaasti tanssitunneilla mukana. 

Positiivista palautetta kantautui minulle opettajien mukana lasten vanhem-

miltakin. Muutamilla tunneilla toki oli myös lapsia, jotka eivät innostuneet 

breikistä, mutta niinhän se on että kaikki ei sovi kaikille. Joissakin ryhmissä 

uskonnollinen vakaumus esti tanssitunnille osallistumisen.  

(ote sähköpostista Alaköökille 6.11.2012) 

 

Kokemukseni mukaan taidekasvattajan ja päiväkodin henkilökunnan sujuva yhteistyö ei 

ole itsestäänselvyys- vaikka tahtotila olisikin molemmilla osapuolilla myönteinen. Tähän 

liittyy mielestäni erilaiset toimintakulttuurit, joita käsittelen ”Taidekasvatusta tukeva toi-

mintakulttuuri”-alaluvussa. Kun minä tanssinopettajana tulen tietystä toimintakulttuurista 

päiväkotiin, jossa vallitsee kullekin päiväkodille ominainen dynamiikka, ei ole itsestään 

selvää, että intressit kohtaavat, vaikka tietyistä asioista olisikin sovittu etukäteen. Mielestä-

ni päiväkotivierailijan on otettava tämä seikka vastaan hyväksyvällä asenteella ja pyrittävä 

toimimaan joustavasti kussakin päiväkodissa.  
 

Päiväkotien henkilökunta oli vaihtelevalla aktiivisuudella mukana. Toisissa 

ryhmissä opet kirjasivat opetusmenetelmiä ylös, toisissa opettajat seurasivat 

sivussa ja toisissa breikkasivat mukana. Yhdessä päiväkodissa oli haasteita 

sen suhteen, että opettajalla tuli jatkuvasti tavaksi livetä paikalta muihin töi-
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hin. Läsnäolemisen tarkoitus on mielestäni kaksisyinen: opettajat ovat vas-

tuussa lapsista breikkikerhon ajan, mutta tämän lisäksi on mielestäni tärke-

ää, että opettajat jakavat kokemuksen lasten kanssa ja pystyvät näin palaa-

maan opittuihin asioihin ja koettuihin tunnelmiin kerhon jälkeenkin. 

Näin breikkikerho (tai mikä tahansa taidekasvatuskokonaisuus) voi olla 

huomattavasti "kertakäyttökokemusta" laajempi kokonaisuus. Tästä puhuin 

jokaisen päiväkodin yhteyshenkilön kanssa ennen kerhokokonaisuuden al-

kua.   

  (ote sähköpostista Alaköökille 6.11.2012) 
 

Parhaimmillaan opettajien ja oppilaiden välinen yhteistyö luo yhteisöllisyyttä ja me-henkeä 

sekä saa aikaan jaetun kokemuksen. Tätä en liene kuitenkaan käsitellyt päiväkotejen henki-

lökunnan kanssa toisin kuin vastuukysymystä, joka tuotiin esille jo tiedotteessa, jossa 

breikkikerhoista tiedotettiin esikoulujen henkilökunnalle. Näin ollen en voi olettaa, että 

päiväkodissa olisi huomioitu tämä seikka. Tätä pohdinkin lisää sähköpostissani: 

Luulen, että yhteisistä säännöistä olisi voinut puhua enemmänkin ennen ker-

hojen alkua henkilökunnan kanssa. Tilannehan oli uutta meille kaikille, kun 

eskareilla oli samassa tilassa kaksi auktoriteettia: päiväkodin opettajat, 

säännöt ja toimintakulttuuri sekä tanssinopettaja omine sääntöineen. Pieniä 

ristiriitaisia tilanteita tuli esimerkiksi tilanteissa, joissa piti puuttua häiritse-

vään käytökseen. Toiset tilanteet olivat niitä, joissa lapsi ei heti hoksannut, 

miten joku tanssiliike menee. Mitään suurta ongelmaa ei aiheutunut, mutta 

välillä koin, että opettajat puuttuivat lasten harjoitteluun turhaan, tarkoituk-

senaan varmasti auttaa minua suuren lapsiryhmän opettamisen kanssa. 

Omaan tapaani kuuluu harjoittelun ja oivaltamisen rauhan antaminen ja 

saatan antaa lapselle paljonkin aikaa ennen kuin puutun yksittäisen liikkeen 

onnistumiseen.   

  (ote sähköpostista Alaköökille 6.11.2012)  

 

Edelleen toimintakulttuuriin liittyen kuitenkin huomioin päiväkodin oman toimintakulttuu-

rin sekä tietojen ja taitojen kokonaisuuden, jonka pohjalta henkilökunta toimii: 
 

On tietysti myös muistettava, että päiväkodin henkilökunta tuntee jokaisen 

lapsen ja osaa puuttua ennakoivasti tilanteisiin, joista vieraileva opettaja ei 
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osaa huolestua ja välillä isojen ryhmien kanssa oli tilanteita, jossa pyysinkin 

opettajia avuksi. En siis missään nimessä moiti henkilökuntaa tai itseäni, 

vaan enemmänkin pohdin tanssituntejen työnjakoa jatkoa ajatellen. Seuraa-

vissa kerhoissa osaan ottaa huomioon tämän pienen mutta johdonmukaisuut-

ta lisäävän seikan. Aikuisten lisäksi myös lasten kannattaisi saada tietää, ku-

ka on ohjaksissa tanssitunnin ajan. 

(ote sähköpostista Alaköökille 6.11.2012) 

Tärkeä huomio muistiinpanoissani on se, että paneutuminen jokaisen ryhmän tarpeisiin 

mahdollisti uusien ideoiden kehittelyn. Tämä oli mahdollista myös siksi, että toisin kuin 

useimmiten vierailevana tuntiopettajana, minulle maksettiin palkkaa myös suunnittelutun-

neista. Esimerkiksi aiemmin esittelemässäni tuntimuistiinpanossani (kuva 2, s. 49) näkyy 

hahmotelmia kuvista, joita suunnittelin käyttäväni tanssinopetuksen tukena esimerkiksi 

maahanmuuttajalasten kanssa. Myöhemmin hyödynsin kuvia kaikkien ryhmien kanssa.  

Jokainen eskariryhmä oli erityislaatuinen omalla tavallaan ja viiden kerran 

kerho samanlaisista suunnitelmista huolimatta muuntautui kunkin ryhmän 

tarpeita vastaavaksi. Oli pieniä ryhmiä, suuria ryhmiä, ryhmiä jossa maa-

hanmuuttajalapsilla ei vielä ollut suomen kielen taitoa ja joissain ryhmissä 

oli liikuntarajoitteisia lapsia. Kun sovittiin breikkikerhokokonaisuuden palk-

kiosta, sovittiin myös, että minulle maksetaan suunnittelutunneista. Olen to-

della iloinen, että minulla oli täten mahdollisuus paneutua jokaisen ryhmän 

tarpeisiin riittävästi sekä pohtia, suunnitella ja kehittää sopivia menetelmiä 

erilaisille ryhmille. Tästä esimerkkinä kehitin ja toteutin erässä päiväkodissa 

tavan, jossa breikkiä opetetaan kuvien avulla: jokaista liikettä vastasi iso la-

minoitu kuva. Näin kaikki lapset - niin suomalaiset kuin suomen kieltä vielä 

taitamattomatkin- olivat samalla viivalla tanssitunnin ajan. Teimme kokonai-

sen esityksen kuvia käyttämällä. 

  (ote sähköpostista Alaköökille 6.11.2012) 

Kuva-ajatukseni kehittyi pidemmälle suunnitellessani ”Kaikki eskarit breikkaa”-

kokonaisuutta, jota kuvaan seuraavassa alaluvussa. 

Koko breikkikerhokokonaisuuden ajan minua vaivasi ajatus siitä, että kysyntää tanssille 

esikouluissa oli paljon, mutta tarjontaa vähän. Hiljalleen mielessäni alkoi kypsyä ajatus 
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breakdance-opetuskokonaisuudesta, jossa hyödyntäisin kokemuksiani esikouluvierailuista 

näissä kuudessa päiväkodissa sekä 5-6-vuotiaiden ryhmissä tanssikoulussa.  

Syksyn 2012 breikkikerhojen aikana kuvien käyttämisen lisäksi heräsi myös ajatus lapsille 

suunnatusta breikkimusiikista, joka ohjaisi lapsia musiikin kuunteluun sekä musiikin ja 

liikkeen yhdistämiseen innostavasti, lapselle ominaisella tavalla.  

Suoraan negatiivista palautetta en saanut: hyviä kehittämisideoita kylläkin. 

Eräs lastentarhanopettaja kysyi, voinko koostaa levyn, jossa olisi breikkimu-

siikkia jotta opet voisivat breikata ryhmien kanssa kerhon jälkeenkin. Teki-

jänoikeussyistä juuri näin ei ollut mahdollista tehdä. Koostin kuitenkin kir-

jastosta löytyvää breikkimusiikkia paperille, jonka jokainen kerhoon osallis-

tunut päiväkoti sai jatkobreikkailuja varten. Tästä ajatuksesta syntyi myös 

lähtöajatus "KAIKKI ESKARIT BREIKKAA"-projektille, jonka tavoitteena on 

tehdä breikinopettelulaulu kaikkien päiväkotien vapaaseen käyt-

töön lastenmusiikkiyhtye Soivan Siilin kanssa. Projekti on työn alla. 

(ote sähköpostista Alaköökille 6.11.2012) 

  

Alaköökille suunnatussa sähköpostissa tuodut haasteet ja kehitysideat jäivät kytemään mie-

leeni ja ryhdyin suunnittelemaan kokonaisuutta, jonka avulla mahdollisimman monella 

päiväkodilla olisi mahdollisuus osallistua breakdancen opetukseen. Yhtä aikaa olin vakuut-

tunut siitä, opettajien esiin tuomat ja itse huomaamani positiiviset vaikutukset ovat niin 

merkittäviä, että projektia kannattaa jatkaa. 

4.1.3 Kolmas vaihe: ”Kaikki eskarit breikkaa”-projekti  

Ryhdyin työstämään esikoulujen breikkikerhoissa ideaa projektisuunnitelmaksi ja annoin 

hankkeelle nimen ”Kaikki eskarit breikkaa”. Projektia lähti rahoittamaan uuden Oulun 

juhlavuosi 2013 sekä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimi. Projekti sai myös Tai-

teen edistämiskeskuksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun lastenkulttuurikohdeapurahan. 

Näistä lähtökohdista syntyi yhteistyöprojekti minun ja lastenmusiikkiyhtye Soivan Siilin 

välillä. Yhteistyön tuloksena valmistui breakdanceen soveltuva kappale ”Breikkarin saari”, 

johon laadittiin koreografia ja siihen liittyvä video (liite 1).  Ideana oli, että ”Breikkarin 

saari”-kappale toimii tanssinopetuksen apuna ja musiikki ohjaa lapsia ja aikuisia breik-
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kaamaan. Kappaleeseen tehtiin myös koreografia ja siihen liittyvä video. Kappaleen ja 

koreografian lisäksi opetusmateriaalina toimivat laminoidut opetuskuvat, nk. breikkikuvat, 

joissa yksi kuva vastaa yhtä liikettä.  

Tavoitteena oli, että jokaisen päiväkotiin jää opetusmateriaalipaketti, jonka avulla opettajat 

voivat jatkaa tanssin harjoittelua oppilaidensa kanssa vierailujeni jälkeenkin. Porkkanana 

on, että vierailujeni seurauksena saadaan aikaan runko, jonka avulla eskariryhmät voivat 

tehdä breikkiesityksen kevätjuhlaan. Näin tanssihetket eivät muodostuisi lisätyöksi opetta-

jille vaan niiden avulla saataisiin edistettyä päiväkodin tavoitteita muutenkin. Tärkeää oli, 

että opettajat itse osallistuisivat tanssitunnille aktiivisesti.  

Alun perin suunnitelmaan kuului ”Näin opetat breikkiä eskareille”-koulutus esikoulun 

opettajille. Koulutuksen taustalla vaikutti ajatus, että jos yhteen koulutukseen osallistuisi 

20 opettajaa, tanssikasvatusta saataisiin levitettyä mahdollisimman moneen päiväkotiin, 

kun tarvittava osaaminen olisi opettajilla vierailevan taidekasvattajan sijaan. Koulutusta ei 

kuitenkaan onnistuttu järjestämään vähäisen osallistujamäärän takia. Kun taustalla oli kui-

tenkin tieto, että breakdance-opetukselle on kysyntää esikouluissa, koulutus päätettiin jal-

kauttaa kouluihin. Projektia varten saadun rahoituksen turvin koulutus tarjottiin viidelle-

toista oululaiselle esikouluryhmälle, joissa olen käynyt kevään 2014 aikana.  

I. Musiikki 

Ajatus lapsille suunnatusta breikkimusiikista heräsi syksyn 2012 breikkikerhojen aikana. 

Huomasin, että on tarvetta breakdanceen soveltuvalle musiikille, joka ohjaisi lapsia musii-

kin kuunteluun sekä musiikin ja liikkeen yhdistämiseen innostavasti, lapselle ominaisella 

tavalla. Oululainen Soiva Siili- lastenmusiikkiyhtye oli juuri oikea taho vastaamaan tähän 

tarpeeseen. Yhteistyömme tuloksena valmistui breakdanceen soveltuva musiikkikappale 

”Breikkarin saari” lasten breakdanceopetusta varten (liite 1). Laulun tekemistä varten Soi-

van Siilin muusikot Markus Lampela ja Kyösti Salmijärvi vierailivat tanssitunneilla tark-

kailemassa 5-6-vuotiaiden breakdancetuntia. Tarkoitus oli että muusikot, jotka eivät tunne 

breakdancea tai sen opetusta, saisivat käsityksen lasten kanssa harjoiteltavista asioista sekä 

breikkiin käytettävästä musiikista. Taustalla vaikutti ajatus, että keskustelemalla ja tarkkai-

lemalla toistemme työtä, osaamme esittää oikeita kysymyksiä ja ymmärrämme toisiamme 

paremmin.  
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Soivan Siilin tanssituntivierailujen jälkeen ideoimme ja työstimme ”Breikkarin saari”-

kappaletta Soivan Siilin lauluntekomenetelmällä, jota Soiva Siili käyttää myös lapsiryh-

mien kanssa sävellys- ja lauluntekotyöpajoissa. Ervasti, Muhonen ja Tikkanen (2013, 266) 

ovat tehneet mallinnuksen Soivan Siilin sävellysprosessista seuraavasti: 

 

1. Asetutaan piiriin, jokainen saa olla niin kuin haluaa ja osallistua sen verran kuin haluaa 

2. Mietitään piirissä lauluun sopivia sanoja.  

3. Sanat kirjoitetaan yksittäisille paperilapuille. Kaikki ehdotetut sanat kirjoitetaan lapuille 

sellaisena kuin ehdottaja ne sanoo.  Lapit asetetaan lattialle sitä mukaa kun ehdotuksia tu-

lee. Ehdotettuja sanoja luetaan useita kertoja ääneen. 

4. Lapuista tehdään yhdessä sanapareja, lauseita ja lausahduksia. Tekstiä ryhmitellään ja 

rytmitellään yhdessä monilla eri tavoilla.  

5. Ollaan herkkänä ryhmästä nouseville melodisille aineksille ja rohkaistaan kaikkia hyräi-

lemään lyhyitäkin melodiakatkelmia vapaata melodia-assosiaatiota käyttäen.  

(Ervasti & al., 2013 266–267.) 

”Breikkarin saari”-kappale syntyi edellä esiteltyjä vaiheita mukaillen. Saari-teema syntyi 

opetustavastani, jossa breakdancen toprockia (pystytanssia) opettaessani käytin apuna saa-

rimielikuvaa kehottamalla kaikkia piirtämään näkymättömällä kynällä pienen saaren jalko-

jensa ympärille. Jatkoimme harjoittelua kokeilemalla oikealla jalalla, onko vesi saaren ul-

kopuolella kylmää – ON!- ja hypättiin tasajalkaa takaisin saarelle. Sama toistettiin vasem-

malla jalalla. Tätä toistettiin: kokeile vettä oikealla jalalla- hyppää tasajalkaa saarelle - ko-

keile vettä vasemmalla jalalla - hyppää saarelle jne. Tätä toistamalla saatiin aikaan break-

dancen toprockin perusaskel indian step. Kädet otettiin mukaan siten, että aina veteen as-

tuttaessa heitettiin kädet sivuille haita pelottelemaan.  
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Kuva 3. Breikkarin saari-kappaleen sanojen ja sävelten hahmottelua lauluntekotyöpajassa Soivan Siilin kans-

sa. 

Näin kappale alkoi muotoutua saari- ja vesiteeman ympärille. Kappaleen teko eteni vuoro-

puheluna, jossa kaikki osapuolet toivat esiin tärkeänä pitämiään asioita. Kyösti Salmijärven 

ja Markus Lampelan musiikkipedagogisen osaamisen myötä musiikin rakenne sai drama-

turgian: että kappale alkaa hitaasti ja rauhallisesti, jotta jokainen lapsi ehtisi orientoitua 

musiikin kuuntelemiseen ja sen tahdissa liikkumiseen.  Musiikki voimistuu loppua kohden 

sekä muuttuu koko ajan rytmikkäämmäksi.  Myös sanat mukailevat tätä rakennetta. pi-

dimme tärkeänä, että kappaleen viesti rakentuu rohkaisevaksi.  Hyödynsimme myös aiem-

min kehittelemääni ”Minä olen breikkari”-lorua joka on kuultavissa kappaleen rap-

osuudessa.  

Vaikka kappale oli ilmaiseksi ladattavissa internetissä, projektiin osallistuneet päiväkodit 

saivat myös konkreettisen cd-levyn, mikä osoittautui tarpeelliseksi. Tämä johtuu siitä, että 

vain harvoilla päiväkodeilla oli tarvittavat laitteet musiikin soittamiseksi internetistä. Aja-

tuksena oli, että kun musiikki tarjottiin cd:llä, kynnys sen käyttämiseen olisi erittäin mata-

la. 

Esittelen seuraavaksi ”Breikkarin saari”-kappaleen sanat. Ohessa näkyvät myös opettajien 

muistin tueksi tekemäni koreografiaohjeen, joka on tehty kappaleen sanojen rinnalle. Tä-

män jälkeen kuvaan tiiviisti sanoituksen suhdetta fenomenologiaan pohjautuvaan käsityk-

seeni kokemuksen situationaalisuudesta. 
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Breikkarin saari, sanat ja tanssiohjeet 
sanat: Markus Lampela, Kyösti Salmijärvi, Paula Puumalainen. 2013. 
koreografia: Paula Puumalainen apunaan Eemil Hepo-oja ja Lucas Piirto 
 

Alkusoiton aikana piirrä pieni saari jalkojesi ympärille ja nouse seisomaan 

Seison saarella omalla saarella  freeze kädet levällään  
Tuo outo tunne jalkojeni alla  freeze kädet puuskassa 
Rytmi hiekassa, biitti varpaissa mene hitaasti kyykkyyn 
Rytmi hiekassa, biitti varpaissa taputukset lattiaan 
Mun oman saaren rannalla tömistykset lattiaan 

Välisoiton aikana musiikki muuttuu rytmikkäämmäksi ja hytkyväksi, tee ikiomaa hytkymisliikettä  

Hytkyn saarella, omalla saarella  läiskäytä vuoroin vasen, vuoroin oikea jalka veteen ja sitten takaisin saarelle 
Nyt on tuo tunne paitani alla  nappaa paidasta kiinni 
Rytmi vedessä, biitti polvissa räiskytellään käsillä vettä niin, että polvet notkuvat 
Rytmi vedessä, biitti polvissa räiskytellään käsillä vettä niin, että polvet notkuvat 
Mun oman saaren rannalla kierretään reippaasti oman saaren ympäri 

Huilunsoiton aikana tehdään Freeze kädet levällään, freezekädet puuskassa sekä taputetaan neljä kertaa reisiin 

Jaloilla voi pomppia: pom, pom, pom  tasashyppyjä saarella 
Jaloilla voi hiissata: hiis, hiis, hiis, hiis hiissataan varpaita veteen 
Tai sitten ollaan paikaallan  ja sanotaan: liikutetaan ylävartaloa puolelta toiselle 
Freeze!   Freeze kädet puuskassa 
Freeze, freeze, freeze, freeze joka freeze-sanan aikana vaihdetaan asentoa: kädet puuskaan-auki 

Laitan kädet lattiaan: sik, sak, sik, sak laita kädet lattiaan (koppakuoriaisasento) ja hypi jaloilla siksak-hyppyä 
Sitten rapuasentoon: nik, nak, nik, nak  vaihda rapukävelyasentoon ja potki jaloilla eteenpäin niknk-hyppyjä 
Paketti, saksi, käännyn alaspäin pakettiasento (rapuasennossa oikea jalka kierretään vasemman nilkan ympärille: oikea paketoi      
   vasemman jalan), saksiasento (vasen jalka karkaa taaksepäin pakettiasennosta ja jalkojen  
   asento muistuttaa saksia), käänny alaspäin (koppakuoriaisasento) 
Minä olen breikkari ja osaan tehdä näin! tee siksak-hyppyjä 

Välisoiton aikana tehdään maailmanympärysmatka molempiin suuntiin pitämällä yhtä kättä maassa ja juoksemalla käden ympäri 

Minä olen hyvä! Sinä olet hyvä! osoita itseäsi ja osoita kaveria 
Rannalla voi jäätyä, eli pysähtyä! tanssi ikiomalla tavallasi ja pysähtyä-sanan kohdalla jähmety freezeen 
Minä olen hyvä! Sinä olet hyvä!  osoita itseäsi ja osoita kaveria 
Antaa hiekan pöllytä ja veden läiskyä!  hypi ensin hiekalla ja loiski sitten jalkoja vuoroin veteen, vuoroin saarelle 

Breikkaan saarella, omalla saarella polvipyörintä: pyöri polviesi varassa, nosta varpaat ylös lattiasta 
On tuttu tunne lakkini alla pysäytä polvipyörintä, nappaa päästä kiinni 
Rytmi tuulessa, biitti tukassa suursyömäri: mene kyljellesi, nosta ylävartalo kyynärvarren varaan ja tee suurta  
   saksausliikettä jaloillasi eteen-taakse 
Rytmi tuulessa, biitti tukassa suursyömäriliikettä pyörien: jalat jatkavat samalla tavalla, auta itseäsi käsillä siten, että pääset   
   pyörimään saaren ympäri 
Mun oman saaren rannalla niknak-potkuja rapuasennossa 
Mun oman saaren rannalla siksak-potkuja koppakuoriaisasennossa 
Sun oman saaren rannalla  norsuseisonta 
Meijän kaikkien saaren rannalla norsupyörintä/polvipyörintä/mahapyörintä/oma pyörintä 

 

Loppusoiton aikana kaikki voivat breikata omaan tahtiinsa käyttäen itse valitsemiaan liikkeitä. Opettaja voi myös ohjata liikkeiden 
tekemisessä näyttämällä esim. kuvia eri liikkeistä. Lapset voivat loppusoiton aikana tehdä myös vuorotellen omat soolonsa, jonka pituus 
voi vaihdella yhdestä breikkiliikkeestä useiden liikkeiden yhdistämiseen.   
 

(Paula Puumalainen 2014) 
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Kuten aiemmin olen kuvannut, ajatus omasta saaresta on syntynyt lasten tanssituntien ai-

kana ja sen avulla on opeteltu tiettyä breakdancen toprock-askelta. Saari-metaforalla on 

kuitenkin myös fenomenologian situationaalisuuteen viittaava merkitys. Laatiessaan oman 

saaren, lapsi luo paikkansa suhteessa toisiin lapsiin. Omalla saarella on lupa olla sellainen 

kuin on ja siinä on lupa oppia omaan tahtiin ja tehdä tanssiliikkeet itselle luontaisella taval-

la. Oma saari-metaforan tarkoitus ei kuitenkaan ole ollut eristää lapsia toisistaan, vaan 

omilta saarilta vilkutellaan muille ja huomioidaan myös toiset lapset omine saarineen sekä 

lupineen olla omalla saarellaan juuri sellainen kuin on.  

Omalla saarella on lupa sanoa ”minä olen hyvä”, mutta huomioidaan myös toisilla saarilla 

olevat kaverit sanomalla ”sinä olet hyvä”. Ollaan yhdessä, samassa meressä, jokainen 

omalla saarellaan. Saarella tanssimisella pyritään siis yhtä aikaa henkilökohtaisen subjek-

tiivisen sekä lasten välisen, yhteisen intersubjektiivisen kokemuksen tunnistamiseen ja 

tunnustamiseen.  Tarkoituksena on mahdollistaa jaettu me-kokemus sekä vaikuttaa ryhmän 

sosiaalisen kehon kokemukseen siten, että kokeileva, tanssiva keho on hyväksytty ja on 

sopivaa viestiä ”minä olen hyvä” ja ”sinä olet hyvä”. Rouhiaisen (2010, 77) mukaan tai-

teellisen oppimisen tai taiteen tekemisellä oppimisen perusteluna voidaan pitää esiymmär-

ryksen kehittymistä, jolla yksilö kehittää ruumiillisia ja sosiaalisen vuorovaikutuksen taito-

ja samalla kun hän kehittää myös itsetuntemustaan ja taiteellista identiteettiään.  Esittele-

mästäni näkökulmasta ”Kaikki eskarit breikkaa” – kokonaisuuden saari-metafora ja siihen 

kiinnittyvät pedagogiset ratkaisut tukevat Rouhiaisen (2010, 77) näkemystä. 

II. Koreografia ja video 

Musiikin ja koreografian muotoutumisen välillä on ollut yhteys. Tärkeänä pitämäni esikou-

luikäisille tarkoitetut liikkeet ja sisällöt ovat vaikuttaneet siihen, millaiseksi ”Breikkarin 

saari” – kappale muotoutui.  Koreografia ei kuitenkaan ollut valmis ennen kappaletta vaan 

sai lopullisen muotonsa kun ”Breikkarin saari”-kappale oli valmis. Musiikin koreografia 

rakentuu niin, että siinä hyödynnetään sekä helppoja että vauhdikkaita tanssiaskelia ja liik-

keitä. Jokainen liike kytkeytyy musiikkiin ja koreografian rakenne myötäilee musiikin ra-

kennetta siten, että alussa liikkeet ovat rauhallisia perusliikkeitä ja loppua kohden edetään 

kohti vauhdikkaampia breikkiliikkeitä. Olen alusta asti pitänyt oleellisena, että heti ensi-

kosketus breakdanceen tutustuttaa lapset breakdancen osa-alueisiin: pystytanssiin (to-

prock), lattialla tehtävään jalkatyöskentelyyn (foot work), tasapainopysähdyksiin (freeze) 

ja voimaliikkeisiin (Power moves).   
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Suunnittelin koreografian pääpiirteittäin itse. Pyysin kuitenkin loppuvaiheessa apua kah-

delta 7-vuotiaalta oppilaaltani, jotka olivat olleet mukana tanssitunneillani 5-vuotaasta asti. 

Heidän vaikutuksensa oli tärkeä, sillä he tekivät ehdotuksia ja muokkasivat erityisesti alun 

rauhallista osiota ikäiselleen mielekkääksi. Samat oppilaat esittävät koreografian myös 

videolla, joka on kaikkien ladattavissa you tubessa (liite 1). Musiikin tavoin video kuiten-

kin annettiin myös dvd-tallenteena projektiin osallistuneille päiväkodeille. 

 

 
Kuva 4. Videolla esiintyvät apulaiskoreografit 

 

Ennen päiväkotikiertuetta sain videosta yhden suullisen palautteen, jonka mukaan minun 

olisi kannattanut hyödyntää edistyneitä – ehkä jopa aikuisia- breikkareita videossa, jotta 

liikkeet näkyvät puhtaimmillaan, kun ne tehdään täysin oikein. Kuitenkin seison ratkaisuni 

takana ottaa lapset videolle siksi, että projektissa ei pyrittäisi täydellisyyteen vaan rohkeaan 

uuden kokeilemiseen ja liikkumisen iloon. 7-vuotiaiden poikien pienet rytmi- ja liike-

muunnelmat antavat mielestäni oikean kuvan siitä, miltä lasten tanssiminen voi näyttää. 

Samalla pienenee todellinen vaara, jossa täydelliseen suoritukseen pyrkiminen latistaa liik-

kumisen ja kokeilemisen iloa. Tässä mielipiteessäni näkyy pohdinta siitä, kuinka tanssilaji-
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sidonnaisen tanssin ei tarvitse olla juuri samanlaiseen ilmaisun pyrkivää. Halusin videon 

avulla rohkaista opettajia sallimaan lasten henkilökohtaiset variaatiot tanssista.   

III. Kuvat 

Laadin projektia varten kahdeksan erilaista breikkikuvaa, jossa yksi kuva vastaa yhtä lii-

kettä tai asentoa (liite 5).  Kuten aiemmin on tullut esille, ajatus breikkikuvien kehittämi-

sestä syntyi maahanmuuttajaryhmän kanssa, kun halusin että kielimuuri ei tule esteeksi 

oppimiselle. Kokeilin kuvien käyttämistä myös suomenkielisessä ryhmässä ja ilahduin: 

kuvien käyttäminen mahdollisti nopean kommunikoinnin vilkkaankin lapsiryhmän kanssa. 

Näin päästiin tanssimaan enemmän, kun selittämiseen tarvitsi käyttää vähemmän aikaa. 

Huomasin myös, että positiivisen palautteen antaminen kaikille kuuntelemisesta ja keskit-

tymisestä lisääntyi, kun herpaantumisia ei juuri ehtinyt tulla. Lisäksi konkreettinen kuva 

pelkän sanan sijaan auttoi 5-6-vuotiaita hahmottamaan liikkeet selkeämmin kuin pelkän 

puheen avulla. Huomasin myös nopeasti, kuinka kuvien avulla saattoi tehdä pitkiäkin liik-

keellisiä kokonaisuuksia eri tavalla kuin pelkän puheen varassa.   

Toisena syynä breikkikuvien kanssa työskentelylle oli ajatus, että niiden avulla saisin yh-

teisen kielen ja mielikuvat esikoulun lapsille ja opettajille. Kuvat jäävät konkreettisiksi 

muistilapuiksi niistä breikkiliikkeistä, joita minun vierailuillani tehtiin. Hyödynsin kuvia 

systemaattisesti ja kytkin kaiken opetukseni kuviin ja pidin niitä tarkoituksella paljon nä-

kyvillä. 

Tulostin kuvan ja sen nimen pölkkykirjaimin värillisenä A4-kokoiselle paperille. Toiselle 

puolelle liitin valokuvan kyseisestä liikkeestä lasten itsensä ikäisen breikkarin tekemänä. 

Kaappasin kuvat ”Breikkarin saari”-videolta, jotta opetusmateriaali pysyisi yhtenäisenä ja 

johdonmukaisena. Lopuksi laminoin kuvat.  Jokainen päiväkoti sai kahdeksan laminoitua 

kuvaa. Kuvissa olevat liikkeet tai asennot on valittu siten että breakdancen eri osa-alueet 

tulisivat huomioiduksi: 

- Foot work (jalkatyöskentely lattiatasossa): Rapu, koppakuoriainen (näissä asennoissa 

liikuttiin, pyörittiin, hypittiin), maailmanympärysmatka, suursyömäri 

- Freezet (tasapainopysähdykset): maailmanympärimatka-asennossa pysähtyminen, norsu-

seisonta 

- Power moves (voimaliikkeet): polvipyörintä sekä norsupyörintä, joka tehdään norsusei-

sonta-asennosta siten että pidetään pää lattiassa ja kierretään jaloilla pään ympäri. 
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- Toprock- eli pystytanssiliikkeitä ei harjoiteltu kuvien avulla, vaan niihin käytettiin mieli-

kuvia saarella seisomisesta.  

IV. Vierailu esikouluryhmissä ja tuntien kulku 

”Kaikki eskarit breikkaa”- opetuskokonaisuuteen kuului 2x45min breikinopetusta minun 

ohjauksessani. Olin laatinut vierailukerroistani tuntisuunnitelmat (Liite 6), jotka annoin 

opettajalle. Todellisuudessa toteutin tuntisuunnitelmaani soveltaen kunkin esikouluryhmän 

tarpeita mukaillen. Halusin pitää tunnin joustavana, jotta voin reagoida lapsilta tuleviin 

ideoihin ja ryhmässä tuleviin tilanteisiin. Tuntisuunnitelmien tavoitteena oli kuitenkin aut-

taa opettajia hahmottamaan, millaisista osista tanssitunnit koostuivat.  

Jokainen opetukseen osallistuva esikoulu sai ”Breikkarin saari”-musiikin, videon sekä 

breikkikuvat omaan käyttöönsä. Opettajien läsnäoloa edellytettiin tanssitunneilla ja esitin 

toiveen, että opettajat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan myös tanssitunneille oppi-

laan roolissa. Pyyntöni takana oli ajatus, että opettajat saavat käsityksen siitä miten kuvat 

ja kappale ovat käytettävissä ja pystyvät käyttämään materiaalia itsenäisesti minun vierai-

lujeni jälkeen. En kuitenkaan asettanut vaatimukseksi tunneilla tanssimista. Soitin jokaisel-

le opettajalle erikseen ja sovimme sopivista ajankohdista sekä kävimme läpi käytännön 

asiat: ryhmän koon, tanssitilan ja vastuukysymykset. Lähetin opettajille vielä sovitut asiat 

vielä sähköpostiviestinä (Liite 7).  

Toivoin vierailuni käynnistävän innostuksen tanssia kohtaan. Tavoitteenani oli tuoda konk-

reettisia työkaluja tanssikasvatuksen toteuttamiseen. Suunnittelin vierailuni kuitenkin siten, 

että mikäli tanssi-innostus ei olisi syttynyt, vierailuni olisi toiminut kokonaisuutena sellai-

senaankin. Projektin tärkeä tavoite kuitenkin oli, että vierailujeni jälkeen tanssiharjoittelua 

olisi mahdollista jatkaa opettajien johdolla esitykseksi asti. Kävimme myös jokaisen opet-

tajan kanssa läpi, miten materiaalia, esim. breikkikuvia, voisi hyödyntää eri tavoin, vaikka 

tavoitteena ei olisikaan ollut esitys. Esityksen tekemisen mahdollisuus oli tietoinen valinta 

projektin suunnittelussa. Näin tanssihetket eivät muodostuisi lisätyöksi opettajille vaan ne 

toisivat harjoitteluun mielekkyyttä, kun lopputuloksena olisi näkyvä tuotos. Esitystä harjoi-

teltaessa opettaja saisi tuntumaa tanssin ohjaukseen ja harjoittelusta muodostuisi pidempi 

prosessi esikoululaisten ja heidän opettajansa välillä. 

Esikoulut, joissa vierailin, erosivat toisistaan monilta osin. Joukossa oli suuria ja pieniä 

lapsiryhmiä. Projektiin osallistui myös muutama erityisryhmä, jossa oli muun muassa op-
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pimisen tai keskittymisen vaikeuksia tai liikuntarajoitteita. Myös esikoulun opettajat poik-

kesivat toisistaan liikkumismahdollisuuksiensa ja – rajoitteidensa osalta sekä sen perusteel-

la kuinka he osallistuivat minun pitämiini tanssitunteihin. Joissain esikouluryhmissä tilat 

olivat huomattavan pienet, mutta aina ryhmän käytettävissä. Toisessa puolestaan oli erin-

omaiset liikuntatilat, mutta salia oli mahdollista käyttää vain tiettyinä aikoina.  

Se, minkälaiseksi prosessiksi ”Kaikki eskarit breikkaa”-projekti eri päiväkodeissa muok-

kautui, oli seurausta muun muassa edellä mainituista tekijöistä. Projektin tavoitteisiin kuu-

lui se, että projekti olisi muokattavissa kullekin ryhmälle sopivaksi. Siksi ryhmien moni-

muotoisuus ei haitannut projektia, vaan pikemminkin haastoi pohtimaan miten projektin 

tavoitteet oli todella siirrettävissä käytäntöön kullekin ryhmälle sopivalla tavalla.  

Koin vierailut esikouluissa onnistuneina. Jokaisessa ryhmässä saatiin kahden vierailun ai-

kana käytyä läpi suunnitellut sisällöt. Sain myönteistä ja innostunutta palautetta opettajilta 

sekä lapsilta. Toisissa päiväkodeissa opettajat jäivät innostuneesti keskustelemaan tanssin 

mahdollisuuksista, toisissa taas päivärutiinit etenivät siten, että tilaisuutta yhteiselle kes-

kustelulle ei ollut paljoa. 

 

Useat opettajat toivat vierailujeni yhteydessä esille aikomuksensa hyödyntää ”Breikkarin 

saari”-esitystä tulevassa kevätjuhlassa. Aikomus ja vierailujeni aikana ilmi tullut innostus 

eivät kuitenkaan vielä vastanneet kysymykseeni, jatkettiinko tanssin harjoittelemista todel-

la ja jos jatkettiin, mitä oikeastaan tehtiin. Tähän, minulle auki jääneeseen kysymykseen 

hain vastausta projektin loppumetreillä, kun lähetin projektiin osallistuneille esikouluopet-

tajille kyselyn, jolla oli tarkoitus selvittää, kuinka moni esikouluryhmä oli jatkanut tanssi-

projektin parissa. Kyselyn pohjalta valitsin haastateltavaksi viisi esikoulun opettajaa selvit-

tääkseni, miten projektia oli jatkettu. Paneudun opettajien kertomuksiin seuraavassa luvus-

sa. 

4.2 Opettajien kertomuksia "Kaikki eskarit breikkaa"- projektista 

Fenomenologisin käsittein tarkasteltuna esikoulun tanssiprojekti voidaan nähdä ilmiönä, 

johon kukin henkilö luo oman kokemuksellisen suhteensa. Tässä luvussa tarkastelen opet-

tajien kuvauksia oman ryhmänsä toiminnasta minun vierailujeni jälkeen. Tarkoituksenani 

on kiinnittää huomio niihin seikkoihin, joissa opettajat kuvaavat omaa kokemustaan ja 

omia ratkaisujaan sen jälkeen, kun vierailuni esikouluryhmässä olivat ohitse. 
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Muutaman kuukauden jälkeen vierailustani pyysin kaikkia projektiin osallistuneita päivä-

koteja osallistumaan nimettömänä tehtävään internet-kyselyyn. Kyselyn tavoitteena oli 

selvittää, oliko esikouluryhmissä jatkettu tanssiharjoittelua ja millaisena osallistujat näkivät 

projektin jälkikäteen. Koska kyselyä tehdessäni en ollut suunnitellut pro gradun tekemistä 

”Kaikki eskarit breikkaa”-projektista, kyselyn yhteydessä ei ollut mainintaa siitä, että vas-

tauksia voitaisiin käyttää tutkimukseen. Näin ollen tutkimuseettisistä syistä en käsittele 

internet-kyselyn tuloksia tarkemmin tässä tutkielmassa. Pidän kuitenkin tärkeänä tuoda 

kysely esille, koska sen perusteella saatu tieto vaikutti siihen, miten valitsin haastateltavat 

esikouluopettajat tähän tutkimukseeni. Kyselyyn vastasi kolmetoista päiväkotia viidestä-

toista. Kaikki vastanneet kertoivat jatkaneensa tanssiprojektia vierailujeni jälkeen, ja yh-

dessätoista päiväkodissa oli valmistettu esitys esikoululaisten kevätjuhlaan. Tämän esitie-

don pohjalta valitsin satunnaisesti viisi projektiin osallistunutta opettajaa, joita pyysin 

haastateltavaksi. Päätin rajata haastateltavien valintaa siten, että haastattelen ainoastaan 

niitä opettajia, jotka olivat vieneet projektin esitykseksi asti.  Haastateltavat löytyivät ensi 

yrittämällä ja haastattelut toteutettiin toukokuussa 2014 ajankohtina, jolloin jokainen opet-

taja oli saattanut breikkiprojektin loppuun ryhmänsä kanssa.  

Vaikka osasinkin odottaa – ja toivoa - opettajien aktiivista otetta esitysten järjestämiseksi 

omalle ryhmälleen sopivalla tavalla, yllätyin kuinka erilaisia harjoitusprosessit ja esityk-

seen liittyvät ratkaisut päiväkodeissa olivat. Jokainen opettaja kertoi osin yhtenevistä, osin 

erilaisista vaiheista vierailuni jälkeen. Hengästyin ja harmistuinkin siitä että en saa kaikkia 

yksityiskohtia sävyineen tuotua esille gradussani. Tästä syystä harkitsinkin keskittymistä 

yhteen päiväkotiin viiden sijasta. Päädyin kuitenkin lopulta tuomaan esille kaikkien haas-

tattelemieni opettajien kertomuksia projektista. Mielestäni usean äänen kuuluviin saaminen 

on tärkeää ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektin onnistumisen arviointia ajatellen. Yhtä ai-

kaa kun tarkastelen tutkimuksessani kaikkien haastattelemieni opettajien kuvauksia projek-

tista, on myös huomioitava se, että kymmenen projektiin osallistunutta esikoulua jää tar-

kasteluni ulkopuolelle.  

Erottelen haastateltavat toisistaan kutsumalla heitä Tiinaksi, Annaksi, Marjoksi, Elinaksi ja 

Hannaksi. Suojellakseni haastateltavien ja heidän ryhmiensä anonymiteettiä, nimet on 

muutettu.  

Toisinaan haastateltavat saattoivat antaa pitkiä, usean minuutin mittaisia vastauksia esi-

merkiksi tanssiharjoitteluun liittyen. Vastauksen alussa opettaja käyttää ilmaisua ”tanssin 
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harjoittelu” ja sen jälkeen viittaa tanssin harjoitteluun sanalla ”se”.  Näissä tilanteissa olen 

laittanut alkuperäisen ilmaisun ”tanssin harjoittelu” hakasulkeiden sisään seuraavasti: 

[tanssin harjoittelu]. Hakasulkeiden sisässä oleva teksti on siis minun lisäämääni ja sen 

tarkoituksena on tuoda lainaukseen ymmärrettävyyttä. 

Huomasin myös käyttäväni paljon palautetta ”mmmm, joo, kyllä” – tyyppisesti. Haastatte-

lukatkelmissa olen jättänyt suurimman osan näistä kommenteistani merkitsemättä ja laitta-

nut tilalle ”- -” – merkit tarkoituksenani tehdä haastattelukatkelmat lukijalle ymmärrettä-

vämmäksi ja selkeämmäksi. Niissä kohdin kun kommenttini selkeästi muuttaa keskustelun 

suuntaa tai vaikuttaa haastateltavan puheeseen, kommenttini näkyy katkelmissa. Lisäksi 

olen luettavuussyistä siistinyt haastateltavien puhetta jättämällä lainauksista pois puhekie-

lessä esiintyviä ajattelun ilmauksia, kuten ”niin niintota että että.. tätä näin”. Valintani ta-

kana on tehdä lainauksesta lukijalle ymmärrettävää.  

Seuraavaksi tarkastelen opettajien kertomuksia projektista yksitellen tarkastellen kerto-

muksia samalla analyyttisesti. Tämän luvun viimeisessä kappaleessa teen vielä yhteenve-

don siitä, millaista tietoa olen saanut projektista opettajien kertomusten pohjalta ja miten 

tanssikasvatukselle annetut tavoitteet heijastuvat opettajien kertomuksista.  

4.2.1 Tiinan esikouluryhmä 

Tiinan mukaan ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektiin suhtauduttiin innostuneesti ja lasten 

innostus tarttui myös häneen: 

Siis musta tää oli tosi huippu. Nii. Tosi huippu juttu ja sitte musta on kiva se 

ku lapset innostuu jostain, ni lähtee siihen sitte mukaan -- Ite pääsee sillä ta-

valla helpolla ettei tarvi ite keksiä että mitä kauheesti tehhään ja yrittää lap-

sia innostaa mut sit ku ne innostuu jostain niin -- tää oli sit semmonen juttu 

kyllä. 

Kuten edellisestä kommentista jo näkyy, Tiinan ryhmässä harjoittelu on ollut lapsilähtöistä 

ja perustunut lasten omaan halukkuuteen tanssia. Hän kuvaa tanssiin innostusta näin: 

--aina se on lähteny lapsista. Ne on pyytäny että laitetaanko uuestaan, laita 

uuestaan ja sit me on laitettu se aina  ja -- sitä ollaan tosi paljo käyty ja siinä 

mielessä ne kaikki sen oppi sitten minusta tosi hyvin-- Vähintään kerran vii-

kossa se on pyöriny tuolla ja sitte ku sen laittaa kerran pyörimään sitte ne 
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pyytää että laita uuestaan ja -- ehkä niinku kaks kertaa kerrallaan ne on 

niinku sen halunnu kattoa ja tanssia -- 

Sen lisäksi, että vapaina hetkinä lapset tanssivat omaehtoisesti, tanssia harjoiteltiin ohjat-

tuina hetkinä, joina Tiina hyödynsi minulta oppimiaan sekä yhdessä ideoimiamme harjoit-

telutapoja. Vierailuni aikana tanssitunteihin oli kuulunut vaikeampien liikkeiden harjoitte-

leminen hipan varjolla: kiinni jäänyt lapsi jää johonkin tiettyyn asentoon, josta toinen voi 

käydä pelastamassa hänet siten, että lapset tekevät yhtä aikaa jonkin ennalta sovitun liik-

keen. Tiinan esimerkissä hipan pelastuksena toimi paketti-asento tai ”freeze”-asento. Li-

säksi puhuimme Tiinan kanssa siitä, että lapset voivat itse toimia koreografeina esimerkiksi 

siten, että breikkikuvat laitetaan seinälle. Vuorollaan jokainen lapsi voi määrätä liikkeet 

osoittamalla kuvia haluamassaan järjestyksessä. Muiden lasten tehtävä on seurata ko-

reografina toimivaa lasta. Näillä tavoilla olikin harjoiteltu ohjattuina hetkinä:  

Ku meilloli jumppia ni sitte aina lopuksi tai aluksi otettiin se [breikkarin saa-

ri-esitys]. Ja sit me otettiin myös sitä hippaa -- mikä sulla oli se paketti, missä 

pelastettiin sillä tavalla. Tai sitte se friis-hippa, ni sitä otettiin kanssa että tuli 

ne liikkeet tutuksi.  Ja sitte tehtiin sitä että käytettiin ne kuvat, missä oli ne 

liikkeet -- laitettiin seinälle.  

Vierailuni aikana puhuimme myös siitä, ett liikkeitä voi harjoitella lasten omaan lempimu-

siikkiin ja tehdä omia sovelluksia tanssista. Tiina oli tarttunut ideaan ja ryhmässä oli hyö-

dynnetty myös muuta musiikkia tanssihetkillä: 

--Joku toi Robinin cd:t ja sitte ne kävi vuorotellen niinku opettamassa näytti 

että mitä liikettä tehhään. Ja kaikki halus käyä näyttämässä ja kaikki pääsi 

näyttämään -- 

Vapaina hetkinä pojat olivat innostuneet myös tekemään omia liikkeitä: 

Ja sitte ne on keksiny ite niitä liikkeitä niinko sitä matoa -- että se on ollu 

semmonen kiva että se on keksiny semmosen liikkeen ja sit ne tekkee jotain 

ihan omia liikkeitä siinä. Jotain lehmäliikettä -- sitä mennään niinku kontal-

leen ja jotenki ihmeellisesti nyökytellään päätä [nauraa] --ne on ite niinku 

poikaporukassa keksiny niitä liikkeitä niinku lisää 
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Tiina kertoo lasten innostuksesta, kun ”breikkarin saari”-laulusta päätettiin tehdä kevätjuh-

laesitys: 

- -alun perin me puhuttiin lapsille että sitte ku tulee kevätjuhla ni sitte siellä 

esitetään se ja ne oli tosi innoissaan, ne halus niinku esittää sen vanhemmil-

le. 

Innostus kääntyi kuitenkin pettymykseksi kun kevätjuhla päätettiinkin järjestää ulkona: 

Mutta sitten meillä päiväkoissa päätettiin yhteisestä pihatapahtumasta et se 

ois niinku semmonen kevätjuhla - - Ja se on silleen että vielä kolmen ja viien 

välillä, että ku vanhemmat tulee hakeen lapsia ni sit tuolla pihalla on semmo-

sia piharasteja - - Ja sit me mietittiin et jos koko päiväkoti on semmosessa 

kevätjuhlassa, ni jäähäänkö me sitte sen ulkopuolelle, mikä on pikkasenvähä 

kökköä - -vai tehhäänkö me kaks kevätjuhlaa, mikä seki on vähä kökköä [nau-

rahtaa] niinni, ja sit mitetittiin, että miten me saatas se sitte siihen pihajuh-

laan, se  meijän esitys. Ei me keksitty että miten se saatas siihen. Että ku näi-

tä kuitenkin tullaan eri aikaan hakemaan ja sitte sitä onki pihalla -- hiekka-

pihalla, miten esität--  

Lopulta ongelma ratkesi videokuvauksen avulla: 

Ja sitte kotona keksin, että voijaanhan me se videokuvata. Ja sitte kysyin lap-

silta et mitä mieltä ne on, jos me videokuvataan se -- Ne tykkäs siitä ideasta 

tosi paljon -- Ja sitte me katottiinki siitä isolta videotykiltä sitte se niitten esi-

tys ni se oli tosi siistiä  

Vanhemmat eivät olleet nähneet videota haastatteluajankohtaan mennessä, mutta video oli 

tarkoitus jakaa kaikille muistoksi ja tallentaa jokaisen muistitikulle.  

Eilen laitoin sitte sinne oma ouluun viestin et se on kuvattu et saa tuua muis-

titikkuja -- ei oo vielä vanhemmille jaettu sitä.  

Tiina kuvaa heti alussa tunnettaan siitä, että projekti on onnistunut ja kuinka lasten innos-

tus innosti häntä itseäänkin. Kun tarkastellaan Tiinan kertomusta taidekasvatusta tukevan 

toimintakulttuurin näkökulmasta, voidaan todeta, että Tiinan ryhmässä toimintakulttuuri oli 

monilta osin ihanteellinen tanssikasvatukselle: siinä toteutuu Hällströmin (2009, 18) pe-

räänkuuluttama innostus, joka kumpuaa niin oppilaiden ilmaisun vapaudesta kuin opettajan 
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vapaudesta toteuttaa taidekasvatusta sopivaksi katsomallaan tavalla. Innostus ja luovuus 

näkyvät myös erityisen hyvin Tiinan ideassa kuvata esitys videolle, kun esiintymismahdol-

lisuus kevätjuhlassa tuntui mahdottomalta.  

Huomioni kiinnittyy erityisesti siihen, kuinka tanssitunnilla tehtävien harjoitusten ja liik-

keiden lähtökohdat ovat syntyneet minun vierailujeni yhteydessä. Tiina kuvaa useaan ot-

teeseen, miten minun ja hänen välillä syntyneiden keskustelujen seurauksena on tehty rat-

kaisuja tanssimusiikkeja tai – harjoituksia koskien. Hän kuvaa myös, miten harjoittelu on 

usein lähtenyt lasten pyynnöstä ja kuinka lapset ovat itse lähteneet viemään harjoittelua 

johonkin suuntaan, esimerkiksi keksineet omia liikkeitä. Merkittävää onkin että niin mu-

siikki- harjoittelu- kuin esitysratkaisut ovat syntyneet ihmisten välisen kanssakäymisen 

seurauksena: opettajan, minun ja kunkin lapsen välisissä suhteissa, johon on vaikuttanut 

myös juuri kyseinen päiväkotiympäristö. Mahdollisuuden tähän tarjoaa esikoulun toimin-

takulttuuri, jossa opettaja suhtautuu leikillisesti ja mielikuvitusta hyödyntäen eteen tuleviin 

tilanteisiin. Juuri niin kuin Hällström (2009, 19–20) peräänkuuluttaa, tanssikasvatukseen 

liittyvässä toiminnassa näkyy kuitenkin myös tietty vakava suhtautuminen, kun Tiina tuo 

esille huomionsa esityksen tärkeydestä lapsille ja käyttää energiaa sen pohtimiseen, kuinka 

viedä projekti loppuun vaikeuksista huolimatta. Hän piti tärkeänä myös sitä, että jokainen 

saa tuoda muistitikun jotta video saadaan jaettua kaikille kotiin vietäväksi. 

4.2.2 Annan esikouluryhmä 

Myös Anna kuvaa ryhmäänsä innostuneeksi ja kuvailee Tiinan tavoin, kuinka lasten innos-

tus innosti myös häntä itseään  

--ite ainakin huomas että miten hirveän mukavaa se oli  näille lapsille --  että 

aika harvaa tehtävää ne nuin onnolla ovat lähteneet tekemää-- kaikkineen 

minusta oli  hirveen helppo just ko ne oli niin hirveen innoissaan siitä-- kyllä 

se niinkö itelle antaa hirveesti kö sie näät että lapset on mukana  

Kun vierailuni Annan ryhmässä oli ohitse, Anna koki helpoksi siirtyä tanssituntien vetäjäk-

si. Hän hyödynsi kuvia, otti vaikutteita minun tavastani opettaa ja turvautui oppilaiden 

muistiin: 

Minusta oli jotenki hirveen helppo -- siis sie annoit niin hyvän materiaalin ja 

esimerkin ja semmosen että niitä kuvia me käytettiin jonku verran siinä alus-
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sa et tuota ehkä lähinnä itelleni. Mut tuntuu että nämä -- nehän muisti sen 

jälkeen heti aivan kaikki  --  

Siinä missä Tiinan esikouluryhmä pääty pihajuhlan takia videoimaan esityksen, Annan 

esikouluryhmässä päädyttiin pitämään esitys ulkona osana koko päiväkodin pihalla pidet-

tävää kevätjuhlaa.  

--meilloli ulkona -- ko meillä oli ihan semmoset alustat. Se oli hyvä idis se 

mistä sie kerroit siitä että mistä se on lähteny se breikki tosiaan -- Se oli hyvä 

sitte lapsille vähän niinku sitä vähän alustaa ja ku me alettiin kollegani kans 

miettiin että voi hitsit et jos meillon ulkona ni niillähän vaatteet mennee ai-

van likaseksi. Sitte no hitsit mehän otettiin pahvilaatikoista kato jokaiselle 

semmonen [alusta] ni sehän oli coolin näköstä ku me mentiin tohon sitte näin 

ni niillä oli alusta mukana ja se oli tavallaan se saari sitten.  

Annan kertomuksesta käy ilmi, miten esikouluryhmien erilaisuus sekä tilannesidonnaisuus 

minun sanavalinnoissani ja opettamistavassani saattavat vaikuttaa siihen, mihin ratkaisui-

hin päädytään. Vaikka tanssituntien rakenne ja sisältö on pääsääntöisesti ollut sama, ope-

tustilanteet ovat vaihdelleet jonkin verran. Tässä ryhmässä pienen tappelun seurauksena 

tulin kertoneeksi tarinan breakdancen alkuajoista ja siitä, kuinka breikkarit keksivät selvit-

tää välejään kilpailemalla breakdance-temppujen keinoin sen sijaan että olisivat tapelleet. 

Tarinassa kerroin, kuinka hienoja liukuja ja muita saattoi tehdä asvaltilla levittämällä ensin 

ison pahvinpalasen kovalle maalle. Tämä oli jäänyt Annalle mieleen ja vaikuttanut ratkai-

sevasti siihen, että pihalla tanssiminen saatiin järjestettyä. Se, miten Anna puhuu esitysti-

lanteesta ”sehän oli coolin näköinen ku me mentiin tohon sitte” antaa ymmärtää, että rat-

kaisu oli mieleinen opettajalle ja lapsille.  

Mikäli tutkimukseni tavoite olisi mitata kvantitatiivisesti tiettyjä asioita jokaisessa päivä-

kodissa, edellä kuvattu tanssituntejen muokkaaminen ryhmän tarpeiden mukaisesti voisi 

aiheuttaa luotettavuusongelman. Kuitenkin taidekasvatuksen, tanssikasvatuksen ja toimin-

takulttuurin huomioimisen näkökulmasta on välttämätöntä, että reagoin opettajana eteen 

tulleisiin tilanteisiin ja muutan toimintaani parhaaksi katsomallani tavalla. Ryhmässä esiin-

tynyt ongelmallinen tappelutilanne poiki tarinan, joka muodostui jaetuksi kokemukseksi 

ryhmässä. Tunnilla syntynyt tappelu ei jäänyt tahraksi hyvin onnistuneessa kokonaisuudes-

sa, vaan siitä seuranneet vaiheet saatiin valjastettua esiintymisongelman ratkaisuksi. Tämä 

yksittäinen tilanne kuvaa mielestäni hyvin sitä, miten opettajan aktiivinen läsnäolo ja osal-
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listuminen tanssitunnille mahdollistivat nk. kertakäyttökokemuksen sitomisen laajempaan 

kokonaisuuteen. Tähän ei olisi pystynyt kukaan osapuolista yksin eikä kaksinkaan, vaan 

kokonaisuuteen tarvittiin kaikkia projektin osapuolia: lapset, esikoulunopettaja ja tanssin-

opettaja.  

Breakdanceprojekti vaikutti Annan päiväkodissa laajemminkin ja lopulta koko päiväkodin 

kevätjuhla rakentui tanssiteeman ympärille. 

Vähän tietienkin piti joku juonikin tähän kevätjuhlaan olla, niin aateltiin että 

se vois olla -- leikin ja tanssin kehittyminen eri vuosikymmenten aikana -- Oli 

tämmösiä erilaisia tavallaan leikkitansseja ja oli muu muassa tiputanssia ja 

sitten oli tämmöstä ihan perinteistä mörrimöykkyjuttua mörrimöykkytanssii -- 

ja ruokopilli soi ja -- sitten huipennuksena oli  nyt päiväkodissa tanssitaan 

tällaista, nyt on tultu tähän breikkaukseen sitten  

Edelleen on nähtävissä miten Annan aiemmin kuvaama lasten tanssi-innostus vaikutti ai-

kuisten innostumiseen ja lopulta koko päiväkodin toimintaan. Se, että Anna oli mukana 

aistimassa innostunutta ilmapiiriä ja mukana tanssituntien vuorovaikutustilanteissa oli vält-

tämätöntä lopputuloksen kannalta. 

Taidekasvatusta tukevan toimintakulttuurin näkökulmasta voidaan sanoa, että myös Annan 

kuvauksessa näkyi erityisellä tavalla innostus, mielikuvituksen käyttö ja leikillisyys. An-

nan kuvauksen perusteella voi myös varovasti todeta, että päiväkodin ilmapiiri laajemmin-

kin oli taide- ja tanssikasvatusmyönteinen. Taidekasvatusta tukevan toimintakulttuurin 

edellyttämä yhteisöllisyys (Hällström, 2009, 19–20) näkyi koko päiväkodin yhteisenä ta-

voitteena tehdä koko päiväkodin tanssillinen kevätjuhlaesitys.  

Tanssikasvatukseen liittyen voidaan ajatella, että projekti johti erityisesti esityksen valmis-

telemiseen. Annan kuvauksesta ei käy ilmi, tanssittiinko ryhmässä muuten kuin esityksen 

harjoittelumielessä. Jos ryhmässä harjoiteltiin ainoastaan esityksen tekoa, voidaan ajatella 

että tanssikasvatuksen kapasiteetti on ollut käytössä vain osittain ja esimerkiksi omaehtoi-

seen ilmaisuun tai kehontietoisuuden harjoitteluun ei ole päästy. Tanssin ilo ja tanssikasva-

tuksen hyödyntäminen päiväkodissa on kuitenkin Annan kertomuksen mukaan levinnyt 

koko päiväkotiin ja tanssista tuli kevätjuhlan myötä koko päiväkotiyhteisön yhteinen tee-

ma. Yhteisellä tanssikasvatustavoitteella ja esityksellä kevätjuhlassa on mahdollisuudet 

muuttua jaetuksi me-kokemukseksi, johon kaikilla on mahdollisuus kiinnittyä omista läh-
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tökohdistaan käsin. Se, miten kevätjuhla ja siihen valmistautuminen on koettu laajemmin, 

olisi oma tutkimusaiheensa, johon tämä pro gradu-tutkielmani ei vastaa. Rohkenen kuiten-

kin todeta, että koko päiväkodin sitoutuminen tanssilliseen teemaan on ainakin mahdollis-

tanut joidenkin tanssikasvatuksen tavoitteiden toteutumisen. On huomionarvoista, että ky-

seisen päiväkodin toimintakulttuuri on ollut avoin tanssille.  

4.2.3 Marjon esikouluryhmä  

Marjon kuvatessa oman ryhmänsä asennetta tanssia kohtaan käy ilmi Tiinan ja Annan 

ryhmän tavoin, että tanssi on innostanut lapsia: 

-- aina ku mää puhuin niistä reeneistä ne ei yhtän sanonu että ”plää ei me 

haluta, en tuu” niinkun yleensä vaan ne oli erittäin innokkaita  

Marjo kuvaa, kuinka hän kokee rytmitajunsa heikoksi ja koki saavansa ammattilaisen tukea 

omaan heikkoon kohtaansa.  

Minä olen erittäin epämusikaalinen ja erittäin semmonen ihminen et mullei 

oo rytmitajua olemassakaan--ni tää oli älyttömän hyvä juttu niinkun tämmö-

nen tavallaan valmis paketti mistä tavallaan on mää voin opettaa sen kuiten-

kin lapsille oikein--se on just sitte se että ku sää oot epämusikaalinen ja sullei 

oo rytmitajua ni kyllä sitä aika tarkkaan pitää miettiä et mitä mää lapsille sit-

teopetan että emmää halua opettaa niitä rytmillisesti väärin-- Kyllä mää ha-

luan että ne oppii sen asian oikein niin sanotusti  

 

Marjo pohtii lisäksi sitä, kuinka paljon vieras opettaja vaikutti siihen, että lapset innostui-

vat breikkaamisesta niin paljon:  

Mää aattelin että jes tää on niinku hieno juttu että joku muuki käy tekemässä 

noitten lasten kans jotaki juttuja ku me --Mää luulen että jos minä oisin sen 

sen käyny sen koulutuksen ja minä oisin sen heille sitten opettanu ois se var-

maan sitteki uponnu mut kyllä mää silti väitän että se on vähän lapsilla sama 

et ko tuleekin muualta joku ihminen  tänne, ihan uus outo ihminen - - ni se on 

ekaksikihan siinä on se auktoriteetti --et ku ne kuuntelee paljon paremmin ku 

siellon joku muu.  Mehän ollaan niin lähellä, sehän on just luokanopettajien 

ja meijän ero et me ollaan niin lähellä täällä nuita lapsia. Me ollaan vähän 
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ei ne nyt äitiksi sano mutta --läheltä liippaa. Et se on seki juttu että tänne tu-

liki joku eri ihminen ja näytti jotaki ihan jotaki muuta, joka oli suurimmalle 

osalle ihan outo juttu muutenki. 

Marjo vielä jatkaa kertomalla, että kokonaisuus toimi juuri sillä tavalla, että minä ohjasin 

ensin lapsia ja sitten hän otti ohjat 

Jos aatellaan et sää oisit tuonu vaikka sen paketin vaan meille tai otetaan 

vaikka tämmönen malliesimerkki et sää oisit käyny meille niinku yhtenä päi-

vänä niinku aikuisille näyttämässä--ja lyöny sen paketin kouraan --ei siitois 

saatu niin paljon--  

Sen lisäksi, että Marjon ryhmä harjoitteli esitystä, myös päiväkodin viisivuotiaat viskarit 

otettiin harjoitteluun ja esitykseen mukaan. Viskarit eivät olleet minun ohjaamillani tun-

neilla mukana, mutta Marjo sovelsi minun opetustapaani ja opetti tanssin viskareillekin. 

Marjon kuvauksessa näkyy, kuinka esikouluopettajan mukanaolo tanssiharjoittelussa mah-

dollisti sen, että viskaritkin saatiin innostettua mukaan tanssimaan.  Marjo koki tarvinneen-

sa konkreettista esimerkkiä, joka rohkaisi häntä jatkamaan harjoittelua.  

Ne [viskarit] oppi niinkun ihan siinä, kun me käytiin sitä sitte, otinkohan mää 

kerran tai kahesti pelekät viskarit sillain ja katottiin joku pakettijuttu -- tar-

kemmin että -- niinku sinä olit sitä tehny että otettiin ne tietyt osa-alueet, mut 

ei niitä tarvinnu  sen kummemmin opettaa ne meni siinä mukana ja ne osas 

tehä niinku saman tien--ei se tuottanu niille minkäänlaista ongelmaa niinku 

meillä on tosi reippaata viskareita. 

Marjon ryhmässä tehtiin päätös esikoululaisten tanssiesityksestä, vaikka yhteisenä teemana 

oli Prinsessa Ruusunen: 

-- aivan sama vaikka meillon prinsessa ruususaihe kevätjuhlassa mutta eska-

rit breikkaa – joka tapauksessa - - koska meist se oli niin huippu juttu ja lap-

set tykkäs siitä aivan älyttömästi  

Myös Marjon ryhmässä jouduttiin ratkaisemaan, miten esitystä sovelletaan siten, että se 

olisi mahdollista esittää ulkona: 

 Se oli meillä ulkona se juhla ni sovellettiin sitä että ei me viititty ihan tuolla 

maasa niitä lapsia pyörittää -- vaikka ei se niitä ois haitannu mut se oli ihan 
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mustalla muralla se kohta tuolla. Me lyötiin sitte pressu alle. Sit me lyötiin 

noita geolaattoja -- niistä tuli niinku paikka ko se oli niinku se paikan löytä-

minen haastavaa -- ja just sillain että niille kaikille nyt jää sitä tilaa - - ni sit 

me laitettiin niitä - - ne pysty sitte käyttään sitä paikkamerkkiä niinku jossaki 

maailmanympäryspurjehduksessa -- et se oli sillain hyvä et siinä oli se oma 

saari tavallaan  -- se paikkamerkki sitte 

Ulkoilmaesityksessä haasteita toi äänentoisto, mutta Marjon sanoista on tulkittavissa, että 

hän ei pitänyt sitä suurenakaan ongelmana: 

Se [esitys] oli ulkona ni meijän piti tietenki siellä sitä miettiä sitte tää meijän 

äänentoistohan on haastavaa ku meillä ei ole äänentoistoa minkään valta-

kunnan laitteita et se on sitte normimankka mikä niinku on siellä. Mutta täsä 

se kuitenki nyt anto aikalailla anteeksi et se nyt vaikka se ei nyt kauheesti ois 

joka paikkaan vanhemmille kuulunu ni sehän on pääasia tavallaan kuitenki 

se esitys.  

Esityksen kuvailussa on positiivinen sävy. Marjo tuo vielä esille riemuisan lopetuksen, 

josta käy ilmi että breikkiesitys on mielletty tärkeäksi asiaksi ja kohotettu loppuhuipen-

nukseksi.  

Sit me otettiin siihen lippikset sihen esitykseen että kaikilla oli lippis sittekö 

se loppu ni sai heittää sen ilmaan ja sitte sen jäläkeen niinku jaettiin eskari-

toikkarit. Sitte ne joutu kyllä järjestäytyyn silleen tylsästi -- mut se oli niinku 

koko juhlan silleen päätös tavallaan ennen sitä eskaritoikkareitten jakoa. 

”Kaikki eskarit breikkaa”-projektin arvioinnin kannalta pidän merkittävänä, että Marjo 

kuvaa rehellisesti omaa kokemustaan siitä, ettei hän ole vahvoilla musiikillisesti ja rytmil-

lisesti. Marjo tuo vahvasti esille sen kuinka hän kokee rytmitajunsa heikoksi ja on huoles-

tunut siitä, että hän opettaa väärin. Ennen haastattelujen tekemistä olin huolissani siitä, että 

esikoululaisille tarkoitettuun ”Kaikki eskarit breikkaa”-tanssikasvatuskokonaisuuteen oli-

sivat tarttuneet vain ne opettajat, jotka kokevat tanssikasvatuksen omaksi vahvuudekseen. 

Koen, että Marjon kokemuksen esiin tuominen tuo arvokasta tietoa siitä, miten vierailu ja 

opetusmateriaali toimivat ryhmässä, jonka opettaja ei koe tanssikasvatusta omaksi vahvuu-

dekseen.   
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Näen, että Marjon kokemus osaamisensa heikkoudesta ei muodostunut esteeksi harjoitte-

lussa. Sen sijaan hänen oppimisesta innostunut asenteensa vaikutti myönteisesti prosessin 

ajan ja Marjo koki ennemminkin saaneensa riittäviä työkaluja prosessiin. Tämä näkyy esi-

merkiksi hänen kuvauksessaan viisivuotiaiden opettamisesta, kuinka hän sovelsi minun 

tapaani lasten opettamisessa. Mielestäni kuvauksessa näkyy erittäin hyvin Hällströmin 

(2009) edellyttämä opettajan oppimishalu ja innostus taidekasvatusta tukevan toimintakult-

tuurin mahdollistajana.  Marjon puheesta kuuluu myös innostus ja luovuus ja leikillisyys 

kun hän kuvaa esitysratkaisua lippalakkien heittoineen. 

Samoin kuin Tiinan ja Annan kohdalla, Marjon kuvauksesta näkyy, kuinka merkittäväksi 

kokonaisuudeksi muodostuu yhteinen kokeminen tanssinopettajan, esikouluopettajan ja 

lasten välillä. Kaikkien osapuolten innostusta ja läsnäoloa tarvittiin, että harjoittelu alkoi 

edetä päiväkodissa. 

4.2.4 Elinan esikouluryhmä 

Marjo kuvailee ryhmäänsä liikunnalliseksi ja koki siksi ”Kaikki eskarit breikkaa”-

kokonaisuuden omalle ryhmälleen sopivaksi: 

 --  no se oli liikunnallinen ryhmä että ei tulis mieleenkään että me oltais lau-

lettu hämähämähäkki ja jotain pieni kehäkukka pyörii--tämmösiä leikkejä 

eeei ne ois ollua aivan naurettavia mää oisin joutunu kokoajan eei niin lujas-

ti-- näillehän tää oli aivan niinku ei ois voinu parempaa olla 

 Elina kuvailee ryhmän innostusta breikkaamisen seuraavasti: 

Lähestulkoon kaikki oli niinku innostuneita breikkaamaan ja ne uskalsi esit-

tää myös aika ujotki 

Elinan ryhmässä tanssiharjoittelu jäi tauolle minun vierailuni jälkeen, jotta muita kevätjuh-

laesitykseen tulevia numeroita saataisiin myös harjoiteltua.  

no oikeestaan me vähä tylsästi tehtiin sillä tavalla että ensin se [breikkihar-

joittelu] oli vähän aikaa tauolla me jotain muuta varmaan tehtiin niin koska 

me teimme myös muita liikuntaesityksiä niin myös niitä piti hioa siihen tyttö-

en perhosvalssitanssia ja pojat teki köysillä ja renkailla temppuja että sitte 

piti hioa vähän siellä eri näkösiä asentoja että mitä me teemme siellä et se 
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ois niinku yhtäaikaista ois niinku harjotellyn näköistä -- Ettei kaikki pyöri 

ihan miten sattuu ni välillä tehtiin muuta ja sitten palattiin siihen breikkiin 

mutta niilloli niin hyvä muisti että ne muisti sen kyllä-- 

Elinan kommentista tulee ilmi, kuinka tanssi on jäänyt hyvin lasten mieleen. Elina tuo esil-

le myös harjoittelussa nousseen haasteen. Tässä ryhmässä koreografiassa koettiin vaikeuk-

sia laulun loppuvaiheilla: 

--sanotaan että sitte ku tuli se viimenen missä meni nopeassa missä oli se  

”lakkini alla” ja se ”biitti” --et ku se vaihtu niinku sen saman säkeistön si-

sällä tuli niille monta ni se oli se kiperin kohta -- sitte oli se rapu ja koppa-

kuoriainen ja norsuseisonta -- ni se oli hirveen hankala ja niillei riittäny jo-

tenki nopeus siihen että sitä ois pitäny oikeesti vähä vielä harjotella--  

Edellisessä haastattelukatkelmassa Elina pohtii harjoittelun vaikutusta osaamiseen, mutta 

tuo esille myös lasten asenteen, joka on kenties hieman suurpiirteisempi ja kärsimättö-

mämpi, kuin Elinan oma asenne:  

--Aina ku mää yritin harjotella niien kans että muistellaanpa että miten se 

meni ja vähän just semmosia kikkoja että no miten se oli se paketti, mikä jal-

ka meni mihinkäki -- ja muuta näin ni hmph [mukailee lapsen ääntä] ”no kyl-

lä me nyt tää osataan” sitte niillä kuitenki oli jalat ihan nurin päin siellä 

[nauraa] -- että kyllä ne niinku tykkäsi siitä, mutta se oli vähä haasteellinen 

kohta niinku sinänsä koreografiassa  

Elinan esikouluryhmässä järjestettiin esikoululaisten ikioma kevätjuhla, johon kutsuttiin 

vanhemmat. Esikoululaiset olivat tehneet erilaisia liikunnallisia numeroita 

--vanhemmat pyyettiin tota tonne  hyvin seinustalle istumaan et saatiin tillaa 

tohon salliin ja -- se oli eskareiden ihan ikioma kevätjuhla. Se oli niinku se 

päänumero oli tämä breikkinumero 

Ennen varsinaista kevätjuhlahetkeä breikkiesitystä oli kuitenkin esitetty muillekin. Olin 

vieraillut saman projektin puitteissa myös lähellä sijaitsevassa toisessa päiväkodissa ja 

ryhmien opettajat olivat keskenään sopineet yhteisharjoituksista ja siitä, että lapset esittävät 

”breikkarin saari”- esityksen vuorotellen toisilleen. Tämän tyyppisestä yhteistyöstä en olisi 

osannut haaveillakaan, mutta opettajat keskenään olivat ideoineet vierailun.  
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--mehän mentiin retkelle käpit päässä käveltiin tuonne [naapuripäiväkotiin] 

ja esitettiin siellä että seki oli niinku älyttömän hyvä koska meillä välillä meni 

vähä semmoseks höpötykseks että ne niinku innostu vähän liikaaki. Mää san-

noin että yritettään pysyä aiheessa -- Niin me käveltiin tuonne ja esitettiin -- 

Elina jatkaa kuvailemalla omaa hämmästystään, kun hän oli nähnyt naapuripäiväkodin 

esityksen, jossa tanssi oli tietyiltä osin tarkkarakenteisempi kuin hänen ryhmällään 

--Ne oli harjotellu vielä tarkemmin sen niillä oli niinku niin jämäkästi se mää 

olin aivan että ou nou mää oon unohtanu nuo ja mää oon unohtanu nuo asiat 

että oonpas mää tehny niinku suurpiirteisesti tätä hommaan että ku ne oli et-

tä tässä heilutaan puolelta toiselle ja sitte oli nämä hypyt ja oli läiskytykset 

reisiin aijaa nuokiko mää oon unohtanu  

Elina käänsi hämmästyksensä kuitenkin innostukseksi ja motivoi omaa ryhmäänsä tarken-

tamaan tanssia näkemällään tavalla:  

Sit me otettiin tavallaan niiltä sit että ”hei muistatteko ne tekiki sen, eikolluk-

ki hienon näköstä” eli hyödynnettiin sitä mitä me siellä niinku nähtiin. Ja sit-

te muistettiin että mun mielestä se oli aivan älyttömän hieno. Se pitäs ollakki 

että näkkee niinku toisen porukan tekevän sitä samaa juttua ni se oli älyttö-

män hyvä. 

Elina kuvaa myös sitä, kuinka hän sai keskustelun aineksia omalle ryhmällensä yhteisen 

esityspäivän seurauksena. Hän kertoo naapuripäiväkodin esityksestä:  

No sitte että ko heilloli yks joka oli sitte ohan väärin päin ja ihan väärässä ni 

kyllä meijän lapset huomas että ”nii ei näyttäny kauheen hyvältä ku se muit-

ten piti pyöriä näin ni se lähtiki vaan naputteleen pianoo tai teki jotain muu-

ta’ ni [lapset] ite huomas että kuinka tärkiää on olla sen ryhmän mukana et 

se näyttää hölmöltä jos sielllä ruppee sooloileen sitte ihan muuta -- mää luu-

len että seki niinku vaikutti sitte siihen esitykseen -- sit mää kyssyin että oot-

teko te ite joskus tehny vähän tämmösiä -- Just semmonen joku alotus ku san-

noo että ”menkääpä seisoon saarelle” ni ne jo pyörii siellä kauheena häkkä-

ränä -- että niistä sai semmosia herkullisia juttuja että sai niinku kattoo että  

miltä se oikeesti näyttää,  pääsee omin silmin katsomaan muitten esitystä ja 

näkemään vähän ulkopuolisena sen että  miltä se näyttää  
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Elinan kuvauksessa korostuu esitykseen tähtääminen ja tanssia olikin harjoiteltu lähinnä 

esityksen onnistumisen näkökulmasta. Voidaankin kysyä kriittisesti, oliko tämän esikoulun 

tapa turhan suorituskeskeinen taidekasvatuksen näkökulmasta. Samalla on huomattava, että 

”Kaikki eskarit breikkaa”-projektin tavoitehan oli saada aikaan esitys, joten sen sijaan, että 

osoittaisi kritiikin esikoulun opettajaan, on kritisoitava myös projektia, joka ohjaa kenties 

suorituskeskeisyyteen. Toisaalta Elinan ryhmän voidaan kuitenkin katsoa menneen pintaa 

syvemmälle tanssikasvatuksessa. Elina ja naapuripäiväkodin opettaja ovat nähneet yhteis-

työn mahdollisuuden ja yhtäkkiä projekti on saanut myös päiväkotien välisen ulottuvuu-

den. Itse tanssimisen lisäksi on myös oltu vastaanottajan asemassa sekä keskusteltu näh-

dystä. Tässä kokonaisuudessa on jo elementtejä kaikista tanssikasvatuksen osa-alueista, 

joihin kuuluu Anttilan (1994, 21) mukaan oma liikkeen tuottaminen, sekä tanssiin osallis-

tuminen katsojana ja tulkitsijana.  

4.2.5 Hannan esikouluryhmä  

Hannan esikouluryhmä poikkesi edellä kuvatuista ryhmistä siten, että siihen kuului lapsia, 

joilla on erityisen tuen tarve. Hanna kertoi kokevansa haasteellisena sen, että ryhmässä oli 

sekä aktiivisia liikkujia että lapsia, joiden liikkumaan innostamisen oli vaikeaa: 

Tosissaan meillon varmaan se liikkuminen on niinku ehkä ollu tän ryhmän 

kans mitä semmosia niinku haasteita et jotku on tosisuperliikkuvia ja sitte 

toiset on taas niin että pitää houkutella ihan hirveästi 

Liikkumiseen liittyvistä haasteista huolimatta Hannan ryhmässä breikistä oltiin innostunei-

ta ja tanssi otettiin osaksi esikoulun viikkorutiinia omana kokonaisuutenaan: 

 Tää on meijän juttu - - mut se hirveen paljo lähti siitä että mitä lapset ite 

niinkun kysy ja toivo että mitään sellasta että ”nytpä otetaan tämä täältä ja 

katsotaan vielä kerran” -- että semmosta ei oo niinkun missään vaiheessa 

tullu et ois tarvinnu mitenkään tuputtaa että pikemminki vähä niinku silleen 

jarruttaa et joo et joka päivä ei voi olla breikkiä -- ei me olla muuta liikuntaa 

unohettu mut se on vaan niinku jääny tota nyt tohon niinku sit -- meillon eril-

linen breikkipäivä jos kattoo meijän joka viikon ohjelmaa tässä koko keväälle 

oikeestaan sieltä niinku maaliskuusta lähtien ni siellon aina ollu se breikki-

päivä --me ollaan niinku ryhmäydytty tähän hommaan ja se on niinku meillä 
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niinku kantanu tämän koko kevään että jos ei oo ollu keskiviikkona breikkiä 

ni se on ihan selvä että se on siis torstaina” 

Lasten innostus säilyi läpi kevään, siitä kertoo ainakin seuraava kommentti: 

-- porukassa vielä se voima niinku tavallaan kasvaa että  nehän opetti toinen 

toisiaan sitte vielä senkin jälkeen että joskus sai jäädä tohon saliin jos se oli 

mahollista ni [kysyin] ”haluuko joku vielä jäädä breikkaamaan” [mukailee 

lasten ääntä] ”joo haluaa”  

Hannan ryhmässä tanssiprojekti sai uusia ulottuvuuksia, kun teatterivierailu innosti ryhmän 

tekemään breikkinalleja oman kehon mallin mukaan. Hanna kuvailee kuinka hän halusi 

hyödyntää innostusta, joka oli herännyt liikkumista ja ilmaisua kohtaan: 

Me käytiin semmosessa ”Teatterin takahuone tutuksi” [-teatterivieralulla]  ja 

siellä oli karhuteema, semmonen karhutehtävä oli -- no ois ollu jotain pöytä-

nukkeja tai semmosia ja sitten me niinku vähä niinku sanottiin että ei tää nyt 

oikeen ollu meijän ku meijän lapset on me ollaan nyt niinku tavallaan päästy 

niinkun liikkeelle – niin nyt ei haluttu niitä sitten niinku istuttaa pöyän ääreen 

tekemään jotain  pöyänäärihommaa niin me tehtiin ne breikkinallet -- ne on 

meijän salin seinällä jokainen lapsi on saanu käyä pötkölleen semmoselle 

voimapaperirullalle ja saanu ottaa semmosen asennon ku sää haluat, mikä 

asento on hyvä ja me ollaan tehty nallet niistä lapsista niin että siihen on tul-

lu vaan se korvat – ja jos sää katot niitä tuolla salissa niin jokainen lapsi on 

justiinsta niin omannäkösensä ja ne on niinku ne on meidän breikkinallet -- 

tai siis mää piirsin ääriviivat. Ne on värittäny niille vaatteet ja niille silmät  

ja leikannu ne ite ja sit me ollaan ripustettu ne sinne seinälle. Sieltä näkyy 

niinku se lapsen persoona ja tavallaan sitte niinku se, se juttu. Mää en osaa 

sitä ees selittää et ne on aivan upeita 

(Hanna) 

Tanssinopetuskerroilla innostuimme ideoimaan Hannan kanssa, miten tanssiprojektia voisi 

integroida esikoulutehtäviin ja puhuimme yhteisistä huiveista, jotka voisi valmistaa esi-

merkiksi kädentaitotehtävien yhteydessä. Hanna ja hänen kollegansa olivat innostuneet 

ideasta ja esikoululaiset esiintyivätkin itse valmistetut huivit esiintymisasunaan. 
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--ja seki mikä ihana ku sää sanoit silloin siitä huivihommasta -- niin mehän 

heti silloin kollegani kanssa päätettiin et joo että se me otetaan . Ja meilloli 

valakosta lakanakangasta täälä ja me siitä leikattiin yhen huivin mallilla – 

osa lapsista -- joka ehti nin totaa aa ne leikkas  ite niitä. Ja sitte ne jotka ei 

ehtiny ni mää sitte leikkasin ja värjäsin ne sitte kotosalla.  

Myös Hannan esikouluryhmässä ”breikkarin saari”-esitys oli kevätjuhlan loppuhuipennus 

ja tämän päätteeksi jaettiin esikoulutodistukset kukkineen. Hanna oli myös ottanut jokai-

sesta lapsesta valokuvan, jossa tämä breikkaa. Esikoulutodistuksen lisäksi jaettiin myös 

breikkitodistus (liite 8), johon Hanna oli pyytänyt apua minulta ja johon oli liimattu lapsen 

breikkikuva sekä minun valokuvani. 

Hannan kuvatessa lasten innostusta sekä yhteistyötä kollegansa kanssa, käy ilmi että hänen 

esikouluryhmässään oli todella sitouduttu tanssiin. Tässä ryhmässä tanssi ei tähdännyt ai-

noastaan esitykseen, vaan Hanna kuvaa kuinka se oli innostanut liikunnallisesti haastavaa 

ryhmää liikkumaan ja kuinka breikki oli todella otettu esikoulun arkeen läpi leikkaavaksi 

teemaksi ja sitouduttu siihen. Kun Hanna kuvaa breikkinallejen valmistamista teatterivie-

railun jälkeen, tulee esiin kuinka tekemisen myötä tutkittiin omaa kehoa ja kehollisuutta 

lempiasentojen ja oman kehon mallintamisen yhteydessä. Hanna kuvaa, kuinka pohtii kol-

legansa kanssa eteen tulevia kysymyksiä sekä kuinka lapset keskenään ruokkivat toistensa 

innostusta. Tanssiprojektin tärkeydestä kertoo myös se, kuinka esikoulutodistuksen yhtey-

dessä jaettiin breikkitodistus jokaisen omalla nimellä.   

4.3 Yhteenvetoa tuloksista 

Tarkasteltaessa ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektia toimintatutkimuksen syklimallin 

(Heikkinen & al., 2006, 79) pohjalta, voidaan sanoa, että ”Kaikki eskarit breikkaa”- kon-

septin luominen on yksi toimintatutkimuksen sykli, jossa aiempi toiminta vaiheineen tuotti 

reflektiota ja suunnitelman ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektista. Vierailut esikouluissa 

sekä esikouluryhmien erilaiset prosessit muodostivat puolestaan toiminnan tason, jota ref-

lektoin erityisesti analysoimalla opettajien kertomuksia. Toimintatutkimuksen tavoite on, 

että tutkija pyrkii käynnistämään muutoksen ja rohkaisemaan intervention kohteena olevaa 

yhteisöä kehittämään toimintaansa itse (Heikkinen &. al, 2006, 20). Näiltä osin projektin 

voidaan sanoa onnistuneen: opettajat olivat jatkaneet ja kehittäneet tanssikasvatusprojektia 

vierailujeni jälkeen. 
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”Kaikki eskarit breikkaa”-projekti on kehittynyt suurelta osin omien tanssi- ja pedagogis-

ten intressieni pohjalta. Sen kehitysvaiheet ovat vahvasti sidoksissa minun historiaani ja 

kokemuksiini breakdance-tanssijana sekä tanssinopettajana.  Lisäksi olen reflektoinut 

työskentelyäni myös laajemmassa kontekstissa päiväkoti- sekä taidekasvatusympäristön 

huomioiden. Tartuttuani fenomenologiseen näkemykseen tanssikasvatuksesta, projekti 

keskustelee myös fenomenologisen tanssikasvatuksen näkökulmien kanssa.  

”Kaikki eskarit breikkaa”-projekti on saanut muotonsa tarpeesta tuoda tanssikasvatusta 

esikouluihin tavalla, joka mahdollistaa yhteistyön tanssikasvattajan ja esikoulun opettajan 

välillä. Projektin tavoite oli toimia innostavana tanssikasvatusprojektina, joka olisi esikou-

luopettajien haltuun otettavissa alkusysäyksenä toimivan vierailuni jälkeen. Sen kantava 

idea oli, että opettaja ja tanssinopettaja tekisivät yhteistyötä siten, että projektin resurssina 

käytettäisiin sekä tanssinopettajan että esikouluopettajien ammattitaitoa: minä tuon tanssi-

osaamisen ja opettaja oman ryhmäntuntemuksen sekä tanssin sisällyttämisen päiväkodin 

toimintakulttuuriin sekä esiopetuksen suunnitelmia tukevaksi. Näin saataisiin aikaan pro-

sessi, joka syvenisi kertakäyttökokemusta syvemmäksi oppimiskokemukseksi. Jotta yhteis-

työprojekti olisi mahdollinen, tavoitteena oli saada aikaan tanssiin innostava kokonaisuus, 

joka innostaisi niin lapsia kuin aikuisiakin. Innostukseen liittyi vahvasti toimivan opetus-

materiaalin laatiminen sekä rohkaiseva, hyväksyvä ja salliva ilmapiirin korostaminen.   

”Kaikki eskarit breikkaa”-projektin voi nähdä mukailevan Puurulan (2001) esittämää ”tai-

detta lapsille” taidekasvatuksen muotoa, jonka ominaispiirteisiin kuuluu lasten itsensä te-

kemän taiteen ja korkeakulttuurisen taiteen yhdistäminen siten, että taidekasvatustilanteet 

on valmisteltu lasten kehitystason mukaisiksi. Tällä tavoin mahdollistetaan lapsen moniais-

tiset ja syvästi eletyt kokemukset, joihin kasvattajalla voi olla pedagogista tarttumapintaa. 

Puurula pitääkin parhaina taidekasvatustilanteina eri taiteenaloja yhdistäviä ja integroivia 

opetustuokioita.  (Puurula, 2001, 176–177.) Juuri tässä suunnassa projekti sai syvyyttä ja 

laajemman taidepedagogisen pohjan, kun siihen osallistui ammattimuusikot ja musiikkipe-

dagogit tuoden oman ammattitaitonsa mukaan projektiin. ”Breikkarin saari”-kappaleen 

kehittämisessä minun ja Soivan Siilin vuorovaikutus toi merkittävän lisän projektin kehit-

tymiselle. Musiikki toimii kiinnekohtana koko projektille. Siihen kiinnittyvät niin ko-

reografia, kuvat kuin tunnin sisältökin ja se toimi konkreettisena kaikki elementit yhdistä-

vänä tekijänä. Kappaleen syntymisen edellytyksenä voidaan nähdä kaikki breakdancen 

opetukseeni vaikuttaneet vaiheet, lastenmusiikin ammattilaisten taito tarttua tanssikasva-
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tusteemaan sekä onnistunut vuorovaikutus Soivan Siilin Kyösti Salmijärven, Markus Lam-

pelan sekä minun välillä. 

”Kaikki eskarit breikkaa”-projekti lähti vierailujeni jälkeen muotoutumaan kussakin esi-

kouluryhmässä omanlaiseksi, ainutlaatuiseksi prosessikseen. Tilat, lasten innostus ja ideat, 

esikoulun muu toiminta, opettajan kekseliäisyys sekä kokemus omasta osaamisestaan vai-

kuttivat siihen, millainen kokonaisuus projektista muotoutui. Myös minun sanavalintani 

opetustilanteissa saattoi vaikuttaa huomattavastikin opettajien valintoihin harjoittelussa tai 

esitysratkaisuissa. Tämän huomion voisi nähdä musertavana, jos tarkoituksena olisi ollut 

saada täsmälleen samanlaisena toistuva kokonaisuus jokaiseen esikouluryhmään. Jos pro-

sessia tarkastelee kuitenkin fenomenologisen näkökulman avulla, jossa tiedon ajatellaan 

syntyvän ihmisessä ja ihmisten välillä, jokaisen ihmisen situationaalisuudesta käsin (esim. 

Anttila, 2013, 32, 36), voidaan todeta, että toiminta muodostui sen suuntaisesti, kuin se 

toimi parhaiten kussakin intersubjektiivisten kokemusten kokonaisuudessa.  

Anttilan (2005, 72) mukaan taidekasvatuksen tehtävä on mahdollistaa ennalta arvaamaton 

ja selittämätön, itsestä kumpuava ilmaisu. On todettava, että esikouluopettajien omalta 

toiminnalta on vaadittu tanssin harjoitteluprosessissa samoja ominaisuuksia. Tämä näkyy 

esimerkiksi Annan ratkaisussa hyödyntää pahvinpaloja esiintymisalustana ulkona tai 

breakdance-projektista kummunnutta ideaa rakentaa koko päiväkodin kevätjuhla tanssi-

teeman ympärille. Samaa spontaania ja hetkessä elävää ilmaisua osoittaa myös Tiinan ku-

vaus lapsista, jotka keksivät omia liikkeitä tanssituntien ulkopuolella. Hannan oivallukses-

sa tehdä breikkinalle-hahmot lasten omia kehoja ja lempiasentoja hyödyntäen otettiin pitkä 

harppaus itsetutkiskelua ja kehontietoisuutta kohti tanssikasvatuskokonaisuudessa.  Näissä 

opettajien toimintatavoissa näkyy oivallisesti Hällströmin (2009) peräänkuuluttamia tapoja 

ja asenteita, jotka mahdollistavat taidekasvatusta tukevan toimintakulttuurin: innostunei-

suus, oppimishalu, leikillisyys, yhteisöllisyys, taitojen arvostaminen ja esiintuominen sekä 

vakava suhtautuminen taidekasvatukseen.  
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5 POHDINTA JA ARVIOINTI 

Voidaan sanoa, että ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektin tavoite saada aikaan kokonainen 

prosessi kertakäyttökokemuksen sijaan onnistui haastatteluun osallistuneiden opettajien 

esikouluryhmissä. Jokaisessa haastattelussa käy ilmi toimintakulttuuria tukevan yhteistä 

päämäärää, esitystä, kohti ponnisteleminen. Herää kuitenkin kysymys, olisiko projekti in-

nostanut esikoulun lapsia ja aikuisia samalla tavalla, jos merkittävänä osana ei olisi ollut 

mahdollisuus esitykseen. Jälkeenpäin pohdin kriittisesti valmiin esityksen asettamista niin 

merkittävään asemaan. Vaikka projektin sanoma olisi kuinka sallivaa ja hyväksyvää ilma-

piiriä tavoitteleva, toiko esitykseen tähtääminen väkisinkin projektiin suorituskeskeisen 

sävyn. Tulinko projektillani vahvistaneeksi länsimaista tanssikäsitystä, joka korostaa tai-

don valmiin muodon tavoittelemista tanssista. Silloin livetään kauemmaksi fenomenologi-

sesta tanssikasvatuskäsityksestä, jossa tavoitellaan kehontietoisuuden lisäämistä niillä tans-

sin tavoilla, jotka eivät ole tanssilajeihin tai valmiiseen muotoon sidottua. Tältä osin kri-

tiikki osuu ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektiin, kun esityksellä on jo ennalta määrätty 

valmis muoto. Näin voidaan ajatella, että esityksen harjoittelu ei parhaalla mahdollisella 

tavalla tue omaehtoisen liikkeen tuottamista ja siten spontaania ilmaisua. Kuitenkin opetta-

jien kertomuksista käy esille että taiteellista, ennalta arvaamatonta ilmaisua on syntynyt 

niin lasten kuin opettajienkin toiminnassa.   

Kehontietoisuuspohdinnalla on mahdollisuus jäädä tässä tutkielmassa vain maininnan ta-

solle, sillä tutkielmani ei käsittele opettajien tai lasten kehontietoisuutta, vaan keskittyy 

konkreettisempiin kysymyksiin. Kysymys on kuitenkin huomonarvoinen jatkotutkimuksen 

kannalta.  

Toimintatutkimukseni kritiikki koskee erityisesti tutkimukseni haparoivaa aloitusta aineis-

tonkeräysongelmineen. Aineisto olisi voinut olla systemaattisempaa ja rikkaampaa, mikäli 

prosessin alusta asti olisi ollut selvää, että ”Kaikki eskarit breikkaa”-prosessia lähestytään 

toimintatutkimuksen ottein. Muistiinpanoja ja keskusteluja olisi voinut kerätä systemaatti-

semmin opettajilta. Tällä tavoin projekti olisi voinut osallistaa opettajia enemmän tanssi-

kasvatuksen kehittämistyössä. Nyt opettajat tulivat mukaan projektiin kun heille oli luvattu 

valmis tanssikasvatuspaketti. Opettajia ei pyydetty mukaan suunnittelemaan tai kehittä-

mään tanssikasvatuksen menetelmää – vaikka he käytännössä niin omassa työssään teki-

vätkin - vaan heille tarjottiin suhteellisen valmis, muualla suunniteltu kokonaisuus. Opetta-
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jat asetettiin näin suhteellisen passiiviseen asemaan sen sijaan, että heille olisi tarjottu 

mahdollisuutta osallistua projektiin aktiivisena kehittäjänä. 

Heikkinen & al. (2006, 21) tuo esiin, että toimintaa tarkasteltaessa on pohdittava toimijoi-

den tarkoitusperiä. Tämän esiin tuominen on merkittävää, kun projektia halutaan tarkastel-

la kriittisessä valossa. Jo suunnitellessani ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektia, suunnittelin 

että sillä on oltava tavoite, joka rohkaisee opettajia jatkamaan harjoittelua vierailujeni jäl-

keenkin. Minulla oli kokemukseen ja intuitioon perustuva käsitys että pelkkä tanssikasva-

tuksen merkittävyyden vakuuttelu ei riitä motivoimaan opettajia jatkamaan harjoittelua. 

Sen sijaan kevätjuhlaesityksen aikaansaaminen saattaisi olla riittävä motivaattori tanssin 

harjoittelun jatkamiseksi. Mielestäni opettajien haastattelusta käy ilmi, kuinka juuri esityk-

sen valmistaminen on ollut prosessissa merkittävää. Toisaalta haastattelukysymysten aset-

telu saattoi johtaa siihen, että esitykseen valmistautuminen tuli esille niin voimakkaasti.     

Olen tutkielmaani kirjoittaessani pohtinut tiedon kokemuksellista rakentumista ja siihen 

liittyvää näkemystä, jonka mukaan tanssikasvatuksen avulla voidaan suunnata huomio 

omaan elettyyn kehoon ja näin päästä tekemisiin oman kokemustodellisuuden kanssa. Tätä 

näkemystä vasten olen myös esittänyt kritiikkiä ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektille, jon-

ka tavoitteena on ollut ennalta määrätty tuotos, ”Breikkarin saari” -esitys. Olen pohtinut, 

kuinka tanssilajisidonnaisen opettamisen takaa voi kuitenkin löytyä elementtejä, jotka tu-

kevat ja kehittävät itsetuntemusta ja toisen ymmärtämistä. Näitä seikkoja on löydettävissä 

myös opettajien kertomuksista, kun he kuvaavat oman ryhmänsä harjoitteluprosesseja. 

Tässä pohdinnassa näkyy kuitenkin tutkielmani ehdoton heikkous: lasten näkökulman 

puuttuminen. Siitä, millaisia kokemuksia projekti on herättänyt lapsissa, ei tämän tutkiel-

man avulla voida sanoa juuri mitään. Kun pohdin tanssikasvatuksen tavoitteita sekä tanssi-

lajikohtaisen tanssinopettamisen mahdollisuuksia eletyn kehon tarkastelussa, en missään 

kohtaa voi tuoda esille, miten ”Kaikki eskarit breikkaa”- projektin vastaanottajat, lapset, 

projektin sisällöt kokivat. Opettajien puheesta käy kyllä ilmi huomioita lasten innostukses-

ta ja omaehtoisesta liikkeen tuottamisesta, mutta se, millaisia kokemuksia projekti esikou-

lulaisille tuotti, jää tämän tutkielman ulkopuolelle. Koska en ollut pyytänyt tutkimuslupaa 

projektiin osallistuneilta lapsilta tai heidän vanhemmiltaan, koin ainoana eettisesti kestävä-

nä vaihtoehtona jättää myös yksittäisiä lapsia koskevat opettajien haastatteluosuudet tutki-

muksen ulkopuolelle.  
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Koska toimintatutkimuksen tavoite on edetä reflektiivisen kehän mukaisesti, on merkityk-

sellistä pohtia, miten ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektia tulisi kehittää toimivammaksi 

kokonaisuudeksi. Seuraavan syklin ehdoton huomiopiste tulisikin olla lapsissa ja heidän 

kokemuksissaan tanssiprosessin aikana, joskin opettajien huomioiden ja kokemusten mer-

kitys tulisi yhtälailla huomioida.  

Mielestäni projektin seuraavassa vaiheessa tavoite voisi lisäksi olla opettajien tanssikasva-

tukseen liittyvän tiedon syventäminen opettajien keskuudessa sekä tiedon jakaminen. Pro-

jektiin osallistuville opettajille voisi järjestää esimerkiksi koulutusiltapäivän, jossa pohdit-

taisiin yhdessä projektin tavoitteita sekä tanssikasvatuksen päämääriä esikouluympäristös-

sä. Lisäksi jossain vaiheessa prosessin aikana voitaisiin pitää toinen iltapäivä, jossa opetta-

jat voisivat jakaa ideoitaan ja kokemuksiaan. Ajatuksena ideoidenjakotilaisuudessa on 

vahvistaa jaettua kokemusta tanssikasvattajuudesta osana esiopettajan työtä. Lisäksi näin 

olisi mahdollista pohtia yhdessä esikouluopettajien kanssa sitä, miten projektia voisi kehit-

tää eteenpäin sen jälkeen, kun ”breikkarin saari”-esitys on tehty.  

Ajattelen, että ”Breikkarin saari”-esitys on hyvä alkusysäys siihen, että tanssikasvatuksen 

kehotietoisuustavoitteissa voidaan mennä syvemmälle. Esimerkiksi omien liikkeiden tuot-

taminen voisi olla helpompaa, kun ”Kaikki eskarit breikkaa”-projektilla on luotu ilmapiiri, 

joka mahdollistaa kehollisen ilmaisun ja kokeilemisen.  En pidä järkevänä valmiiden rat-

kaisujen tuottamista tässä tutkielmassa, vaan ihanteellisinta olisi, että opettajat osallistuisi-

vat menetelmien kehittämisen omasta ammatillisesta situaatiostaan käsin.  

Viimeiseksi, seuraavia syklejä koskevaksi kysymykseksi esitän sen pohtimista, millä taval-

la tanssikasvatusprojekti voi muuttaa tanssikasvatuksen asemaa päiväkodissa? Siihen tämä 

tutkielma ei voi vastata, mutta pidemmällä toimintatutkimuksella sitä kohti voisi ainakin 

lähestyä. Tämä pro gradu-tutkielma voi kuitenkin antaa toiveikkaan näkökulman siihen, 

että opettajan ja taidekasvattajan yhteistyö voi olla hedelmällistä ja muuttua kertakäyttöko-

kemusta laajemmaksi kokonaisuudeksi ja vaikuttaa taidekasvatusta tukevasti vallitsevaan 

toimintakulttuuriin.  
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LIITE 1   

Breikkarin saari-video: https://www.youtube.com/watch?v=IMIWiJhB-dc  

 

  



 
 

 

LIITE 2 

TUNTISUUNNITELMA 4-5-vuotiaille tanssioppilaille 

Aloituspiiri     

Alkulämmittely rytmiharkka loru lasten nimistä: kaikki lasten 

nimet taputtaen. Sitten sanotaan: 

”minä olen breikkari ja osaan 

tehdä näin”  freeze, toinen jalka 

koukusa 

piirissä 

  opetellaan polvifreeze molemmin 

päin 

 

 kapteeni käskee kävellä juosta hyppiä kontata, 

kävellä varpaillaan, mennä kop-

pakuoriaisasennossa, mennä 

rapukävelyasennossa 

 kun musa loppuu, pi-

tää tehdä polvifreeze 

 pitää etsiä kaveri, jon-

ka kanssa tehdä polvi-

freeze vastakkain 

musana joku instrumental-

biisi:  

spotify: 

Grooving for mr G. 

kehon osat jalalla, kädet maassa, selällä, 

vatsalla, kyljellä, jaloilla, 

pepulla, päällä 

heiluta, pyöritä, huiski, nosta 

ylös… 

 

musiikkispotify 

Banbarra: shack up 

opetellaan aasinpotku    

Break-hetki indian step-askelta ja kun 

kuulee viikuuseekaa, pitää 

”pyöriä jalalla”, ”kieriä seläl-

lä”, ”pyöriä, pepulla”, jne, 

AASINPOTKU 

 musa spotify: 

babe ruth: mexican 

rinki   musa:  

Cloud one: 

DIsco juice 

loppuleikki musiikkia tulee:,kävellen, 

kävellen takaperin, juosten, 

rapukävelyasennossa, koppa-

kuoriaisessa, maha maassa.. 

KUN MUSASSA TAUKO, 

etsi pari, etsi koko ryhmä  

lopuksi piiri ja rauhoitutaan 

  

 

 



 

  

 

LIITE 3 

RYHMÄVIESTI ESIKOULUOPETTAJILLE BREIKKIKERHOISTA: 

Breikkikerho on breakdancella maustettu lastentanssitunti eskareille. Kerhossa liikutaan ja 

leikitään ja tanssitaan, tehdään temppuja sekä otetaan rytmejä haltuun.  

Kerhon tavoitteena on:  

- tanssien ja temppuillen tukea lapsen luontaista innostusta kokeilla oman kehon mahdolli-

suuksia sekä rajoja 

- kehittää rytmitajua ja fyysis-motorisia taitoja 

- rohkaista lasta omaan ilmaisuun  

- harjoitella ryhmässä toimimista ja yhteisten sääntöjen noudattamista 

- antaa ideoita tanssikasvatukseen päiväkodeille 

Päiväkodilta tarvittavat resurssit 

- tila, jossa on mahdollista liikkua vapaasti. esim. jumppasali 

- cd-soitin 

- vastuu lapsista on päiväkodin henkilökunnalla tanssikerhon ajan, joten heidän läsnä-

olonsa on välttämätöntä kerhon aikana 

Laajuus: 

Jokainen kerho on laajuudeltaan 5x45min.  

Kerhot järjestetään kerran viikossa aikavälillä 27.8.-12.10.2012 yhdessä sovittuina aikoi-

na. Kerhon ohjaaja sopii päivämääristä suoraan päiväkodin kanssa. 

Sairastapauksissa kerhokertoja pyritään korvaamaan kerhokauden jälkeen.  

Kerhon ohjaaja ja suunnittelija:  

Paula Puumalainen, tanssinopettaja, tuottaja,  TAIKA-luokanopettajaopiskelija 
(Tiedote päiväkodeille keväällä 2012) 

  



 
 

 

LIITE 4 

Hei, 

Breikkikerho oli hurrrjan suosittu, hakijoina oli 40 päiväkotia. Jotta mahdol-

lisimman moni päiväkoti saisi erilaisia kulttuurikokemuksia, valttiin niitä 

päiväkoteja joissa ei ole ollut kulttuurirahaston sanataideprojektia edellisen 

toimintavuoden aikana -- 
(14.6.2012 Ote sähköpostiviestistä, jonka Alakööki lähetti kaikille breikkikerhoa toivoneille 

päiväkodeille) 



 

  

  



 
 

 

LIITE 5 BREIKKIKUVAT 

Seuraavat kuvat ovat pienenöksiä oikeista, A4-kokoisista breikinopetuskuvista. vasemmlla 

puolella näkyy liike ja sitä kuvaava piirros. Oikealla puolella oleva valokuva on breikin-

opetuskuvan kääntöpuoli, jossa näkyy videolta kaapattu kuva siitä, miltä liike näyttää 

breikkarin tekemänä. 
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LIITE 6 

Paula Puumalainen 2014 

Tuntisuunnitelma eskareiden breikkitunneiksi,  

vapaasti käytettävissä ja muokattavissa. 

Tuntisuunnitelma on viitteellinen runko, jota muokataan kunkin ryhmän ja tilanteen mu-

kaan sopivaksi 

1. Tunti  
- Aloitetaan piiristä, jossa jutellaan breikistä: Mitä se on ja kuka on breikannut 

aiemminkin 
 

- opetellaan yhdessä rytmittämään kaksi freeze-asentoa (kuvat alla) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näissä asennoissa mietitään: Minä olen hyvä! 

 

- Opetellaan yhdessä  sanomaan “N-Y-T nyt freeze, freeze, freeze freeze ja 
samaan aikaan vuorottelemaan freeze-asentoja.  
 

- Lämmitellään hippaleikillä: 2 hippaa ottavat muita kiinni. Kiinni jäätyään lapsi 
jää seisomaan paikalleen. Kaveri voi pelastaa kiinni jääneen  menemällä tämä 
eteen. Pelastettava ja pelastaja yhdessä sanovat ”N-Y-T nyt freeze, freeze, free-
ze, freeze”  ja tekevät samalla freeze-asentoja vuoroin kädet puuskassa, vuoroin 
kädet auki. Tämän jälkeen kiinni jäänyt on vapaa.  



 
 

 

 

- Levittydytään tilassa omille paikoille. Jokainen piirtää itselleen oman saaren 
näkymättömällä kynällä jalkojensa  ympärille.   

 

a) hypitään saarella niin että hiekka pöllyää 
b) läiskäytellään vuorotellen jaloilla veteen niin että vesi loiskuu, Oikealla ja-

lalla läiskäytetään oikealle puolelle ja astutaan takaisin saarelle. Vasemmal-
la jalalla läiskäytetään vasemmalle puolelle ja astutaan takaisin saarelle.   

c) kuvitellaan että seisotaan vedessä ja pyöritetään käsiä ympäri niin että vesi 
roiskuu. joka pyöräytyksellä polvet joustavat.  

d) seistään saarella ja hiissataan oikea jalka vasemman ohi ristiin, veteen asti ja 
pompataan takaisin saarelle. Tehdään sama toisella jalalla 
 

- Opetellaan tanssimaan loru: 
Jaloilla voi pomppia: pom, pom, pom 

Jaloilla voi hiissata: hiis, hiis, hiis, hiis 

  

Tai sitten ollaan paikallaan ja sanotaan FREEZE 

FREEZE, FREEZE, FREEZE, FREEZE 

Pom, hiis, pom, hiis, pom, pom, hiis 

Pom, hiis, pom, hiis, pom, pom, FREEZE 

 

- Harjoitellaan lattiatemppuja omalla saarella: Opetellaan kuvien avulla 

RAPU 

 Rapukuva: rapuasento (kädet ja jalat lattiassa napa kohti kattoa) 
 Rapukuvan liikuttelu sivulta toiselle :niknak-potkut (rapuasennossa potki-

taan jalkoja eteenpäin) 
 rapukuvan pyörittäminen:  rapupyörintä (pyöritään rapuasennossa) 

KOPPAKUORIAINEN 

 Koppakuoriaiskuva: koppakuoriaisasento (kädet ja jalat maahan, napa kohti 
lattiaa) 

 Koppakuoriaiskuvan liikuttelu ylös-alas-suunnassa: siksak-hypit (jalat ris-
tiin-auki-hyppyjä koppakuoriaisasennossa) 

 Koppakuoriaiskuvan pyörittäminen: koppakuoriaisasennossa pyöriminen 
 

 rapuasennon ja koppakuoriaisen jälkeen harjoitellaan hetki näiden kahden asen-
non/liikkeiden yhdistämistä kuvien avulla. Ope näyttää kuvia valitsemassaan järjes-
tyksessä



 

  

      Opetellaan tanssimaan loru: 
Jaloilla voi pomppia: pom, pom, pom 

Jaloilla voi hiissata: hiis, hiis, hiis, hiis 

  

Tai sitten ollaan paikallaan ja sanotaan FREEZE 

FREEZE, FREEZE, FREEZE, FREEZE 

Pom, hiis, pom, hiis, pom, pom, hiis 

Pom, hiis, pom, hiis, pom, pom, FREEZE 

 

Laitan kädet lattiaan: sik, sak, sik, sak 

Sitten rapuasentoon: nik, nak, nik, nak 

 

- Harjoitellaan ”Breikkarin saari” -laulua niknak-kohtaan asti.  
Tarkemmat ohjeet breikkarin saari-koreografiaan on toisessa monisteessa, jossa 

on laulun sanatkin! 

  



 
 

 

2. Tunti 
- Aloitetaan piirillä, muistellaan loru nik-nak-kohtaan asti.  
- Otetaan viime kerralla valitut paikat ja piirretään taas saari jalkojen ympärille 
- muistellaan rapuasento, rapupyörintä ja niknak-potkut. Tämän jälkeen istahde-

taan alas ja kääritään oikean jalan lahje ylös. Tämän avulla muistetaan, kumpi 
on oikea jalka =) 

- Harjoitellaan   PAKETTIASENTO: rapuasennossa oikea jalka ”paketoi” va-
semman jalan, eli kiertyy lattian pintaa pitkin vasemman   

       jalan ympäri. Tämän jälkeen vasen käsi lentää oikean käden 
viereen.  

-  
-  

 

-  
-  
-  
-  
-  

 

- Tämän jälkeen harjoitellaan SAKSIASENTO: pakettiasennosta siirrytään saksi-
asentoon siten, että vasen jalka karkaa paketista 
siirtymällä taaksepäin 

 

 

 

 

 

 

- Harjoitellaan vielä menemään saksiasennosta koppakuoriaisasentoon siirtämällä 
jalat vierekkäin käsien ollessa maassa. 
 

- Opetellaan loru: Paketti, saksi, käännyn alaspäin 



 

  

 

- Ollaan paketti-saksi-käännyn alaspäin-hippaa. Hipassa on kaksi kiinniottajaa. 
Hipan kosketuksesta jää kiinni ja jokainen voi pelastaa itse itsensä kiinni jääty-
ään menemällä rapuasentoon ja tekemällä paketti-saksi-käännyn alaspäin-
kokonaisuuden.  
 

- Nyt tehdään loru alusta loppuun:  
Jaloilla voi pomppia: pom, pom, pom 

Jaloilla voi hiissata: hiis, hiis, hiis, hiis 

  

Tai sitten ollaan paikallaan ja sanotaan FREEZE 

FREEZE, FREEZE, FREEZE, FREEZE 

Pom, hiis, pom, hiis, pom, pom, hiis 

Pom, hiis, pom, hiis, pom, pom, FREEZE 

 

Laitan kädet lattiaan: sik, sak, sik, sak 

Sitten rapuasentoon: nik, nak, nik, nak 

paketti, saksi, kääännyn alaspäin  

minä olen breikkari ja osaan tehdä näin! 

 

 

MAAILMANYMPÄRYSMATKA maailmanympärysmatkakuva: käännytään rapu-

asennosta yhde käden varaan ja   juostaan käden varassa ympäri. Tehdään liike molem-

piin suuntiin. 

POLVIPYÖRINTÄ: polvipyörintäkuva: (pyöritään polvien päällä ja otetaan käsillä 

vauhtia). Huom. Jos tuntuu helpolta, polvipyörintää voi kokeilla myös yhden polven 

varassa, toinen jalka ilmassa. 

SUURSYÖMÄRI:  

 suursyömärikuva: mennään kylkiasentoon ja noustaan kylkiasennossa kä-
sien varaan, peppu osuu kuitenkin lattiaan. tehdään jaloilla isoa potkuliiket-
tä 

 suursyömärikuvan pyörittäminen: Pyöritään suursyömäriliikettä tehden. 
Pyörintävauhdin saa käsiä käyttäen. 

NORSUSEISONTA: norsukuva: Laitetaan koppakuoriaisasennosta pää maahan ja koete-

taan nostaa kädet ilmaan   siten että maahan osuu vain pää ja jalat 



 
 

 

NORSUPYÖRINTÄ: kokeillaan pyöriä norsuasennossa 

 

- Harjoitellaan laulun kanssa, jaetaan ryhmä kahtia ja esitetään toisille 

Toivotan hyviä tanssitunteja! Tässä kokonaisuudessa tärkeää ei ole se, aloittaako tanssin 

oikealla vai vasemmalla jalalla ja meneekö juuri niin kuin muillakin. Tärkeää on kokeile-

misen, tanssimisen, liikkumisen ja ilmaisun ilo!  -Paula  

 



 

  

LIITE 7 

Hei eskariopet! 

Nyt on kevään breikkitunnit sovittu ja ne ovat kaikkien katsottavissa ja tarkis-

tettavissa tämän viestin lopussa. 

Tässä vielä muistin avuksi muistilista breikkitunteihin liittyvistä asioista: 

- tarvitaan tanssitila, jossa lapsilla on tila liikkua, näitä on sovittu jokaisen 

ryhmän kanssa erikseen 

- tarvitaan cd-soitin 

- lapsilla kannattaa olla pitkälahkeiset housut, t-paita ja avojalat 

- opettajien läsnäolo breikkitunnilla on välttämätöntä 

- breikkitunnilla käytettävä "breikkarin saari"-kappale ja siihen liittyvä 

breikkivideo on kakkien ilmaiseksi kuunneltavissa ja katsottavissa internetis-

sä, osoitteessa: http://www.soivasiili.fi/ui.php?a=5  . Innokkaimmat voivat 

tutustua siihen halutessaan jo ennen breikkituntejakin. 

- käytän breikinopetuksessa musiikkia ja kuvia, jotka jokainen ryhmä saa 

omakseen. Lisäksi opet saavat tuntisuunnitelmat breikkitunneista. Näin 

breikkaaminen voi jatkua vierailujen jälkeenkin, jos innostusta rittää! 

Tulen päiväkodillenne hyvissä ajoin ennen tunnin alkua, niin ehdimme aloit-

taa rauhassa. Minut saa parhaiten kiinni sähköpostilla, mutta hätätapaukses-

sa voi myös soittaa 

terveisin, 

Paula Puumalainen, breikkiope 

(tiedote ”Kaikki eskarit breikkaa”-prjojektin opettajille 17.12.2013) 

 
 

 

 



 
 

 

LIITE 8 

BREIKKIDIPLOMI 
 

 

 
 

---------------:N  PÄIVÄKODIN ESKARIT OVAT HARJOITELLEET BREIKKIÄ  

KEVÄÄN 2014 AIKANA.  

ON OLLUT ILO TANSSIA KANSSANNE JA NÄHDÄ, KUINKA JOKAINEN TEISTÄ ON OPPINUT 

BREIKKAAMAAN MAHTAVASTI IKIOMALLA TAVALLAAN! 

 

ILOISTA KESÄÄ KALLIOLAN PÄIVÄKODIN ESIKOULULAISILLE  

TOIVOTTAA,  

BREIKKIOPE PAULA PUUMALAINEN JA HANNA-OPE 


