
 
 
 
Break the Fight! Myllypuron peruskoulun 6:nnen luokan esitys 
 
Break-tanssin juuret ovat New Yorkin Bronxissa, jossa siitä tuli vaihtoehto 
väkivallalle vähäosaisten ghetto nuorten keskuudessa. Tanssi (breakdance) 
musiikki (beatboxaus / rap) ja kuvataide (graffiti) toimiikin työkaluna 
kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Yhdessä tekemisen avulla nuoret voivat 
oppia toisen kohtaamista ja itsensä ilmaisemista. Mikään näistä 
taidemuodoista ei vaadi täydellistä suomenkielen osaamista, joten nuoret 
kaikista kielitaustoista voivat luontevasti osallistua tekemiseen ja oppia kieltä, 
kulttuuria ja sosiaalisia taitoja taiteen keinoin. 
 
Break the Fight! –kurssilla käsitellään koulukiusaamista ja erilaisuuden 
hyväksymistä. Kurssin kokonaisuus muodostuu breikki, graffiti, beatboxing ja 
rap työpajoista sekä lopuksi nuorten yhteisestä esityksestä. 
10 viikon pituinen kurssi on toteuttu pilottikurssina Myllypuron peruskoulun 
6:lle luokalle 8.1.-21.3.2016 välisellä ajalla. 
 
Esiintyjät: Myllypuron peruskoulun 6. luokka 

 

Break the Fight! Kurssin ohjaajat: 
 
Break dance: B-boy Kimmo "Heavy Haiku" Korpela 
Beatboxaus: Jere "Iskulaatikko" Pehkonen 
Rap: Mercedes Bentso aka Linda Maria Roine 
Graffiti: Pete "Hende" Nieminen ja Juha Liede 
Tuotanto: Arja Tiili Dance Company 
 
Kesto: n. 8 min 
 
Break the Fight! –hankkeen päätavoitteena on toimivampi ja 
inhimillisempi yhteisö, joka edesauttaa lapsia ja nuoria 
tasapainoisempaan elämänhallintaan. Olemme asettaneet tavoitteeksi 



lisätä nuorten tietoisuutta koulukiusaamisen vastaisesta työstä ja tarjolla 
olevasta avusta. 
 

Koululuokka yhteisönä edustaa laajasti kaupunginosan väestöä, näissä 
ympäristöissä on mahdollista tavoittaa nuoria moninaisista sosiaalisista 
ja kulttuurillisista taustoista. Kouluissa, vastaanottokeskuksissa ja 
nuorisotaloissa toteutettavien kurssien vaikutusten uskomme myös 
heijastuvan nuorten lähiympäristöön. 

Kulttuuripoliittinen tavoite on viedä tanssitaidetta kouluihin ja tehdä 
tanssia lasten ja nuorten ehdoilla sekä edistää tanssin hyväksymistä 
osaksi koulujen opetussuunnitelmaa tulevaisuudessa. Vaikutukset voivat 
parhaassa tapauksessa olla elinikäiset, elämänlaatua ja koulun sekä 
elinyhteisön ilmapiiriä parantavat. Pitkän tähtäimen tavoitteena on 
hankkeen juurruttaminen kouluihin, nuorisotaloihin, 
vastaanottokeskuksiin ja lastensuojelulaitoksiin myös valtakunnallisella 
tasolla. 

Arja Tiili Dance Company tuottaa kurssien konseptoinnin sekä 
toteutuksen. 

Vuonna 2016 Break the Fight! hanke laajenee pidempikestoiseksi 
kurssitoiminnaksi lapsille ja nuorille. Hankkeemme kampanjoi kiusaamista ja 
rasisimia vastaan sekä erilaisuuden hyväksymisen ja monikulttuurisuuden 
puolesta. 
 
Myllypuron peruskoulun 6. luokan kurssitoimintaa vuonna 2016 on tukenut 
Jenny ja Antti Wihurin Säätiö. 
 
Löydä meidät! 
breakthefight.com 
facebook.com/breakthefight 
Instagram ja Periscope: breakthefight 
Twitter: Arjuli 
 
 
 

http://www.breakthefight.com/

