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Kirkonkylän koulun pihalla 
hihkuttiin innosta, kun 49 
moottoripyörää kaarsi näyt-
tävästi koulun pihaan tiistai-
na. Vanhempainyhdistyksen 
järjestämä tempaus Motoris-
tit koulukiusaamista vastaan 
(MKKV) oli ensimmäinen 
laatuaan Mäntsälässä.

Juhlasalin lattialla nahka-
asuisten motoristien sisään-
tuloa tapitti vajaa 300 jännit-
tynyttä silmäparia. Käytävän 
varrella istuvat lapset toivot-
tivat tulijat tervetulleiksi kä-
siläpsyin. 

Nuorisotyöntekijänä ja 
juontajana toimiva tampe-
relainen Ari Santaharju ve-
ti motoristien osuuden läpi 
ammattitaitoisesti, huumo-
rilla ja tunteella. Santaharjun 
elämänmakuiset tarinat tus-
kin jättivät ketään kylmäksi, 
silmänurkka kostui useam-
malla kuulijalla. 

– Täälläkin on varmasti 
heristetty sormea tarpeeksi. 
On aika ottaa uudet metodit 
käyttöön. Haluamme kertoa, 
että motoristit eivät hyväksy 
kiusaamista. Osoitamme 
tukemme kiusatuiksi jou-
tuneille ja näytämme, ettei 
heitä ole jätetty yksin, Santa-
harju kertoo.

Santaharju   otti tilaisuudes-
sa rohkeasti esille myös per-
heiden alkoholinkäytön. 

– Puhumalla asiasta tulee 
näkyvä. Sitä ei tarvitse häve-
tä eikä siitä tarvitse vaieta. 
Koulu saattaa olla lapselle 

turvapaikka. Se voi olla ainoa 
paikka, missä ei läträtä viinan 
kanssa, sanoo Santaharju to-
tisena.

Pihalla oppilaat pääsivät 
halutessaan myös tutustu-
maan pyöriin. Jenna Pitkä-

nen ja Aaro Laurila 5B:ltä 
pitivät Santaharjun tarinaa 
rammasta koiranpennusta 
hyvänä ja mieleen jäävänä.

He kertoivat, että heidänkin 
koulussaan on ollut kiusaa-
mista ja härnäämistä, mutta 

tilanne on tänä vuonna jo pa-
rempi, kun rehtori Sari Laasi-
la puuttui asiaan. 

Motoristit koulukiusaamis-
ta vastaan –yhdistyksen sih-
teeri Marko Saarinen Lam-
milta kertoi, että motoristit 

kokoontuivat tilaisuutta en-
nen Juustoportilla, jossa kä-
vivät vielä läpi tapahtuman 
proseduurin. 

KKV organisoi tapahtu-
man, mutta paikallinen ker-
ho Moosehead Bikers vastasi 
järjestelyistä paikan päällä. 

– Meillä on aika tarkat oh-
jeet näihin tilaisuuksiin, kos-
ka välillä motoristeja saattaa 
tulla paikalle parisataakin, 
kertoo Saarinen.

Täällä ei esitellä pyörien 
tehoja tai mainosteta omaa 
kerhoa - me olemme tääl-
lä vain yhtä tarkoitusta var-
ten. MKKV:n toiminta ylittää 
merkki- ja kerhorajat ja kaik-
ki, jotka ymmärtävät ajatuk-
sen ja haluavat auttaa, ovat 
tervetulleita mukaan.

VahVat ovat kiusattu-
jen puolella.

Moottoripyörillä kiusaamista vastaan

Lapset ja motoristit vaihtoivat läpsyjä matkalla lavalle.

Uusi tapa 
toimia

u  Motoristit koulukiusaamista 
vastaan (MKKV) aloitti toi-
mintansa 2013 Tampereella, 
yhdistys rekisteröitiin 2014 
kouluvierailujen kysynnän 
kasvaessa ja toiminnan laa-
jentuessa

u  Moottoripyöräkulttuurin yh-
teisöllisyyttä ja motoristien 
kumppanuutta hyödyntävä, 
kansantajuinen kannanotto 
koulukiusaamisongelmaan

u  50-60 kouluvierailua vuo-
dessa 

u  Jäsenmäärä noin 200
u  Facebook-tykkääjiä yli 6000

Sälinkäällä valmistellaan 
Torpparihulinoita kahdetta-
kymmenettä kertaa. Viime-
vuotiseen tapaan hulinointi 
tapahtuu Sälinkään kartanon 
puisto- ja piha-alueella.

– Uusi tapahtumapaikka sai 
viime vuonna sekä kävijöiltä 
että myyntitorin myyjiltä run-
saasti positiivista palautetta, 
joten asiaa ei tänä vuonna 
enää tarvinnut pohtia, kertoo 
Sälinkään Perinneseuran pu-
heenjohtaja Päivi Aitkoski-
Catani.

Vaikka kaikki päivän tapah-
tumat keskittyvät kartanon 
ympäristöön, käynnistetään 
Sälinkään Mylly päivän ai-
kana kaksi kertaa. Myllyn jy-
tinään voi tutustua klo 11.00 
ja 13.00.

Juhlavuoden ohjelmassa 
on aiempaa enemmän mu-
siikkiesityksiä. Sälinkään 
koulun oppilaat esiintyvät 
opettajiensa Auli Oksasen ja 
Kati Markkasen johdolla klo 
10.30 ja Mäntsälän tanhuajia 
esitystä klo 12.45 säestävät 
laulullaan Ellun kamut, jot-
ka esittämät myös omaa oh-
jelmaansa. Alueella kiertelee 
myös pitkin päivää kansan-
musiikkia soittava pelimanni.

Torpparihulinoilla on jo 

usean vuoden ajan käyty 
Mäntsälän eri kylien välinen 
tiukka köydenvetokilpailu. 
Viime vuonna mukana oli 
vain kolme vahvaa kylää, Sul-
kava, Ohkola ja Sälinkää. Oh-
kola vei silloin voiton mutta 
miten mahtaa käydä tällä 
kertaa? Köydenvetokilpai-
luun ehtii vielä ilmoittautua 
mukaan.

Myyntitorin teltoissa tu-
lee jälleen olemaan tarjolla 
monenlaista hyvää, kaunis-
ta ja käytännöllistä. Tarjolla 
on muun muassa käsitöitä, 
lahjaesineitä, syksyn satoa ja 
leivonnaisia. Paja-Karri  kil-
kuttelee kenttäpajassa pit-

kin päivää ja myy takomiaan 
tuotteita. Ensimmäistä kertaa 
on mukana myös hiljattain 
perustettu Sälinkään Martat 
kirppariteltallaan.

Lapsille pystytetään jälleen 
palikka- ja piirustusverstas 
ja poniajelullekin pääsee klo 
10.00-13.00 ellei vesisade yllä-
tä. Pärehöylä ja maamoottori 
ovat saamassa laulukuoroon-
sa vanhan puimakoneen klo 
10.00 ja 14.00.

Sälinkää-tietämystään voi 
kokeille tapahtuman Arva-
uskeskuksessa ja kirjakirp-
pikseltä voi löytää lukemista 
syysiltojen ratoksi. Arpajai-
setkin kuuluvat tuttuun ta-
paan päivän ohjelmaan.

Sälinkään koulun vanhem-
painyhdistys paistaa kahvila-
teltassa muurinpohjalettuja 
ja tarjolla on paljon muitakin 
herkkuja. Sälinkään Perin-
neseuran makkaragrillistä 
saa apua suolaisen nälkään. 
Kartanolla on katettuna mo-
nipuolinen Torpparin pyhä-
ruoka-lounas klo 11.00-14.00.

Torpparihulinoilla on aina 
ollut aitoa vanhan ajan ky-
lämarkkinoiden tunnelmaa. 
Tällä kertaa on myös tapah-
tumaan tulevien myyjien toi-
vottu pukeutuvan torppari-
ajan henkeen.

– Todella hauskaa olisi näh-
dä yleisönkin joukossa torp-
pareita ja torpan emäntiä 
lapsineen, sanoo Aitkoski-
Catani.

Torpparihulinat Sälinkään 
kartanolla ja myllyllä lauan-
taina 19. syyskuuta klo 10-15.

Torpparihulinat toista 
kertaa kartanolla

Torpparihulinoissa on takavuosina 
saanut mukaan varapäreen.

hulinoihin valmis-
taudutaan jo 20. ker-
ran. Sälinkään Martat 
on ensimmäistä ker-
taa mukana.

Palvelemme: Ma - Pe 8-18, La 9-14.
MÄNTSÄLÄ  Linnatie 5  p. 010-4013090, 

010-4013091 ja 0400-463691
vianorpartner@msoynet.com

Palveleva rengasliike

Member of Nokian Tyres

Palveleva ja 
joustava rengasliike

– Renkaat edullisesti
–tuulilasit / –koRjaukset

–Öljynvaihdot- ja huollot –Sijaisautot

Uutuus: Bosch korjaamoluotto;
voit ostaa renkaasi myös osamaksulla.

Korjaamoluotolla saat vuoden korotonta
maksuaikaa, soita ja kysyy lisää!


