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1

1.1

Johdanto

Kulttuurityö lasten ja nuorten parissa

Opinnäytetyöni käsittelee sekä hip hop –kulttuurin eri osa-alueiden kokonaisvaltaista
hyödyntämistä ja pyrin kehittämään sosiokulttuurisen innostamisen tapaan toimintamallia osaksi peruskoulun opetussuunnitelmaa. Ensisijaisesti peruskouluissa tapahtuvan
kulttuuritoiminnan motiivit ovat moniselitteisesti perusteltavissa. Työn tilaajana on
Team Haloo, jonka taiteilijat ovat toimineet sosiokulttuurin innostamisen keinoin työpajaohjaajina ilmiöpohjaista oppimista hyödyntäen. Hip hopin perus elementtejä (breikki,
MC, DJ, graffiti) hyödyntävää opetusta tutkitaan myös muiden saman alan toimijoiden
projektien aineistomateriaalien kautta.
Nuorten parissa toimivana hip hop – kulttuuriin ja Do It Yourself - toimintamallin nimeen
vannovana taiteilijana olen havainnut toistuvasti koululaisten kanssa työskennellessäni,
kuinka perinteinen koulunkäynti voi uuvuttaa ja passivoittaa opiskelijoita. Kouluikäisten
lasten lähtökohdat elämään vaihtelevat nykyisin suuresti saman ikäryhmän keskuudessa nykyisessä globalisoituneessa ja tehokkuuden kautta tuotannon kasvua tavoittelevassa maailmassa. Lasten ja nuorten tarpeet tuntuu valitettavan usein olevan toissijaisia. Sosiaalisessa mediassa ja aikuisille suunnatun markkinoinnin termi ”oma aika” ja
vallitseva (todellisen tai lavastetun) menestymisen näyttäminen aikuisten arjessa ja
työelämässä voi heijastua lapsille perheiden sirpaloitumisella ja koneiden kautta saatujen virtuaalielämysten täyttämänä vapaa-aikana. Teknologisen kehityksen, globalisaation, internetin ja sosiaalisen median myötä arkeamme määrittää tuotannollinen tehokkuus ja kansainvälinen kilpailukyky. Ylisuurten oppilasmäärien ja tiivistahtisen opetussuunnitelman seurauksena opiskelu alkaa monesti ärsyttää, jolloin mielenkiinto herpaantuu. Näin ollen kouluopetuskaan ei voi enää pohjautua kaikille samaan opetukseen, jossa edetään nopeimpien mukaan ja tukiopetukseen ei ole aikaa, tiloja eikä varaa.
Tavoitteenani on tutkia vaihtoehtoisten, käytännönläheisten ja nuorten omaan elämään
liittyvien opetusmenetelmien käytettävyyttä, oppilaita osallistamalla ja yhdessä tehden.
Motiivini totutun toimintamallin haastamiseen ja kyseenalaistamiseen löytyy syrjäytymi-
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sen ehkäisystä ja yksilöllisyyden arvostamisesta. Kysymykset joihin lähden hakemaan
vastauksia, ovat seuraavat:
- Kuinka hip hop –kulttuurin eri osa-alueita voisi hyödyntää osana peruskouluopetusta?
- Onko peruskoulu valmis muuttamaan opetusmateriaalejaan / metodejaan käytännönläheisempään suuntaan, kulttuurin keinoin?
- Kuinka ja missä oppiaineissa se olisi mahdollista?
Soveltaen monipuolisempien keinojen käyttämistä opetuksen menetelminä ja antamalla nuorille mahdollisuus ottaa vastuuta voi johtaa positiiviseen opintomenestykseen, voi
koulunkäynnistä saada mielekkäämpää ja kiinnostavampaa. Pisatesteissä (Programme
for International Student Assessment) Suomi on pärjännyt ja hyvä niin, mutta kaikki
oppilaat eivät mene samaan lokeroon.
Lapset ja nuoret kaipaavat aikuisten huomiota; läsnä olevaa aikuista, joka kuuntelee,
neuvoo ja kannustaa. Ellemme me turvalliset aikuiset ota heitä huomioon ohjaamalla,
opastamalla ja yhdessä tehden, he löytävät seuraa myös niistä aikuisista, jotka ovat
oman elämänsä hukanneet ja näkevät epävarmassa nuoressa mahdollisuuden hyötyä.
Kulttuurin keinoin tapahtuvilla työpajoilla näihin asioihin on mahdollista vaikuttaa osana
peruskouluopetusta, tai sitä tukien ns. kerhotyyppisellä toiminnalla.
Työni on omistettu kaikille niille peruskoulun penkkiä kuluttaville oppilaille, joille kaikki
muu on mielekkäämpää, kuin luokan edessä seisovan opettajan kuuntelu selkä suorana ja suu kiinni. Motiivini opinnäytetyöni aihevalintaan pohjautuu vilpittömästi haluun
parantaa lasten ja nuorten maailmaa, heidän kanssaan yhdessä tehden ja osallistaen.
Antamalla vastuuta ja luottamusta, sekä ottamalla vastaan sopivasti epäsopivaa kyseenalaistamista, ja yhdessä hauskalla tavalla tekemällä opiskelusta mukavaa ja oppilaiden kokemuksia kunnioittavaa.

1.2

Hip hop -kulttuuri opetuksessa

Hip hop -kulttuuri liittyy kulttuurituotannon kenttään hyvin, sillä eri nuorisokulttuurien
elementtejä on käytetty jo kauan ja paljon nuorisotyössä kunnallisella tasolla. Esimerkkeinä bänditoiminta, rullalautailu, breikkaus tai graffiti, jota etenkin Helsingin Nuori-
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soasiainkeskuksen Supafly- organisaatio on edustanut jo vuodesta 1994. (supafly.munstadi.fi) Tämän toimintamallin myötä monista 1990- luvun työttömistä ”lökäpöksyhengailijoista” on tullut oman alansa ammattilaisia, arvostettuja ja tunnustettuja toimijoita monella saralla niin kotimaassa, kuin kansainvälisestikin. Osa näistä menestyneistä toimijoista käyttää kykyjään myös opetusmielessä, pitäen kulttuuriaan elinvoimaisena ja ”antaakseen takaisin” kulttuurille. Esimerkkinä vaikkapa Aleksi Vanninen, pitkän
linjan graffititaiteilija ja lumilauta-ammattilainen, joka nykyisin työskentelee graafisena
suunnittelijana ja ohjaa edelleen ajoittain graffitityöpajoja.
Jo aiemmin tiesin koululaisten parissa työskentelevän useita hip hop -orientoituneita
opettajia tai vierailevia opettajia. Opinnäytetyötä tehdessäni perehtyessäni aiheeseen
enemmän, löysin mm. Eeron Lasitehtaan ala-asteelta, Opettaja-lehden kautta. Eero
Kortelahti opettaa Riihimäellä ala-asteen viidettä luokkaa ja on käyttänyt omaehtoisesti
opetusmenetelminään hip hopin elementtejä mm. kuvaamataidon, historian ja musiikin
tunneilla. Välillä Eero räppää oppilaille huvikseen välitunneilla. Artistinimeä Soosi hän
käyttää kavereidensa juhlissa esiintyessään. Opettaja- lehden artikkelissa Kortelahti
kertoo suunnittelevansa rap-trion perustamista kahden opettajakaverinsa kanssa ja
tarkoituksena olisi tehdä räppiä oppilaille esittämistä varten.
Eeron lisäksi myös muita opettajia genrestä löytyy. Gasellit -yhtyeestä tuttu HätäMiikka eli Hätis (Miikka Niiranen) on myös toiminut opettajan roolissa useasti eri yhteyksissä. Miikka valmistuu keväällä 2017 lastentarhan opettajaksi ja on vuodesta 2009
alkaen tehnyt sijaisuuksia peruskoulun ylä- ja ala-asteilla. Myös taannoisissa Bass
Camp –työpajoissa Hätis on ollut usein riimityöpajoissa opettajana. Samoin Jyväskylästä kotoisin oleva, Suomiräpin pieni suuri mies Are (Pyry Jaala), opiskelee luokanopettajaksi viimeisiä metrejään.
Opettajien lisäksi tiedossa on myös muita nuorten parissa työskenteleviä entisiä tai
nykyisiä hip hop -harrastajia. Monelle yhteisöllinen ilmapiiri vahvasti luovien aihealueiden parissa on antanut hyviä eväitä myös myöhempään elämään, kuten vaikkapa ryhmässä toimimiseen työelämässä. Tästä hyvänä esimerkkinä Hausjärven koulukuraattori, Jani Unkuri, joka sivutoimenaan toimii DJ:nä, tapahtumatuottajana ja juontajana.
”Sosiokulttuurinen Innostaminen”- kirjan kirjoittaja, dosentti Leena Kurki kertoo kirjassa
innostamisen olevan perusteiltaan kasvatuksellista toimintaa, jonka keinoin kasvatuk-
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seen ja koulutukseen voidaan tuoda teoreettis-käytännöllisiä tekijöitä, joilla tuetaan
ihmisen sosiaalisen tietoisuuden heräämistä, sosiaalista kasvua sekä sosiaalista sitoutumista. Tämä puoli on jäänyt paitsioon, yleinen kasvatusjärjestelmän keskittyessä
enemmän älyllisyyden ja akateemisuuden korostamiseen. Innostamalla saadaan vahvistettua solidaarisuuden henkeä ihmisten ja ihmisryhmien välille ja tuetaan ihmisiä
ottamaan vastuuta yhteisönsä kehittämisestä. (Kurki, 2000, 41)
Kulttuurin keinoin toteutettava työskentely lasten ja nuorten parissa on omien kokemusteni perusteella täysin verrattavissa esimerkiksi junioriurheiluun. Jo vuosikymmeniä
urheilun parissa, niin joukkue kuin yksilölajeissakin, on totuttu näkemään kuinka entiset
urheilijat valmentavat nuoria harrastajia, joista kehittyy parhaimmillaan tulevia lupauksia. Ja kuten urheilussa, myös kulttuurin parissa lasten ja nuorten motivaatio ja keskittyminen oppimiseen on suorassa suhteessa opetettavan asian / menetelmän mielekkyyteen / kiinnostavuuteen. Käytännössä kyseessä on ns. ”mestari-kisälli”- toimintamalli, jota termiä Mika Helin käyttää tutkimuksessaan ”Luvallinen graffiti Helsingissä”.
(Helin, 2014). Joskus kuitenkin koulumaailma ja oman elämän mullistukset voivat ajaa
tilanteeseen, jossa normaali koulunkäynti käy mahdottomaksi. Silloin oppivelvollisuutta
voidaan hoitaa esimerkiksi sairaalakoulussa. Mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitajana
toimiva räppäri Shaka Kampara kertoo käyttäneensä menestyksekkäästi nuorten parissa työskentelymenetelminään työpajamuotoisesti mm. räppiä ja graffitia.
1.3 Oma hip hop
Löysin itse hip hop- kulttuurin 1980-luvun puolivälissä graffitin kautta ja innostuin tutkimaan kulttuuria laajemminkin, löytäen sieltä paljon inspiroivia ja uusia keinoja itseni
ilmaisuun eri tavoin. Tietoa piti etsiä pääasiassa kirjastoista, kirjojen, lehtien ja äänilevyjen kautta sekä kirjaimellisesti kaduilla ja kujilla kulkien, etsimässä uusia graffiteja.
Näiden etsintäretkien ja niiltä löydettyjen usein hylättyjen tai muuten valtaväestöä kiinnostamattomien rakennusten ja kaupunkien ”epätilojen” kiertäminen sekä niiden alitajuinen rinnastaminen 1970-luvun Bronxin ghettoihin ruokki mielikuvitusta ennen kokemattomalla tavalla.
Graffitin lisäksi koko kulttuuri ja sen historia alkoi kiinnostaa. Hip hop avasi ikkunan
maailmaan pikkukaupungin pojalle, jota ei kiinnostanut mopoilu tai jalkapallo. Kirjaston
ja hip hop kulttuurin myötä opin ymmärtämään mitä on rotusorto, ihmisoikeudet ja tasa-
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arvo. Nelson Mandelan ja Muhammed Alin teot ja koko afroamerikkalaisen kulttuurin
historia antoi ymmärrystä vuosien myötä yhä enemmän ja heidän toimintamallinsa ja
arvomaailmansa ovat ohjanneet myös omakohtaiseen maailmanparantamiseen, vaihtelevin keinoin.
Toimittuamme hip hop -kulttuurin parissa monien ystävieni kanssa harrastajana ja esikuvia ihaillen useiden vuosikymmenten ajan, on moni kollega ja tuttava tuntenut tärkeäksi toimia yhä aikuistuttuaan aihepiirin parissa, kehittäen kulttuuria omalta osaltaan
eteenpäin. Tämän mielihalun seurauksena on syntynyt monia merkittäviä kulttuurintekijöitä omasta ikäluokastanikin, kuten vaikkapa räppärit Paleface, Asa tai Signmark. Jokaisella edellä mainituista on vahva halu muuttaa maailmaa omalla tavallaan, kulttuurin
keinoin ja kaikilla meillä on nykyisin myös omia lapsia. Olemme tehneet intohimosta ja
harrastuksesta työn, jonka kautta toimimme kulttuurin kentällä myös lasten ja nuorten
parissa,

uusia

sukupolvia

työpajojen

ja

tapahtumien

kautta

innostaen.

1.4 Hip hopin synty
Sanotaan, että hip hop syntyi ”tyhjästä” 1970-luvun alkupuolella New Yorkin esikaupunkialueella Bronxissa. Kaupunginosa oli alkanut slummiutua vuonna 1959, kun alueelle rakennettiin uutta pikatietä ja sen tieltä purettiin taloja pois. Vuonna 2000 julkaistussa ”Musta Syke”- kirjassa Heikki Hilamaa ja Seppo Varjus kertovat kulttuurin lähtökohdista, kuinka Bronxissa ei ollut mitään järkevää tekemistä, jolloin nuoret kuluttivat
aikaansa jengeissä pyörien. Jenginuoret koettivat saada hyväksyntää ja mainetta toisiltaan rikosten ja väkivallan keinoin. Kaupunginosan keskiluokkaiset mustat, kuten lakimiehet ja lääkärit hyväksyttiin 1960-luvun jälkeen valkoisten joukkoon omakotilähiöihin,
mutta köyhät ja kouluttamattomat tummaihoiset pysyivät slummiutuvassa Bronxissa.
Olosuhteista johtuen myös yksinhuoltaja-perheiden määrä oli kasvussa. 1970 – luvun
alussa Vietnamista palaavat sotilaat levittivät alueelle Aasiassa oppimaansa heroiinin
käyttöä, mikä lisäsi rikollisuutta. (Hilamaa & Varjus, 2000, 139) Muutamassa vuodessa
jengiytyminen ja rikollisuus kuitenkin väheni, useista eri syistä johtuen. Yksi syistä oli
musiikki sekä muu orastava katukulttuuri, jonka keinoin kilpailtiin muuten kuin väkivallalla katujen hallitsemisesta. Katujen varsilla alkoi näkyä tusseilla kirjoitettuja nimimerkkejä rakennusten seinissä yhä enenevissä määrin ja tämä ilmiö liitetään TAKI 183sanaa kirjoittaneeseen kreikkalaisamerikkalaiseen lähettiin, joka teki kirjoituksiaan ym-
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päri kaupunkia isommalla ja leveämmällä tussilla kuin muut. (Isomursu & Jääskeläinen
1998, 15) Graffiti nykymuodossaan on tästä ilmiöstä lähtöisin.
Hip hop -kulttuurin alkuvuosia kuvaa kattavasti Jeff Changin kirja ”Can’t Stop Won’t
stop”, (2005), jossa kerrotaan myös Clive ”KOOL HERC” Campbellin tarina. Hän alkoi
puuhailla levysoitinten kimpussa DJ:nä vuonna 1973. Kool Herc alkoi soittaa ulkona
puistoissa teknisesti vahvojen laitteistojensa kanssa, ottaen virtaa kaupungin sähköverkosta. Hän yhdisteli musiikkikappaleiden instrumentaali väliosia kahdella levysoittimella, huomattuaan että niiden aikana tanssijat tulevat villeiksi. Näin Cool Herc teki
omanlaistaan musiikkia, joka toi fanikuntaa ja uuden tavan tanssia, toisiaan vastaan
mielikuvituksellisilla liikkeillä, James Brownia matkien. Uuden soittotyylin päälle myös
puhuttiin radio DJ:n ja Jamaikalaisten toastaajien tapaan. Näitä tunnelman nostattajia
alettiin kutsua nimityksellä MC, (Master of Ceremony). Kool Hercin mallin mukaisesti
DJ toiminta alkoi yleistyä. Myös Africa Bambaataana tunnettu DJ-graffitimaalari, alkoi
jengitoimintansa sijaan soittaa levyjä ja järjestää juhlia, vieden kemut jopa vihollisjengienkin alueille. Hän kirjaimellisesti rakensi rauhaa katukulttuurin keinoin, erilaisia kaveripiirejä yhdistäen, hyvää mieltä ympäristöön tuodakseen.
1.5 Hip hop Suomessa
Suomeen hip hop saapui elokuvien ja tv:n kaapelikanavien kautta 1980-luvun alkuvuosina. Tärkein siemen tuli nimenomaan elokuvista. 1983 valmistui Charlie Ahearnin ohjaama Wild Style, jossa hip hopin neljä kulmakiveä on tärkeässä roolissa. Sen menestyksen innoittamana saapui Suomeenkin 1984 Beat Street (Stan Lathan). Joitain vuosia myöhemmin tämä herkkupala koukutti myös silloisen Kolmoskanavan kautta valtakunnan verkossa, jolloin itsekin talletin sen VHS- videonauhalle. Molemmat edellämainituista perustuivat käsikirjoitettuun juoneen, mutta dokumentaarisempi Style Wars
(Tony Silver & Henry Chalfant, 1983) taustoitti kulttuurin syntyaikoja erityisesti graffitin
osalta hyvin asiantuntevasti, aitoine tekijöineen.
Hip hopin lisäksi moniin 1980-luvun koululaisiin teki suuren vaikutuksen myös rullalauta-aiheiset elokuvat kuten Thrashin’ 1986 ja Poliisiopisto 4 (1987). Näiden leffojen inspiroimana useampikin nuorisokulttuuri sekoittui monin paikoin, hieman samaan tapaan kuin punk ja rap sekä hard rock. Nuoret jotka halusivat saada mainetta ja kiinnostavaa tekemistä, alkoivat skeitata, kuunnella & soittaa musiikkia tai breikata sekä maa-
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lata graffiteja. Jotkut keskittyivät yhteen osa-alueeseen, monet tekivät vähän kaikkia
ristiin. Helsingissä sijainnut vallattu rakennus, Lepakko, oli kulttuurin alkuaikojen pyhättö, jossa eri alakulttuurit pystyivät toimimaan yhdessä ja erikseen. Mallia kuitenkin haettiin tv:n ja musiikkivideoiden kautta. Omalta osaltaan muutokseen vaikutti myös nuortenlehti Suosikki, joka oli tärkeä informaatiolähde esikuvien tekemisistä ennen internetin aikakautta. Suosikissa myös kerrottiin pääkaupungin graffiti- ja skeittiasioista maakuntiin, asioista joista muuten ei olisi paljon Pasilan pohjoispuolella kuultu.
Musiikin eri tyylisuunnat alkoivat sekoittumaan ja ainakin salaa kavereilta kuunneltiin
myös toisten genrejen musiikkia. Public Enemyn ja N.W.A:n kaltaisten yhtyeiden voimakas ja uhoava sointi alkoi voittaa faneja AC / DC:ltä ja Iron Maidenilta metallibändien
Suomessa. Musiikkityylien ”taistelu” oli omalla tavallaan, näin jälkikäteen katsottuna
samankaltaista kuin nyt puheenaiheena oleva ”rasistit vs suvakit”. Nuorten samanhenkisten ihmisten uhoa erilaisuutta kohtaan, niille jotka uskalsivat erottua massasta. Musiikkiin ja kulttuuriin kuuluvasta pukeutumistyylistä seurasi ajoittain jopa väkivaltaisia
kohtaamisia etenkin skinheadien kanssa. Toki myös ajatusmaailmat näillä kahdella
ryhmällä (hip hopparit vs skinheadit) erosi radikaalisti, joka varmasti vaikutti skinien
inhoon hoppareita kohtaan vielä enemmän kuin vain isot housut.
Rock-kriitikot arvostelivat rap-levyjä, ilman kulttuurin tuntemusta joka omalta osaltaan
varmasti vaikutti ennakkoluuloihin. Jani Mikkosen ”Riimi Riimistä” (2004) kirjassa kerrotaan, rap- musiikin yleistymisestä 1990-luvulla ravintoloiden erilaisten klubi-iltojen kautta. Funkiest- levykaupan avauduttua 1995 Helsinkiin, siitä muodostui omakustanneäänitteitä tekevien rap- muusikoiden kotikauppa, jolle oli voimakasta kysyntää. Samaan
aikaan kuitenkin alkuperäinen graffiti- ja breikkikulttuuri alkoi muuttua ratkaisevasti.
Breikkiskene alkoi olla ylikuumentunut. Breikkareiden sisäiset ristiriidat sekä yleistyvä
kaupallisuus, sekä nuorten aikuistuminen (työelämä, armeija ym) vaikutti lajin hiipumiseen. Graffitin puolella maalareiden määrän suuri lisääntyminen ja sen myötä herännyt
kaupunkilaisten suhtautumisen muutos synnytti ”Stop Töhryille”-projektin, jonka seuraukset olivat kaiken kaikkiaan katutaiteen eri muotoja kohtaan todella ylimitoitettuja.
Rap- musiikin puolella suunta oli päinvastainen. Paleface (Karri Miettinen) kertoo
”Rappiotaidetta- Suomiräpin tekijät”- kirjassaan kuinka kauemmin rap- lyriikoita ja musiikkia tehneet pioneerit jopa närkästyivät Fintelligensin röyhkeän itsevarman ”Voittamaton”- kappaleen ilmestyttyä. Menestyneen singlen myötä alkoi suomiräpin toisen
sukupolven kiihkeä nousu parrasvaloihin.
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Toisen aallon suosion kasvun myötä hip hop -kulttuurin tunnetuimmaksi elementiksi on
noussut rap- musiikki, jonka nousu musiikkikentällä vallitsevaksi musiikin tyyliksi ohi
rockin eri alalajien on siirtänyt samalla koko hip hop –kulttuuria, marginaalista valtavirtaan. Rap lukuisine eri tyylilajeineen kiinnostaa sukupolvesta toiseen, tuoden alalle
jatkuvasti uusia artisteja, tai sellaiseksi noususta haaveilevia. Viime vuosien aikana
myös maahanmuuttaja-taustaisia artisteja on tullut kentälle runsaasti. Hip hop –
kulttuuri, jos mikä, onkin hyvä keino yhdistää kansoja ja kansallisuuksia. Maapallo on
pienentynyt ja kansainvälistä yhteistyötä voi tehdä jo monella saralla, jollainen oli unikuvia 1980-luvun Suomessa. Täällä maahanmuutto on ollut hyvin vähäistä ja hip hopin
synty on kulkenut eri tavalla kuin monissa Euroopan maissa, joissa maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat olleet merkittävämmässä roolissa kulttuuria rakentaessa. Maahanmuuttajien määrä on hitaasti kasvanut ja vasta viime vuosina on muutosta alkanut
näkyä musiikin ja kulttuurinkin saralla. Omassa ikäluokassani ei kuitenkaan teinivuosina ollut harvinaista toivoa: ”Olisinpa tummaihoinen poika Bronxista” keskiluokkaisen
suomalaisnuoren sijaan. Esikuvien kulttuurin vaikutus heijastuu edelleen ympäristöön
suhtautumisessa monella keski-ikäisellä, joille hip hop –kulttuuri on näyttänyt tietä aikuisuuteen.
Koko hip hop genren noustessa suuremman yleisön tietoisuuteen ja kaikkia kulttuuriin
kuuluvia osa-alueita on viety vahvasti ammattimaisempaan suuntaan, harrastajien kasvettua 2000- luvulla aikuisiksi. Hip hopin jokaisella osa-alueella työskentelee ammatikseen jo suuri määrä katu-uskottavia artisteja, tuottajia, tapahtumajärjestäjiä jne. Tehdään työ siitä mikä koetaan mukavaksi omaehtoiseksi tekemiseksi. Ja vähän laajemmin katsoen myös tubettajat, skeittarit, Duudsonit tai vaikkapa videopelisuunnittelijat on
samankaltaisista lähtökohdista ponnistaneita.
Samalla kulttuurin parissa toimiva joukko on perustanut perheitä sekä hankkinut lapsia
ja nykyisin onkin tarjolla myös lapsille suunnattuja hip hop –kulttuuriin pohjautuvia tapahtumia (esim. YO! Skidit Disco Räps). Näiden seikkojen myötä on luonnollista kehitystä jakaa tietoa ja taitoa aihepiirin parista nuoremmille ikäryhmille erilaisissa tapahtumissa ja nuorten käyttämissä kokoontumispaikoissa, kuten koulut ja nuorisotalot,
joista jo oma ikäluokkamme aikoinaan pieniä tiedon murusia keräsikin.
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1.6 Graffiti. Töhryistä taiteeksi
Itselleni läheisimmän elementin; graffitin kohdalla kansalaisten suhtautuminen taiteen
muotoa kohtaan on vaihdellut hyväksytyn ja kriminalisoinnin välillä lähes äärestä toiseen. Tällä hetkellä, vuonna 2017 tilanne näyttää valoisalta; graffiti ja monipuolinen
katutaide on nosteessa ja ihailtua. Alalla on useita toimijoita ja tekniikkatyylien määrä
monipuolistuu jatkuvasti. Aina niin ei ole ollut, joka on tärkeää muistaa graffitista ja
muista katutaiteista puhuttaessa. Tätä tietoa on tärkeää jakaa myös työpajoissa ja tuoda esille muutakin kuin vain se kuinka maalaaminen tapahtuu. Ylipäänsä turvallisen
aikuisen tehtäviin kuuluu kertoa asioista sekä hyviä että huonoja puolia, sitä kuuluisaa
hiljaista tietoa. Näin toimien kaikkien ei tarvitse oppia kantapään kautta, kuten oma
ikäluokkani teki, olosuhteista johtuen. Kun luvallisia graffitiseiniä ei ollut olemassa, oli
seinään maalaamisen viettiä purettava jonnekin, vaikkei ilkivaltainen vandalisointi olisi
kiinnostanutkaan. Vartiointiliikkeet ja viranomaiset eivät kuitenkaan nähneet eroa
spraymaalaajien motiiveissa, vaan kaikki kirjattiin vahingontekoina maalauspaikasta
riippumatta. Graffitin ja muun katutaiteen vastaisen ”Stop Töhryille”- projektin päätyttyä
vuonna 2008 suhtautuminen taidemuotoon on edennyt Helsingissä ja koko maassa
yhteneväiseksi Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen linjauksen kanssa. Nollatoleranssia
johtaneet virkamiehet ovat myöntäneet projektin olleen kallis virhe ja toimintatapojen
ylimitoitettuja.
Mika Helinin tutkimuksessa ”Luvallinen graffiti Helsingissä” vuodelta 2014, haastateltiin
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen osastopäällikkö Leena Ruotsalaista.
Ruotsalaisen mukaan Helsingissä on 1980-luvun puolivälistä saakka mahdollistanut
luvallisen graffitin maalaamista. Tärkeä seikka onkin, että ymmärrystä nuorisokulttuurista kumpuavaa taidemuotoa kohtaan on löytynyt Nuorisoasiainkeskuksesta.
Kun Helsingin Suvilahdessa avattiin luvallinen graffitiseinä toukokuussa 2009, laillisten
maalausseinien rakentaminen yleistyi pian useissa muissakin kaupungeissa EteläSuomen alueella. Samana vuonna perustettu Funk On ry keräsi yhteen hip hop- kulttuurin eri osa-alueiden parissa toimivia henkilöitä ja yhdistyksen edustajat olivat mukana useassa eri kaupungissa perustamassa luvallisia, kaikille avoimia maalausseiniä
kaupunkilaisten käyttöön. Jo tätä ennen oli luvallisia maalauspaikkoja olemassa.

Liite 2
10 (42)
Kuopiossa alkujaan luvaton uimahallin muuri tuli kaupungin päätöksellä lailliseksi
1996, ollen näin Suomen vanhin luvallinen yhä aktiivikäytössä oleva graffitiseinä. Porin
Anniksella seiniin on maalattu traditionaalista graffitia viimeistään vuodesta 1995 alkaen, kaupungin puuttumatta asiaan. Siellä järjestettiin myös vuonna 2003 Tuomo Longin
ja Porin kaupungin organisoimana kansainvälinen graffititapahtuma ”Meeting Of Styles”, jonka aikana toteutetuista maalauksista suuri osa edelleen on seinillä nähtävissä.
Uudenmaan alueella aukesi luvallinen graffitiseinä Porvoossa 2005, jonne myös vielä
nollatoleranssin alla olleet helsinkiläisetkin maalarit suuntasivat ahkerasti vuosina
2005-2009.
Graffitin ja katutaiteen osaajia Suomessa on ollut 1980-luvun alkuvuosista saakka ja
tätä osaamista on edesauttanut luvallisten maalauspaikkojen määrän lisääntyminen,
jolloin kynnys taiteen harrastamiseen pienenee, eikä enää itseään ilmaistakseen tarvitse syyllistyä vandalismiin ja vahingontekoihin. Kuten Nuorisoasiainkeskuksen ja Supafly:n Antti Salminen toteaa Helinin haastattelussa:
”Suomessa on kuitenkin aina ollut hyvä tekninen taso. Haluttiin nostaa maalareitten keskuudessa tasoa; et ne yrittäisi pikkasen enemmän. Kun tehdään hyvää
graffitia niin et se näyttäytyisi kaupunkilaisille oikeana taiteena, eikä niinkään
kromi-möykkysotkuna. Tarkoituksena on nostaa tasoa niin kaupunkilaisten silmissä, kuin tekijäporukan keskuudessa.” (Helin, 2014)

2

Sosiokulttuurinen innostaminen

Sosiokulttuurisella innostamisella tarkoitetaan sosiaalipedagogiikan suuntausta, jossa
yhdistetään kasvatuksellista, sosiaalista ja kulttuuripohjaista toimintaa. Ajatusmalli on
peräisin toisen maailmansodan jälkeisestä Ranskasta ja aiheesta kerrotaan Leena Kurjen kirjassa ”Sosiokulttuurinen innostaminen: muutoksen pedagogiikka.”
Ollessani itse peruskoulussa 1980- luvulla, se oli täysin eri maailma. Sosiaalisen median ja internetin sijaan meillä ajanvietteenä oli koulun kerhot ja käytännönläheinen käsillä tekeminen. Kunnes 1990- luvun laman myötä kerhotoiminta lakkautettiin säästösyistä. Vuosituhannen vaihtumisen jälkeen kehitys on kasvanut huimaa vauhtia bruttokansantuotteen ja muiden vaikeiden sanojen kohdalla, mutta entä ne lapset, joiden käsiin
maailma on seuraavaksi tulossa?
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Kaikki lapset eivät innostu teknisistä opetusmenetelmistä ja jos opetus tuntuu liian nopealta / korkealentoiselta, lapsi reagoi. Huomio herpaantuu, mahdollisuus häiriökäyttäytymiseen lisääntyy, jonka seurauksena koko luokan oppiminen vaikeutuu. Käyttämällä opetukseen myös käytännönläheisempiä menetelmiä opetustilanne on miellyttävämpi ja opetettu asia jää mieleen.
Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen toteuttaman, 65 kuntaa ja 82 koulua kattavan tutkimuksen mukaan peruskoululaisten osaaminen viimeisen kymmenen
vuoden aikana on romahtanut ja lisäksi koulutyötä tukevat asenteet ovat heikentyneet.
Koulun merkitys nuorten elämässä on yleisesti heikentynyt ja niinpä oppimisvälineiden
ja lähestymistapojen tulisi olla nuorten tärkeinä pitämiä. (Kupiainen, Marjanen, Vainikainen & Hautamäki 2013.) PARVIAINEN, HANNA: Hiphop kasvatuksen areenana
monikulttuurisessa yhteiskunnassa Pro gradu -tutkielma
Opinnäytetyöni aihe on valittu palvelemaan historiasta ammentavaa ja edelleen kehittyvää & monipuolistuvaa kulttuurimuotoamme, jonka kautta toimien on mahdollista
saada uudistettua opetusmenetelmiä käytännön läheisimmiksi ja sitä kautta kiinnostavammiksi opiskella. Opettajina työskentelevien ja koulujen oppikirjoja laativien aikuisten
joukossa on jo monia hip hop –kulttuurin parissa kasvaneita aikuisia, joista useat ovatkin jo menestyksekkäästi soveltaneet omaehtoisesti taustojaan osana opetustyötään.

Liite 2
12 (42)

Kuva 1. Äidinkielen oppikirja ”Satakieli 8” (Edita 2017 / Erikson, Hintikka, Nuortimo)
käyttää Palefacen riimejä nerokkaasti oppimateriaalina.
Kuva: palefaceofficial / Instagram
Sosiokulttuurinen innostaminen on kasvatuksellinen toimintamuoto, jonka keinoin pyrkimyksenä on kulttuurisen demokratian saavuttaminen. Toimintamuodon asenne pitää
sisällään ammatillisen kutsumuksen sekä sitoutumisen. Tavoitteena innostamisella on
luoda kasvattava ja solidaarisuuden arvoja kunnioittava yhteiskunta. Keskeisiä käsitteitä innostamisessa ovat yhteisöllisyys, toimintaan sitoutuminen, herkistyminen ja luovuus (Fermoso 1994,369) s.14 (Kurki, 2000)
Hip hopin osa-alueisiin edellä kerrottu kuvaus sopii täydellisesti. Täsmälleen tätä samaahan KOOL HERC ja AFRICA BAMBAATAA tekivät jo 1970-luvulla Bronxissa omaehtoisesti. Rauniotalojen ja huumediilereiden keskeltä kulttuurin avulla nousi tyhjästä
syntynyt kulttuuri, jonka keinoin edelleen yhä useammat kulttuurityöntekijät toimivat.
Vuonna 1997 J.V. Merino on tiivistänyt sosiokulttuurisen innostamisen kaksi päätavoitetta seuraavasti:
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”Innostamisella on 2 päätavoitetta. 1. Herätetään henkiin elämää siellä, missä
sitä ei ole. Luodaan liikettä, huolestuneisuutta , levottomuutta ja tuetaan aloitteellisuutta, asioiden täytäntöönpanoa, itsenäistä toimintaa ja vastuuntuntoa. Motivoidaan, herätetään, vahvistetaan ja koordinoidaan yksilöiden ja ryhmien kykyjä
ja voimia sekä osallistumista sosiaaliseen, kasvatukselliseen ja kulttuuriseen
toimintaan” (Kurki, 2000)

Hanna Parviainen kertoo tutkimuksessaan, kuinka hip hop –kulttuuria on hyödynnetty
Yhdysvalloissa opetusmenetelmänä erityisesti monikulttuuristen oppilaiden parissa
varsin runsaasti. Metodina se yhdistää hyvin nuorten omaa elämismaailmaa ja koulumaailmaa. (Morrell & Duncan-Andrade 2002; Hamm Forell 2006.)
Hip hop- kulttuuriin pohjautuvia toimintamalleja on toteutettu Suomessakin opetuksen
tukena eri asteisilla kouluilla vaihtelevasti useiden vuosien ajan eri tavoin. Toistaiseksi
tällainen toiminta on kuitenkin ollut pääsääntöisesti projektiluontoista ja kokeellista.
Kulttuurin kehittyessä ja monipuolistuessa olen kiinnostunut selvittämään, olisiko toimintamalli mahdollista vakiinnuttaa osaksi opetussuunnitelmaa, elämyspohjaisen oppimisen muotona.
Työskennellessäni itse kouluikäisten parissa useiden eri organisaatioiden nimissä osana suurempia ryhmiä (Team Haloo, Break The Fight, Funk On ry) sekä ajoittain itsenäisesti, toimintamalli on havaittu toimivaksi ja kysyntää riittää ympäri maata, sekä
kansainvälisesti yhteistyössä toimien.
Yksilöllisellä tasolla ihmisiä saatetaan yhteen toistensa kanssa ja tuetaan kulttuurista
luovuutta ja moniarvoisuutta. Ryhmätasolla motivoidaan erilaisten ryhmäprosessien
liikkeelle lähtemistä, yksinkertaistetaan rakenteita & toimintoja niin että ne auttavat
ryhmien itseohjautuvuutta. (Kurki, 2000, 23)

2.1

Muiden hankkeita

Tutkimusta tehdessäni benchmarkkasin myös muita hip hop –kulttuurin aihealueeseen
suunnattuja projekteja ja opinnäytetöitä sekä tutkimuksia. Eniten kotimaassa on kartoitukseni perusteella viitekehyksen parissa työskennelty rap- riimityöpajoissa jo vuosien
ajan. Pohtiessani syitä tähän, tulin johtopäätökseen, että suurin kohderyhmä viime
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vuosiin asti on ollut nuoret, usein pojat, koska (suomi)rapin suurin kuulijakunta koostuu
siitä ryhmästä. Toiminta on heille siten helposti lähestyttävää ja ehkä matalamman
kynnyksen takana saavuttaa etenemistä. Rap- lyriikoilla ei myöskään ole varsinaisesti
sisällön suhteen rajoitteita, mistä voi / ei voi kirjoittaa, joten sensuuria ei välttämättä
tarvitse pelätä vaan voit olla rehellinen kirjoittaessa aiheista jotka elämääsi koskettavat.
Lyriikoiden ei myöskään tarvitse olla totuudenmukaisia vaan kirjoittaminen onnistuu
myös ns. pseudonyymin kautta. ( vrt. Eminem vs. Slim Shady)
Hanna Turunen: Isot kivet veteen
Sosiologi Hanna Turusen Pro gradu –tutkielman ”Isot kivet veteen” –projekti toteutettiin
Naulakallion erityiskoulun oppilaiden kanssa. Koulun oppilailla on akuutti syrjäytymisvaara ja monilla heistä on takana huostaanottoja sekä eri tyyppistä rikollisuutta ja / tai
päihdeongelmia. Yhteisölliselle ja voimauttavalle toiminnalle on suurta tarvetta, jolla
saada aikaan itsetuntoa ja vastuunottoa ryhmän kanssa yhdessä sekä erikseen. Projektin tarkoituksena oli aikaansaada mahdollisuus, jossa nuoret pääsivät kertomaan
mielipiteitään omien kokemustensa kautta ja siten tuntea itsensä hyväksytyksi. Taidekasvatukseksikin kutsutussa mallissa projekti pyrki kasvattamaan itseluottamusta, kannustamaan yhteistyöhön ja vaikuttamaan nuoren sisäiseen maailmaan. Varsinaiseen
koulumenestykseen tai työelämään valmentaminen ei ollut ensisijaisena tavoitteena.
Rap-kulttuurisiltaprojektin koordinaattori Elina Kannosto uskoo projektin olevan nuorille
apuväline ja väylä suvaitsevaisuuden ja tasavertaisuuden saavuttamiseen, yhteyden
kokemiseen, todellisuuksien kohtaamiseen ja yhteiskuntaan linkittymiseen.
(Hanna Turunen: Isot kivet veteen 2007)
Isot kivet veteen - projektissa oli työpajaohjaajina useita suomiräpin suuria nimiä, joiden lyriikoissa ei aina turhia ujostella. Ohjaajina työskentelivät Steen1, Paleface ja Don
Johnson Big Bandista tuttu Tommy Lindgren. Osallistujien omista kuulokkeista varmasti tuttuja ohjaajia, jotka ovat tulleet paikalle juuri heitä varten, kuunnellakseen ja ottaakseen mukaan riimien maailmaan, yhteiselle matkalle. Näiltä ammattilaisilta kuullut neuvot tuntuvat nuorten korvaan uskottavammilta, kuin jos samat asiat sanoisi se jokapäiväinen opettaja tai isä tai äiti. Vierailevaa opettajaa kuunnellaan enemmän ja tarkemmin, vaikka vierailijasta ehkä näyttäisikin ulospäin siltä, ettei nuorta vähempää voisi
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kiinnostaa. Vierailevan opettajan ei myöskään tarvitse mielistellä oppilaita, vaan tilanteenmukainen rehellinen, rakentava palaute on paras molempien osapuolten kannalta.
Nuorten kanssa työskennellessä on ensiarvoisen tärkeää kuunnella ja tukea nuoren
ajatuksia. Aina oma perhe ei välttämättä pysty tukemaan tarpeeksi, jolloin nuori helposti kokee ettei vanhemmat välitä. Silloin hyväksyntää haetaan helposti kaveripiiristä tai
sosiaalisesta mediasta, monin tavoin. Tässä on myös ns. nettinamusetien tähtäin. Luotettavien aikuiskontaktien puutteesta johtuen nuori voi tarttua kyseenalaiseltakin vaikuttavaan vanhempaan henkilöön, joka tuntuu olevan hänestä kiinnostunut.
Hänen täytyy pystyä ottamaan vastaan nuorelta aiheetontakin kritiikkiä ja käyttämään
nuoren ymmärtämää kieltä, jotta hänestä tulee uskottava. (Veivo & Vilppola 1998, 53)
(Turunen, 2007)

Aleksi Salmela: Nuorten omaehtoinen rap-musiikin harrastaminen -Biisityöpajat
ja omaehtoisen rap-musiikin harrastamisen merkitys nuorille
Rap-riimityöpajat oli aiheena myös Aleksi Salmelan 2015 Humakille tekemässä opinnäytetyössä. Salmelan työssä toiminta tapahtui Helsingissä Nuorten toimintakeskus
Hapessa, Helsinki Freedom Records –studiolla ja Rimlab- rap- riimipajoissa.Salmela
tiivistää kokemuksensa työpajatoiminnasta hyvin samansuuntaisesti, kuin monet muutkin nuorten parissa toimivat tahot: ”Biisityöpajat edistävät nuorten omaehtoista musiikin
harrastamista oman kokemukseni mukaan mahdollistamalla toiminnan, lisäämällä yhteisöllisyyttä ja arvostamalla ja tukemalla nuorten omaa ääntä sekä luovuutta merkityksellisenä välineenä yksilön kasvun ja oppimisen kannalta.” Salmela lainaa myös koordinaattori Elina Kannoston kommenttia Hanna Turusen Naulakallion projektista:
”Rapin avulla nuori voi löytää uudelleen kiinnostuksensa omaan äidinkieleensä,
sen ilmaisumahdollisuuksiin ja näin rakentaa omaa identiteettiään. Rapin biitit ja
musiikki taas suojelevat niiden sanojaa ja kuuntelijaa, ja luovat mahdollisuuden
syvempään turvalliseen kohtaamiseen. Ja koska rap-musiikkiin on yhdistynyt
suuri kirjo erilaisia kulttuureja ja musiikkityylejä, voi sen kautta ilmaista minkälaisia ajatuksia ja tunteita tahansa. Hip hop -kulttuurin juuriin ja ilmaisuun kuuluu myös tunne tietynlaisesta yhteiskunnallisesta vieraantumisesta ja vapaudesta.” (Kannosto 2010, 195.)
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Aleksis Salusjärvi & Mikko Sarjanen: Sanat haltuun
Rap- työpajojen toimintamalliin luottaa myös toisaalla vähän vanhemman ikäryhmän
luona ammattikouluissa, hieman eri kulmalla kuitenkin. ”Sanat haltuun” –projektin nimissä kiertävä kaksikko Aleksis Salusjärvi ja Notkea Rotta sekä Atomirotta –yhtyeistä
tuttu rap- artisti Mikko Sarjanen. Projektin kotisivulla kerrotaan hankkeen soveltuvan
osaksi ammatillisen opetuksen opetussuunnitelmaa ja kokonaisuuden suunnitteluun on
osallistunut Lukukeskuksen lisäksi ammattikoulun äidinkielen opettajia sekä alan tutkijoita.
Bass Camp
Kokonaisvaltaisemmin hip hop –kulttuuria nuorille on puolestaan opettanut Bass
Camp- projekti. Bassoradion organisaatiossa toimivien kulttuurialan moniottelijoiden
pyörittämä organisaatio, jossa kaikki kulttuurin elementit on ollut osana opetuksessa,
mukaan lukien jopa beatboxausta ja biittien tuottamista. Toiminta on jatkuvaa ja projektipohjaista. Bass Camp on työpajahanke, ja se on suunnattu pääkaupunkiseudulla asuville nuorille. Työpajaohjaajina on ollut kunkin osa-alueen rautaisia ammattilaisia, kuten
breikkiryhmä Flow Mo Crew, tuottaja DJ Polarsoul ja MC Särre.
Bass Campin työpajoja vetämässä olen vieraillut itsekin muutamia kertoja, ammattimaista toimintaa on mielellään mukana auttamassa omalla panoksella ja samalla näkee ja kokee kuinka nuoret kasvavat henkisesti, ottaen vastaan uutta tietoa ja kokemuksia.
Leiskuva
Työpajatoimintaa graffitin keinoin puolestaan toteuttaa myös muutama aktiivinen ja
itsenäinen toimija. Joissain tapauksissa jopa pariskuntia on naimisissa paitsi keskenään, myös työnsä kanssa, lasten ja nuorten parissa nuorisokulttuurin parissa. Saarelaisten pariskunnan tapaus on hyvä esimerkki omistautuneisuudesta asialleen. Saija ja
Marko toimivat aiemmin yrittäjinä Katutaidetila Leiskuvassa, jossa graffitin ja katutaiteen tekniikoita opiskelemassa kävi monen ikäisiä kurssilaisia. Acton - artistinimellään
paremmin tunnettu Marko Saarelainen kertoi ajatuksistaan 2015 Voima-lehden Jari
Tammisen haastattelussa näin:
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”Spraymaalipurkki on muutenkin vain väline muiden joukossa siirtää väriä haluttuun kohteeseen. Tämän hetken lapset ja nuoret kasvavat onneksi ilmapiiriin,
jossa graffitimaalaaminen on vain yksi urbaani harrastus muiden joukossa. Luvallisilla graffitiseinillä voi nykyään törmätä meidän perheen ohella muihinkin perheisiin, jotka ovat koko perheen voimin eväs- ja maalausretkellä. Onneksi meillä on
tällaisia mestoja. Opetustehtävän lisäksi Leiskuvan tavoitteisiin lasketaan ei
enempää eikä vähempää kuin asenteiden ja katukuvan muuttaminen.”

Tällä hetkellä toiminnan painopiste on muuttunut Saarelaisten perheellä hieman,
tuoreimman perheenlisäyksen johdosta, mutta työpajatoimintaa taiteilijapariskunta toteuttaa myös edelleen, omien projektiensa lisäksi ajoittain yhdessä ja erikseen.

2.2

Katutaiteen ja graffitin opetuksesta

Aini Väätti otti yhteyttä minuun vuonna 2012, tehdessään taiteen kandidaatin tutkintoaan, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaan liittyen. Aini pyysi haastattelua tutkimukseensa ja nyt minä vuorostani lainaan häntä omaan oppariini. Tuleva kandi näki jo
tuolloin myös maalipurkkien ja paksujen tussien taakse. Kasvatus nousee tässä tutkimuksessa keskiöön. Opettajan tehtävä nimenomaan on kasvattaa ja opastaa nuoria
elämään elämäänsä. Kriittisyys ja tiedostavuus koulun opetuksesta saatavina eväinä
kuulostaa houkuttelevalta. Aini ymmärsi tuolloin jo sekä minun että Markon ja monen
muun kollegan motiivin, miksi työpajoja pidämme, lapsille katutaiteita opettaen.
”Katutaide on jo vahva osa nuorisokulttuuria, ja sen eri osa-alueiden tulisi mielestäni kuulua taidekasvattajan osaamisalueeseen. Uskon katutaiteen ja yleisesti
kuvataiteen opetuksessa piilevän mahdollisuuksia kasvattaa kriittisiä ja tiedostavia ihmisiä, jotka pystyvät suhtautumaan kyseenalaistavasti nykyiseen valtajärjestelmään.”

(Aini Väätti: Kaduilla muutoksen merkit - Katutaiteen opettamisen tarkastelua kriittisen
pedagogiikan näkökulmasta 2012)
Kuvataiteen ja graffitin vuorovaikutuksesta on myös väitellyt taiteen maisteriksi Piritta
Malinen vuonna 2011 Lapin yliopistosta. (Piritta Malinen: Kannu vie – kohti taidetta?
Graffitikokemus sekä graffitin ja kuvataideopetuksen vuorovaikutus. 2011) Malinen
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sukeltaa syvemmälle mielemme syövereihin, myös varsin onnistuneesti. Malinen vertailee kuvataideopetusta ja graffitintekijää todeten yhdistelmän toimivaksi.
”Kuvataideopetuksessa graffitintekijä voi konkreettisesti harjoitella kuvan tekemistä niin, että motiivi siirtyy laittomuudesta saaduista hyvänolontunteista visuaalisen kehittymisen suuntaan.” (Malinen,2011)

Täsmälleen tätä myös me lasten ja nuorten kanssa toimivat graffititaiteilijat haluamme
edistää. Tämä seikka on tärkeä havainto, jonka mekin olemme kollegoideni kanssa
tehneet ja sitä tahdomme omissa projekteissamme edistää. Lisäksi Malinen on kokenut kuvataidetuntien graffitiopetuksen avaavan kulttuurisia ilmiöitä ja sen kautta oppilaiden on mahdollista löytää oma tapansa tehdä taidetta ja ymmärtämään sekä arvostamaan erilaisia kulttuurialoja. Edelleen tärkeitä seikkoja elämässä ja koulumaailmassakin. Malinen myös pohtii asiaa mahdollisten seuraamusten kannalta, arvomaailman
ja eettisyyden suhteen. Onko hän oikealla asialla puolustaessaan graffitia? Samoja
näkökulmia olen pohtinut omalla kohdallani useinkin ja lähes joka kerta eri projektien
parissa asiaa joku kysyy, tai ainakin ottaa seikan puheeksi, usein vitsiksi verhoillen.
Tuleeko työpajan seurauksena kaupunkiin töhryaalto, jonka synnyttää vandalisoivat
nuoret, meiltä oppimiaan tekniikoita ja välineitä käyttäen.
”Graffitissa on kuvataideopettajan näkökulmasta niin monia yksilölle merkityksellisiä ja kuvataideopetuksen tavoitteisiin liittyviä positiivisia piirteitä, samaan aikaan kun jokainen yksityisessä ovenpielessä tai kulttuurihistoriallisesti merkittävän talon kivijalassa nähty tagi saa palan nousemaan kurkkuun. Puolustanko
minä jotain, mitä en missään nimessä saisi puolustaa?” (Malinen 2011)

Mielestäni olisi kuitenkin järjen köyhyyttä olla opettamatta asioita, joita joku voi käyttää
väärin jossain kohtaa. Opettajan tehtävä on opettaa välineen käyttöä, mutta samalla
mielen hallintaa ja syy- & seuraus –suhdetta. Fakta on kuitenkin myös se, että jos jotakuta nuorta spraymaalauksen aihepiiri kiinnostaa, hän kokeilee sitä joko itsekseen tai
jonkun toisen neuvomana kuitenkin. Joissain tapauksissa saattaa toimiakin, mutta parempaan lopputulokseen päästään asiansa osaavan ohjaajan kanssa, joka ohjaa ja
opastaa ammatikseen aihepiiriä. Tässä kohtaa on myös mainittava se seikka, että
vaikka graffitimaalaamisesta ei olekaan saatavilla minkäänlaista tutkintoa, kannattaa
toimintaa ohjaamaan hankkia kokenut alan harrastaja / graffititaiteilija, jolla on aiheesta
oikeasti kokemusta. Valitettavasti tällä hetkellä tilanne on samankaltainen kuin vaikka-
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pa selvänäkijöiden suhteen. Monenlaista toimijaa on markkinoilla, jos tilaaja ei tiedä
mitä hakee. Liian monesti asiaa opettavat sellaiset hahmot, jotka ovat lukeneet wikipediasta sivun graffiti- sanan kohdalta ja pari taidekirjaa. Tällaisten opettajien käyttö saattaa olla tilaajalle edullista, mutta oppilaille seuraukset saattaa koitua kohtalokkaaksi
joko viranomaisten tai muiden maalarien suunnasta.
Eräänlaisena esimerkkinä tällaisesta voidaan käyttää tapausta, joka tunnetaan myös
nimellä ”Stroganoff.” Opinnäytetyötä tehdessäni perehdyin moniin saman alan tutkimuksiin ja siinä yhteydessä hämmästyin erään hyvin kyseenalaista mainetta kantavan
teoksen käytön runsaudesta monien graffitiin liittyvien tutkimusten taustalla. Joanna
Bogdanoffin 2009 valmiiksi saama ja lopulta 2011 omakustanteena julkaistu ”Graffiti No name, no fame” – kirja kun on alan ytimessä toimivien graffitimaalareiden keskuudessa kovin vahvasti kyseenalaistettu. Kirjan kuvituksena olevista graffitikuvista ainakin osa on käytetty kysymättä kuvaajan lupaa ja monissa lehden kuvissa jopa näkyy
internetin graffitisivustojen vesileimoja, josta kuvia on kopioitu. Positiivista toki että aihe
on kiinnostanut, mutta ikävää että kirjan runsas käyttö kotimaista hip hop - kulttuuria
käsittelevissä tutkimuksissa lähdemateriaalina on valitettavan yleistä. Siitä syystä selvittelin mistä kirjan pääsisi näkemään, kun tietoisesti jätin sen monien muiden maalareiden lailla ilmestyessään tietoisesti hankkimatta. Lopulta sain opuksen lainaksi Palefacelta, jolle kirjoittaja oli kirjan lahjoittanut markkinointitarkoituksessa. Toivoisin
vastaisuudessa aihepiiriä tutkivien henkilöiden unohtavan kyseisen omakustanteen.
VOIMA – lehdessä julkaistu kirja-arvostelu kertoo toimittaja - kirjailija Mikael Brunilan
sanoin sisällöstä seuraavasti:
“Eri osioiden painoarvot ovat täysin sattumanvaraisessa suhteessa toisiinsa ja
lukuisat kappaleet eivät tunnu käsittelevän luvattua aihetta. Esimerkiksi Bogdanoffin henkilökohtainen tilitys hänen omasta vuoden 2005 epäoikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistään vie noin neljäsosan koko kirjan tekstimassasta. Lukijan on vaikea arvioida näitä Bogdanoffin lausuntojen totuusarvoa ja koko kirja
uhkaa värittyä katkeraksi tilinteoksi. Myös monet kirjan yleiset osiot on kirjoitettu
hyvin ohuelta tuntuvaan asiantuntijuuteen vedoten.” (Brunila, VOIMA 2011)
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3

Team Haloo koulutyöpajat

Opinnäytetyössäni käsittelen ensisijaisesti Team Haloo- ryhmän nimissä, hip hop- kulttuuriin pohjautuvia, koululaisille suunnattuja eri aihapiirien parissa toteutettuja työpajoja. Näistä erityisesti graffitin ja katutaiteen keinoin käytyä opetusta, josta olen vastuussa. Käytän menetelmänä tapaustutkimus- metodia, jossa esimerkkitapauksen avulla
opitaan tietoa tietystä aihepiiristä.

3.1

Team Haloo

Kuva 2. Team Haloo Kannelmäessä
Team Haloon virallisella facebook-sivulla ryhmän toimintamalli selitetään seuraavasti:
“Team Haloo on kuuron rap-artisti Signmarkin kehittämä, vuonna 2013 lanseerattu
konsepti, jolla ehkäistään nuorten sivuraiteille joutumista yhdessä nuorten kanssa.
Konsepti on suunniteltu inspiroimaan ja aktivoimaan nuoria kehittämään toimia, joilla
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edistetään suvaitsevaisempaa ilmapiiriä ja kaikkien mahdollisuutta päästä mukaan erilaisten ryhmien ja - sitä kautta tiiviimmin - yhteiskunnan toimintaan. Konsepti perustuu
tasa-arvon, yhtäläisyyden, syrjimättömyyden ja yhteisöllisyyden arvoille. Se tuo ihmiset
yhteen väriin, kieleen, terveyteen, koulutukseen, uskontoon ja muihin erottaviin
tekijöihin katsomatta.
Team Haloo kiertää kouluissa ja haastaa koululaiset luomaan itse ratkaisuja erilaisuudesta johtuvan eriarvoisuuden ja sen kielteisten lieveilmiöiden ehkäisyyn. Keskeisenä ideana on kuunnella nuoria ja vahvistaa heidän moninaisia ääniään niin, että
ne kuuluvat aina yhteiskunnan ylätason päättäjille saakka.
Tavoitteena on, että jokainen nuori voi tuntea olevansa arvostettu osa yhteiskuntaa.
Arvostuksen tunne herää, kun tulee kuulluksi – kun joku välittää kuunnella, miltä
maailma minun näkökulmastani näyttää. Siksi Team Haloo on läsnä nuorille luontevissa paikoissa kannustaen nuoria ilmaisemaan itseään, kuuntelemaan toisiaan ja
keskustelemaan. Kuuntelemisen ja viestin välittämisen lisäksi Team Haloo aktivoi
nuoria aktivoimaan toisia nuoria, jotta kaikki ovat mukana porukassa eikä kukaan jää
ulkopuolelle. Nuorille heitetään haaste toimia yhteisöllisesti, kantaa vastuuta itsestään
ja muista. Team Haloo edistää yhdessä tekemistä. Viihteelliset ja puhuttelevat multimediatuotannot ovat toiminnan olennainen osa, jonka tavoitteena on innostaa,
voimauttaa ja aktivoida. Musiikki ja visuaalinen viestintä yhdistävät & puhuttelevat
nuoria taustoista riippumatta.“
Esimerkit työpajaopettajien taustatarinoista, joilla on onnellinen loppu, antavat rohkeutta ja voimaa jatkaa. Team Haloo nostaa esille selviytymistarinoita ja ihmisiä, jotka ovat
selvinneet omista haasteistaan ja kääntäneet erilaisuutensa hyödyksi. Team Haloon
muodostaa ryhmä eri alojen taiteilijoita, mukana on ollut mm. viittomakielinen rap- artisti Signmark, ääniakrobaatti RudiRok, graffititaiteilija Hende, tanssija-koreografi Nora
Mahmoud, laulaja Iina Salin, tanssija Lasse Lipponen ja muusikko Mikko Kierikki
3.2. Team Haloo päiväkotikiertue 2014: Hende & Signmark
Hakunila, Tikkurila, Myyrmäki
Opiskellessani Metropolian kulttuurituotantoa keväällä 2014, oli osana opintojani suoritettava oma tuotantoprojekti, jonka päätimme toteuttaa Marko “Signmark” Vuori-
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heimon kanssa yhdessä Team Haloon nimissä. Projektin ydinajatus oli kiertää muutamia päiväkoteja, joissa toimisimme yhdessä 5-6-vuotiaiden esikoululaisten kanssa
opettaen heille viittomakielistä rappia sekä graffitimaalaamista. Näiden taidemuotojen
avulla toimme esille lasten pelkoja ja unelmia, asioita heidän arjestaan. Työpajojen
päätteeksi maalasimme kussakin päiväkodissa ns. palloseinän, joka yleensä löytyy
päiväkotien pihoilta ja monesti seinät on nuorten luvatta maalaamia. Projektin myötä
teimme mahdolliseksi lasten vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja luoda sellaista
taidetta pihalle, jota he itse haluaisivat nähdä. Lisäksi toteutuspäivistä kuvattiin video
kunkin päiväkodin pihalla, joissa lapset olivat mukana maalaamassa ja viittomassa
Signmarkin “Fighting”- kappaleen kertosäettä.
Teimme projektissa yhteistyötä myös Metropolian sosiaalialan koulutusohjelman
kanssa, josta Sylvia Tast rekrytoi mukaamme kiertueelle kaksi lopputyötään valmistelevaa sosionomiopiskelijaa. Vanessa Kivistö ja Iina-Elina Heinonen, jotka tekivät projektistamme oman opinnäytetyönsä nimeltä “On se hienompi kuin ennen”.
Taiteessa lapselle annetaan mahdollisuus kokea mielikuvitusmaailma, jonka sisällä
kaikki on mahdollista. Taiteellisen tekemisen ja kokemisen kautta lapsi kehittyy omana
itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Lapsi kokee taiteen kautta myös oppimiseen ja harjoitteluun liittyvää säännönmukaisuutta. Taiteellisessa toiminnassa kasvattajan tulee
kunnioittaa lapsen persoonallisia valintoja ja havaintoja. Lapselle tulee antaa tilaa, aikaa ja rauhaa mielikuvitukselle ja luovuudelle. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
2005: 23 - 24.) (Heinonen & Kivistö 2014)
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Kuva 3. Päiväkoti- työpaja Vantaalla (kuva: P.Nieminen)
Päiväkoti-kiertueemme toimi pilottihankkeena lasten kanssa toteutettaviin työpajoihin ja
se kohdistui kolmeen päiväkotiin Vantaan alueella, joissa vierailimme kussakin kolme
kertaa. Päiväkodit sijaitsivat eri puolilla Vantaata (Hakunila, Tikkurila, Myyrmäki), joten
saimme kokemusta eri asuinalueilta. Tapaamisten kesto oli 1,5- 2 tuntia /kerta. Ensimmäisellä kerralla kerroimme lapsille keitä olemme sekä rakensimme henkilösuhteita ja
luottamusta yhdessä leikkimällä, Iinan ja Vanessan johdolla. Tämän jälkeen jaoimme
lapset pienempiin ryhmiin, joissa toiset opettelivat viittomia Signmarkin kanssa ja toiset
piirsivät luonnoksia. Vanessa ja Iina olivat kumpikin oman ryhmänsä mukana työpajoissa. Piirretyt luonnokset vein kotiin, joista leikkasin piirroksia pienempiin osiin ja suoritin esikarsinnan. Toisella kerralla lapset äänestivät lopulliset jatkoonpääsijät, joista
kotona kasasin kollaasimaiset teokset ja piirsin niiden pohjalta luonnokset, mahdollisimman paljon lasten tyylejä mukaellen. Kolmannella kerralla toteutimme spraymaalauksen palloseinään yhdessä lasten kanssa, jonka jälkeen Signmark viittoi lasten kanssa maalatun seinän edessä kappaleensa ”Fighting”, joka kuvattiin videolle. Valmiit vi-
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deot projektista lähetettiin myöhemmin päiväkodeille jaettavaksi lasten perheille editoituna ja salasanalla varustettuna Vimeo -palvelimen kautta.

3.3. Team Haloo kouluvierailut 2016: Kannelmäki, Laakavuori, Mellunmäki
Vuoden 2016 aikana Team Haloo kiersi Helsingissä kolmella ala-asteella. Työpajaohjaajien kokoonpano ja aihepiirit vaihtelivat hieman eri kouluilla, pääasiassa työpajaohjaajina projektissa työskentelevien artistien muista samaan aikaan käynnissä olevista
projekteista johtuen. Työpajojen aiheina oli viittomakielinen räppäys, beatboxaus, graffitimaalaaminen, tanssi, laulu ja soittimilla soittaminen. Työpajatoiminnasta myös kuvattaisiin jälleen video viimeisellä kerralla, joka jaettaisi ensin koululaisille ja myöhemmin
julkiseksi youtubeen. Tätä varten oppilaiden vanhemmilta kysyttiin myös kuvauslupa,
jonka perusteella pystyttiin helpottamaan ryhmäjakoa ja työskentelyä kameran läsnäollessa.
Jokaisessa koulussa olimme paikalla neljänä koulupäivänä. Toiminta alkoi aina Team
Haloon esittäytymisellä, jolloin osallistuvat luokat saapuivat koulun juhlasaliin. Siellä
Signmark tulkin välityksellä kertoi koululaisille heidän kanssaan toteutettavasta toimintamallista, jonka jälkeen jokainen työpajaohjaaja-artisti esitteli itsensä ja kertoi oman
tarinansa. Esittelytilaisuuden jatkoksi jokainen työpajaohjaaja sai oman luokkahuoneen
käyttöönsä, joissa kaikki luokat kiersivät ja kunkin osa-alueen työpajarakenne selvitettiin ohjaajien toimesta. Työpajaohjaajan esiteltyä oman aihepiirinsä toimintamallin pähkinänkuoressa, oppilaat valitsivat päivän päätteeksi numeroin 1-3 kiinnostavimmat työpajakohteet, mihin ryhmään haluaisivat. Näiden valintojen perusteella muodostettiin 5
ryhmää, eri osa-alueisiin perustuen. Näissä ryhmissä toimintaa toteutettiin viimeiseen
päivään saakka. Työpajaohjaajien apuna oli myös luokanopettajia, jotka tukivat opetusta työpajaohjaajan neuvojen mukaan. Opettajien läsnäolo oli myös tärkeää suuren
ryhmäkoon takia, jolloin tarvittaessa he myös pystyivät reagoimaan oppilaiden tarpeisiin ja kysymyksiin.
Seuraavina päivinä perehdyttiin kuhunkin osa-alueeseen tarkemmin. Omalla rastillani
aloitimme käymällä läpi graffititaiteen historiaa powerpoint- esityksen muodossa, jonka
aikana näytin eri aikakausien seinämaalauksia ja puhuin tekniikoista sekä kulttuurin
historiasta. Kerroin myös kuinka taidemuoto on kehittynyt ja haarautunut useisiin moni-
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puolisiin

katutaidetekniikoihin.

Keskustelimme

lisäksi

oppilaiden

kokemuksista

spraymaalauksen ja ylipäänsä taiteilun saralla. Alustuksen jälkeen kuvailin projektimme
rakenteen ja kuinka olisi tärkeää että jokainen oppilas osallistuisi omalla tavallaan koulun seinälle maalattavan teoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Piirrosvälineet jaettuani luonnoksia alkoi syntyä mukavasti koko luokkaryhmän toimesta ja kiersin luokassa
antamassa vinkkejä ja palautetta piirroksista tekemisen aikana. Luonnosten piirtämisen
lomassa kävin keskustelua oppilaiden kanssa piirrosten aiheista ja motiiveista, mitä he
halusivat töillään kertoa.
Valmiit piirrokset vein päivän päätteeksi kotiin, jossa jälleen kävin läpi alustavan karsinnan ja seuraavalla kerralla oppilaat äänestivät lopulliset jatkoon pääsijät, joita lähtisimme seinälle maalaamaan. Äänestystuloksesta keskusteltiin yhdessä ja valmistelimme maalauksen toteutusta myös jakamalla oppilaat pienempiin ryhmiin. Nimesin
ryhmille myös johtajan oppilaiden keskuudesta, joka ohjaisi omia tovereitaan ja pitäisi
huolen siitä, että jokainen pääsee osallistumaan toteutukseen, vaikkei välttämättä äänestyksessä omaa piirrostaan seinälle olisikaan valittu.
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Kuva4. Kannelmäen työpaja. Kuva: P.Nieminen
Maalasimme oppilaiden kanssa kahdessa koulussa suoraan seinälle ja yhdessä erillisille vanerilevyille, jotka ripustettiin projektin jälkeen koulun käytäville. Yksi koulu ansaitsee erityismaininnan, sillä maalauksemme sijoittui koulun parhaalle paikalle, josta
teoksen tieltä siirrettiin entisten presidenttien valokuvat toiselle seinälle. Tämä pieni
asia kuvaa mielestäni myös hyvin koko projektin ja toimintamallin merkitystä koulumaailmassa. Aina ei tarvitse toimia ”kuten aina ennenkin on tehty”, vaan toimimalla uusin
tavoin, voidaan saada aikaan merkittäviäkin muutoksia koululaisten koulumotivaation
suhteen.
Ensimmäisenä maalauspäivänä oppilaat päästettiin luonnostelamaan oman ryhmänsä
osuutta liidulla seinälle, jonka jälkeen muutama ryhmä kerrallaan alkoi toteuttaa
spraymaaleilla maalaustaan. Taukoja ja välitunteja pidettiin porrastetusti, jotta seinällä
tapahtui kaiken aikaa kehitystä, mutta ettei tapahtuisi tylsistymistä sekä että jokainen
pääsisi vuorollaan vaikuttamaan lopputulokseen. Niille oppilaille, joilla oli pienempi rooli
kokonaisuudessa muodostettiin omat ryhmät, joissa he leikkasivat tutun luokanopettajan ohjauksessa sapluunoita, joiden avulla toteuttivat pieniä maalauksia seinälle, (sydämiä, tähtiä, kukkasia ym) sitoen kokonaisuutta yhteen. Pienryhmien muodostuksessa koin tärkeäksi myös sen, että eri luokkalaisia oli keskenään ryhmissä, eikä ensisijaisesti projektia toteutettu niiden totuttujen ja parhaiden kavereiden kanssa. Hajauttamalla oppilaita pyrimme muodostamaan yhteisöllisyyttä ja hälventämään ennakkoluuloja
sekä vähentämään kiusaamiseen mahdollisesti johtavia syitä oppilaiden keskuudessa.
Viimeisellä kerralla tapahtunut videokuvaus asetti myös tiettyjä reunaehtoja toteutukseen, esim. kuvakulmien ja useiden ottojen muodossa, joka saattoi joistakin oppilaista
tuntua kuormittavalta, mutta oli lopputuloksen kannalta kuitenkin perusteltua. Graffitipajassa suurin osa maalausten rakenteesta oli saatettu jo ensimmäisenä maalauspäivänä
melko valmiiksi ja kuvauspäivänä kyseessä onkin enemmän yksityiskohtien viimeistely
ja kokonaisvideon kuvaaminen osittain yhdessä muiden osa-alueiden ryhmien kanssa.
Saatuamme projektit päätökseen, kiitimme koululaisia ja lupasimme palata uudestaan
koululle, julkaisemaan videon toteutuksesta sekä kuulemaan palautetta kokonaisuudesta. Videomateriaalin kuvasi ja editoi aina asiantunteva kuvausryhmä, joka kulloinkin
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kysyi editoinnin edetessä myös meidän vetäjien mielipidettä kuvatusta materiaalista,
halusimmeko jotain lisää tai jotain pois.
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Kuva 6. Laakavuoren peruskoulu. Kuva: P.Nieminen
Koululaisten uudelleen kohtaaminen tapahtui aina muutama viikko työpajatoteutuksen
jälkeen ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan olemaan koko työpajaohjaaja joukolla
paikanpäällä juhlan kunniaksi. Näissä tilaisuuksissa tapasimme oppilaat jälleen juhlasalissa, johon oppilaiden lisäksi oli saapunut heidän vanhempiaan. Kerroimme lyhyesti
tilaisuudessa myös vanhemmille omista taustoistamme ja kuinka projekti oli edennyt
meidän näkökulmastamme. Tämän jälkeen katsoimme yhdessä valmiin videon koulun
projektista. Videot on ladattu youtubeen, josta oppilaat ovat voineet niitä jakaa halutessaan sosiaaliseen mediaan kavereidensa katsottavaksi.
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Kuva7. Mellunmäki . Kuva P.Nieminen

4
4.1

Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät
Havainnointi

Oppilaiden kanssa työskennellessä tärkein väline on silmä, joskus jopa kaksi. Käytin
havainnointimenetelmänä valokuvausta ja tekemällä muistiinpanoja oppilaiden reagoinnista ohjeisiini ja kuinka he käyttäytyivät sekä yksilöinä että ryhmän sisällä. Lasten
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lukumäärä huomioon ottaen, oli kokonaisuuden kannalta tärkeää, että ryhmien mukana
oli heidän omia opettajiaan. Työpajaohjaajan ensisijainen tehtävä on kertoa ja opettaa
projektin työmenetelmiä, metodeja ja saada motivoitua yksilöt toimimaan ryhmässä
yhteisen päämäärän eteen.
Koska lapset on lapsia, leikki kuuluu ajoittain asiaan ja siksi erityisesti hyvälle pelisilmälle on käyttöä lasten kanssa toimiessa. Ajoittain voi laittaa vitsiksi ja hassutella, kun
taas välillä on keskityttävä rauhassa ja kunnolla. Tärkeää on myös kunnioittaa muiden
työskentelyä ja töitä seinällä, ihan minne tahansa ei voi maalata.
Yhdessä koulussa havainnoin silmien lisäksi myös oikean käteni kautta kirjainrakenteen opetuksen jälkeen, kun liitutaulua pyyhkiessäni taulusieneen upotettu parsinneula
pisti kämmeneeni klassisen koulujäynän mukaisesti. Tätä episodia luokka ei kuitenkaan nähnyt lasten ollessa välitunnilla.

4.2

Palautekyselyt

Opinnäytetyöhöni tarvittavaa palautekyselyä varten tein myös ylimääräisen vierailun
yksin muutamaa kuukautta myöhemmin kahteen kouluun. Nämä vierailuajankohdat
sovittiin erikseen koulujen rehtoreiden kanssa. Pohjustin vierailuita laatimalla kyselylomakkeet internet-pohjaiselle verkkopalvelimelle, johon johtavan linkin välitin koulujen
rehtoreille edelleen jaettavaksi opettajille ja heiltä oppilaille. Loin kyselyt Survey Monkey –palvelimelle, jonne vastaamaan pääsi helposti älypuhelimen kautta. Oppilaille ja
opettajille oli omat kyselyt, joissa molemmissa oli 5 kysymystä ja 2-5 vastausvaihtoehtoa täsmentävine vapaine kenttineen. Tarkoitus oli tehdä kyselyt kaikille kouluille, mutta
saatuani jo kahdesta kyselypohjan maksimimäärän vastauksia (100 kpl) en nähnyt tarpeelliseksi tehdä kolmannelle koululle enää kyselyä.
Kyselyn julkaisua varten menin kouluille. Toisessa koulussa oppilaita juhlasalissa yhdessä opettajien kanssa. Katsoimme kertauksena projektista koostetun videon jälleen
juhlasalissa ja muistelimme miltä sitä tuntui tehdä sekä ylipäänsä kokemuksesta. Tämän jälkeen opettajat valitsivat ajankohdan kouluviikosta, jolloin oppilaat ja opettajat
pystyivät täyttämään kyselyvastaukset kouluaikana. Toisessa koulussa kutsuin ensin
projektiin osallistuneita koululaisia keskusradiolla koulun ala-aulaan, jossa tapasimme
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seuraavan välitunnin päätteeksi. Kerroin kyselystä ja toivoin heitä auttamaan vuorostaan minua oman koulutehtäväni suorittamisessa.
Vastauksia tuli takaisin vaihtelevaan tahtiin, joka on ymmärrettävissä, koska pyysin
opettajia ohjeistamaan oppilaille yhteisen ajan koulupäivän aikana, jolloin olisi aikaa
kaikkien vastauksille. En halunnut painostaa, joten en antanut tarkkaa ohjetta vaan
luotin opettajien harkintaan.
Vastauksia saadessani tulokset oli pääsääntöisesti positiivisia ja palautteen perusteella
projekti onnistui oppilaiden mielestä nähtävästi hyvin. Opettajien kyselyyn sain 6 henkilön vastaukset, joista suurin osa oli oppilaiden kanssa samoilla linjoilla, yhtä lukuun
ottamatta, joka erosi kokonaisuudesta ratkaisevasti kautta linjan. Kokonaisuuden kannalta toki oli hyvä, että palautetta jakaantui myös laajemmalle.
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Tutkimuksen kysely ja tulokset

Opettajien kysely:
Team Haloo kävi koulullanne vetämässä oppilaille työpajoja, joiden avulla oppilaat
pääsivät
opettelemaan uusia tapoja ilmaista itseään, populaarikulttuurin keinoin.
Oliko Team Haloon toteuttama työpajaviikko mielestänne peruskouluun ilmiöpohjaisen
oppimisen keinoin soveltuva toimintamuoto ?
- Kyllä, sopii hyvin osaksi opetusta

83,33 %

- Ihan kiva, mutta kertakäyttöinen

16,67%

- Ei sovellu koulukäyttöön

0%

Kehittikö työpajatoiminta mielestäsi oppilaiden sosiaalisia taitoja?
-vastausten keskiarvo prosenttiperiaatteella 0-100%:

82,2%
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Pystyvätkö opettajat hyödyntämään työpajojen teemoja myöhemmin omassa opetuksessaan?
- Kyllä,eri työpajoihin perustuvat menetelmät antavat uusia työkaluja kouluopetukseen: 16,7%
- Mahdollisesti, tilanteesta riippuen:

66,7%

- En näe mahdollisuuksia jatkokäyttöön:

16,7%

Työpajaryhmät koostuivat eri ikäisistä oppilaista, joka mahdollisti yhdessä tekemisen
henkilöille, jotka eivät muuten toimisi yhdessä
- vastaus prosenttiperiaatteella 0-100 % samaa mieltä:

81%

Työpajoja toteutettaessa myös opettajat näkivät työpajatoimintaa. Tuleeko mieleen
jotain muutosehdotuksia toimintamallin kehittämiseksi?
En muuttaisi mitään:

-

Muuten hyvä mutta:

33,33%
66,67%

“Välillä oli aika kaoottista. Valitettavasti koulumme laulunopettajalla oli ääni poissa , eikä ollut
sjaista. Koko ryhmä kärsi, kun ei pystynyt tekemään ohjelmaa.”
“Erityisoppilaita ajatellen enemmän etukäteisinfoa käytännön toteutuksesta. Oppilaitten on
helpompi vastaanottaa uusia asioita, kun ne ovat etukäteen tiedossa/selitetty.”
“Organisointiin teknisissä asioissa pitäisi alusta alkaen ottaa mukaan koulusta henkilö jonka
kanssa sovitaan tarkemmin (toimitilat), tarvittava tekniikka tarkasti, yms. tarpeet. Nyt mentiin
ilmeisesti tuottaja/koulun yksi yhteyshenkilö - kombolla.--> turhaa säätämistä pajojen aloittamisessa. Kaikissa tilanteissa/kouluissa tämä lähestymistapa ei välttämättä tuota parasta
oppimisympäristöä ja pajakokemusta oppilaille.”
“Kivaan projektiin kannattaa varata enemmän aikaa; turha kiire pois!”
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Oppilaiden kysely:
Mihin työpajaan osallistuit Team Haloon kouluviikolla?
- beatboxing:

3,85 %

- viittomakieli:

25,6 %

- tanssi:

16,66 %

- graffiti:

21,8 %

- musiikin soittaminen:
- laulu:

10,25 %
21,8 %

Miksi valitsit juuri sen ryhmän?
- Tuntui sillä hetkellä oikealta vaihtoehdolta
- Koska rakastan laulamista
- Valmentaja vaikutti mukavalta ja tykkään tanssia
- Halusin oppia
- Minun mielestä graffiti oli kiinnostava paja
- Koska pidän turhaa ääntä joka tapauksessa
- Koska tulin myöhässä ja kaikki muut oli varattuja
Vertaa tavallista koulun oppituntia ilmiöpohjaiseen työpajaan. Oliko työpajatunneilla…
- kivempaa

85% (68 kpl)

- tylsempää

2,5% (2 kpl)

- ihan sama

12,5% (10 kpl)

Miksi?
- Liikuttiin eikä istuttu luokassa
- Koska ei tarvinnut vain opiskella
- Sai tehdä kaikkien kanssa töitä
- Se oli erilaista ja kiinnostavampaa
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- Koska ei tullut läksyä ja ei tarvinnut opiskella realityaineita
Työpajaviikon kesto oli 4 päivää: esittely sekä 3 päivää työpajoja. Oliko aikaa
liikaa vai liian vähän?
- Aikaa oli juuri sopivasti

57,7% (52 kpl)

- Loppui liian nopeasti

37,7% (34 kpl)

- Kesti liian kauan

4,44% (4 kpl)

Olisi ollut parempi jos:
- olisi ollut kiva jos olisi ollut enemmän aikaa mutta ei se minua haittaa
- olisin oppinut lisää
- jokaista työpajaa kohden olisi ollut niin kauan aikaa kuin tarvitsisi
Olitko tyytyväinen lopputulokseen ?
- Tosi siisti, oli kivaa

48,3 % (43 kpl)

- Ihan ok

44,9% (40 kpl)

- En ole, olisi ollut parempi jos...

6,7% (6 kpl)

Muu, täsmennä:
- Sillon se oli hieno mut nyt iha hirvee!
- Nolottaa kattoo sitä mut menihän se ihan hyvin
- En ole tyytyväinen,koska tanssia ei näytetty kuin pari kertaa ja kaikkia muita enemmän. Oikeasti tanssia,viittomakieltä ja soräymaalaudta kuvattaisiin mutta lopputuloksessa kuvattiin enemmän beatboxausta ja laulua
- Joo, harmittaa vaan koska ei pystynyt vaikuttamaan kaikkeen niin lopputulos ei ollut
ihan sitä mitä minä halusin
- Oli todella kiva tehdä yhteistyötä team haloon kanssa kiitos
Jos työpajaviikko järjestettäisi nyt uudestaan, haluaisitko oppia lisää samasta
aiheesta kuin viimeksi, vai aloittaa uudessa työpajassa?
- Haluaisin jatkaa saman aiheen parissa ja oppia lisää
- Kokeilisin mielelläni jotain uutta
- Onks pakko vastata?

34,2%(38 kpl)
57,77%(52 kpl)
8,1% (9 kpl)
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Tulokset ja pohdinta

6.1. Havainnointi & kysely tulokset
Team Haloon projekteihin liittyneen kyselyn ja havainnoinnin, sekä oppilailta ja opettajilta projektien aikana saadun palautteen perusteella on havaittavissa, että kuvatun
kaltaiselle toimintamallille on kysyntää osana peruskoulun opetusta. Kyselyyn vastanneista oppilaista 85% koki projektiviikot normaalia mukavammiksi ja 12,5 % vastasi
”Ihan sama”, joka kysymyksen asettelussa olin tarkoittanutkin puoliksi vitsiksi ikäryhmää ajatellen. Tylsemmäksi teemaviikon koki 2,5% vastaajista. Eräs vastaaja perusteli
mukavuutta läksyjen vähyydellä ja vastauksesta on havaittavissa myös tositv:n
vaikutus elämään: “Koska ei tullut läksyä ja ei tarvinnut opiskella realityaineita”.
Oppilaat olivat pääsääntöisesti projekteista kiinnostuneita ja avoimia kokeilemaan heille
ennestään tuntemattomia aiheita. Asiantuntevat ja alansa osaavat ammattimaiset ohjaajat olivat luotettavia ja herättivät innostusta aihepiiriin. Osa oppilaista valitsi heille
ennestään tuttuja työpajoja, joista tiesivät pitävänsä ja osaavansa niitä jo jonkin verran.
Silti yli puolet (52, 5%) kokeilisi mielellään jotain toista osa-aluetta, jos työpajaprojektiin
olisi uudelleen mahdollisuus. Opettajien puolella vastaajia selkeästi suurin osa (83,3%)
koki Team Haloon ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvan työpajaviikon toimivan hyvin
osana opetusta.
Työpajaviikon kestoon oltiin oppilaiden keskuudessa enimmäkseen tyytyväisiä (57,7%),
mutta jopa 37,7% olisi halunnut jatkaa vielä pidempään työpajatoiminnan parissa.
Opettajien vastauksista nostan käytettyyn aikaan viittaavan kommentin: “Kivaan projektiin kannattaa varata enemmän aikaa; turha kiire pois!” Tämä myös vahvistaa omaa
käsitystäni, jonka mukaan yhden tehokkaan teemaviikon sijaan voisi olla pidempikestoista toimintaa, jossa olisi mahdollisuus oppia rauhallisemmin ja enemmän yksityiskohtiin perehtyen.
Ikäryhmälle tyypillinen oman tekemisen kriittinen tarkastelu toteutuu kyselyssä. Täydentävissä vastauksissa joku vastaajista kommentoi: ” Sillon se oli hieno mut nyt iha
hirvee!”. Lähes puolet (48%) vastanneista on kuitenkin ollut todella tyytyväisiä kokonaisuuteen ja melko tyytyväisiäkin (44,9%). Tyytymättömiä on 6,7%. Yhtä selkeää syytä
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tyytymättömyyteen ei ilmene, mutta saattaa olla kyse ylipäänsä ryhmässä toimimisesta
ja silloin tehtävistä kompromisseista: ”harmittaa vaan koska ei pystynyt vaikuttamaan
kaikkeen niin lopputulos ei ollut ihan sitä mitä minä halusin”. Vastaus myös tuo esille
oppilaiden yksilöllisyyden, sillä toiset ihmiset ovat enemmän joukkuepelaajia ja toiset
enemmän yksilöurheilijoita. Tämä pätee myös koulussa ja työelämässä. Hip hopkulttuurin hienous onkin juuri tässä sovellettavuudessa. Kaikkia eri elementtejä voi
tehdä itsekseen yksinään, tai kavereiden kanssa ryhmässä, tai jopa eri elementeistä
koostuvia ryhmiä yhdistellen. Toimintamallin myötä myös koetamme opettaa koululaisille yhdessä toimimisen merkitystä ja kuinka monesta yksilöstä saadaan aikaan vahva
joukkue. Tähän tavoitteeseen pyrkimisessä olemme oikeilla jäljillä, sillä kysyttäessä
opettajilta: “Kehittikö työpajatoiminta mielestäsi oppilaiden sosiaalisia taitoja?” vastaus
oli lähes yksimielisen myönteinen 82,2 % keskiarvolla.
Myös luokanopettaja Eero Kortelahden kokemusten mukaan hip hop- kulttuuriin perustuvat työpajat toimivat peruskoulun opetuksessa (skaalalla 0-100%) kehittäen oppilaiden sosiaalisia taitoja seuraavasti:

•

Graffitinimikyltit n.60%,

•

Rapkappale tableteilla 80%,

•

Rapin historialuento 40%,

•

Musiikkikerhon riimittelytuokio 60%,

•

(Kansalaisopiston rapkurssi 70%)

Eeron kokemuksen mukaan olisi myös hyvä, että työpajaperusteisessa toiminnassa
olisi luokanopettajan lisäksi myös toinen ohjaaja opetuksen ja harjoitustehtävien
opettamisen tehostamiseksi ja erikoisaihepiireihin voisi hakea lisätunnelmaa myös aiheeseen sopivilla opetusympäristöillä, kuten bändikämppä tai nuorisotila.
Eeron kokemaa, toteutuvaa opetusta tukevaa tapahtumapaikan inspiroivampaa opetusta on tapahtunut ainakin Bass Camp- organisaation toiminnassa, joka on toiminut
pääasiassa nuorisotiloilla, kuten Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen Nuorisokeskus
Happi. Useiden eri osa-alueiden opetusta mahdollistavat toteutustilat varmasti osaltaan
vaikuttavat opiskeltavan aiheen sisäistämiseen. Hapessa sisäpihalla pääsee maalaamaan graffiteja, osittain rapautuneeseen betonimuuriin, jonka yläpuolella kiemurtelee piikkilanka. Tila ja ympäristö sopii toimintaan täydellisesti. Ylemmissä kerroksissa
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löytyy myös aitoja metron penkkejä, joilla voi vaikka rustata räppiriimejä odotellessaan
pääsyä Hattutehtaana tunnettuun mediapajaan, jossa on mahdollista kuvata ja tuottaa
musiikkivideoita tai muuta alaan liittyvää materiaalia.
Aleksi Salmelan havainnot omassa opinnäytetyössään tukevat kulttuurisen nuorisotyön
tärkeyttä. On nuorelle selkeästi tärkeää saada kokea aikuisen olevan kiinnostunut
heidän ajatuksistaan, biiseistään ja intohimoistaan. Jo tämä seikka voi muuttaa nuoren
elämää merkityksellisempään ja innostavampaan suuntaan.
6.2. Loppupäätelmä
Näen opinnäytetyöni tuottaneen vastauksen johdannossa esittämiini kysymyksiin
seuraavasti:
Kuinka hip hop –kulttuurin eri osa-alueita voisi hyödyntää osana peruskouluopetusta?
Työssäni kuvatulla Team Haloon toimintaan kuuluvalla toimintamallilla on käytännössä
tehtyjen kokemusten, kyselyjen ja palautteen sekä havaintojen perusteella kysyntää
käytännössä

osana

peruskouluopetusta,

yhtenä

ilmiöpohjaisen

opiskelun

menetelmänä. Työtä olisi luonnollista ja perusteltua jatkaa laajemminkin, toki edellyttäen yhä tarkempaa ja suunnitelmallisempaa organisointia. Suomessa on todistettavasti genrestä ponnistaneita alansa osaavia opettajia, joilla on halua ja kykyä huomioida
lapset ja nuoret entistä yksilöllisemmin, heille käytännänläheisin menetelmin.
- Onko peruskoulu valmis muuttamaan opetusmateriaalejaan / metodejaan käytännönläheisempään suuntaan, kulttuurin keinoin?
Opettajilta saamani kyselypalautteen mukaan peruskoulussa voitaisi soveltaa käyttämiämme toimintamenetelmiä ja kuten aiemmin opinnäytetyössäni kerroin, kuvatun kaltaista toimintaa tapahtuu jo monin paikoin, pienessä mittakaavassa. Eräänlaista samaistumista kokisin urheilun puolelta urbaaneiksi miellettyihin lajeihin. Kun tietynlaisista
elämäntapaan perustuvista “sisarlajeista” lumilautailu on jo Olympalaji ja skeittauskin
seuraavissa Olympialaisissa mukana, näkisin ne myös tulevaisuudessa yhä enemmän
koulujen liikuntatunneilla mukana. Aivan yhtälailla erittäin vahvasti hip hop- kulttuuriin
perustuvien opetusmenetelmien mukaan hyväksymisen yhä laajamittaisemmin perus-
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koulun opetusmetodeihin.
Jossain määrin projektiluonteisesta aiheesta kuitenkin voisi olla ainakin graffitin
kohdalla kyse, ettei aihepiiri kävisi kuitenkaan liian tylsäksi, jos sitä liian ahkerasti
käytettäisi. Omalla tavallaan kulttuurimme on kuitenkin maukkaimmillaan silloin, kun se
ei ole liian suosittua ja mainstreamia. Kuten Suomen tunnetuin graffititaiteilija EGS on
sanonut: “Graffiti ei ole mikään frisbeenheitto”. On siis hyvä että työpajoissa vierailee
paljon monenlaisia ja monen ikäisiä oppilaita, jotka saavat informaatiota kulttuuristamme ja sen myötä ainakin ymmärrys toimintaamme kohtaan kasvaa, vaikka oppilaan intohimo pysyisikin yhä jalkapallossa tai ratsastuksessa. Onnistunut työpaja on
kuitenkin aina hyvä kokemus ja opittuja taitoja voi myös käyttää muualla kuin vain maalaamisessa tai räppilyriikoiden kirjoittamisessa. Jatkossakin harrastajia tulee olemaan
hip hopin parissa moneen eri kategoriaan. Ihan kuten vaikka jääkiekossakin. Aina löytyy niitä jotka pelaavat hyvällä säällä kerran talvessa fiilistelyn vuoksi ja on niitä, jotka
eivät mitään muuta teekään kuin treenaavat ilmaveiviä kesät talvet kymmenentuhannen toiston taktiikalla. Joka kerta luokassa on muutama oppilas, joille toiminta
uppoaa enemmän kuin muille ja leveästä hymystä ja silmien tuikkeesta voi tulkita
opettamisen olleen vaivan arvoista. Sen jälkeen jokainen asettaa itse omat rajansa.
Kuten J-P Köykkä toteaa omassa opinnäytetyössään ”Graffiti ja katutaide nykytaiteen
kentällä”:
”Graffitimaalari voi olla taiteilija ilman, että hän esittelisi maalauksiaan galleriassa
yhtälailla kuin ruoan valmistaja voi olla kokki ilman, että hän on töissä ravintolassa. ” (J-P Köykkä 2015)

Itse koen hip hop- kulttuurin monipuolisuuden hyväksi viitekehykseksi, jonka parista
moni voi löytää mielenkiintoisia toimintatapoja pitkäksi aikaa. Hip hopin henkinen
sisältö on mielestäni merkittävä ja ehkä tärkeintä koko kulttuurissa itselleni on se, että
hip hopin kautta oppii ymmärtämään ja ottamaan huomioon muita, erilaisia ihmisiä,
joiden kanssa yhteistyössä toimien on mahdollista saada aikaan jotain ainutlaatuista ja
ennen kokematonta, vähän kuten joukkueurheilussakin.
- Kuinka ja missä oppiaineissa hip hop – kulttuurin käyttö olisi mahdollista?
Miettiessäni teeman alle soveltuvia peruskoulun oppiaineita, lähes kaikki oppiaineet
voisivat taipua jossain määrin hip hop- teeman alle. Liikuntatunneilla luonnollisesti
breikkaamista, kuvaamataidon tunneilla graffitia, äidinkielen tunneilla rap- lyriikkaa,
musiikin tunnilla musiikin tekemistä DJ-tekniikoiden avulla, Näiden itsestäänselvyyksien
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lisäksi teknisissä töissä voisi rakentaa oman DJ-pöydän tai mikrofonivahvistimen,
tekstiilitöiden puolella puolestaan vaatteiden kustomointia vaikkapa kuvaamataidon
tuntien kanssa yhdistellen. Hip hopin 40 vuoden ajalta löytyy myös paljon aiheita
käsiteltäväksi historian tunneilla ja eri kielten kanssa yhdistellen, myös maantietoa saisi
mukaan. Mielenkiintoinen combo voisi olla vaikkapa Tukholman breikkipiirien syntyhistoria ja siihen vaikuttaneiden tekijöiden alkuperä ruotsin kielellä.
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