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Ystävää etsimässä -palvelu toimii osoitteessa maaseudun-

tulevaisuus.fi. Ilmoituksen voi jättää tekstiviestillä tai  

verkossa. Ilmoituksia julkaistaan lehdessä perjantaisin. 

Kaikki ilmoitukset löytyvät verkosta. Tekstiviestin hinta on 1,90 euroa.

Ilmoitukseen vastaaminen

Lähetä tekstiviesti numeroon 173172. Kirjoita viestin alkuun kirjaimet 

YS ja sen jälkeen ilmoituksen numero sekä haluamasi viesti. Erota tiedot 

välilyönnillä.

Ilmoituksen jättäminen tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti numeroon 173172. Kirjoita viestin alkuun kirjaimet 

YS ja sen jälkeen haun kohde (MN=mies hakee naista, NM=nainen hakee 

miestä jne.), telealuetunnus, ikäsi ja haluamasi teksti. Erota tiedot  

välilyönnillä. Tarkat ohjeet palvelun käyttöön ovat verkkosivuilla.

Onnittele koulunsa 
päättäneitä 3.6.!

www.maaseuduntulevaisuus.fi/ilmoitus
Jätä ilmoitus viimeistään 2.6. klo 10. 

* Nämä tarjoushinnat koskevat ainoastaan ilmoitus-
automaatilla jätettyjä ilmoituksia. Hinnat sisältävät alv:n.

Paljon onnea Merille ja Siljalle 
valkolakkien johdosta!

Toivottajina isä ja äiti

Datanomi Armi Jahnukainen:
Lämpimät onnentoivotukset!
T. äiti, isä, pikkusisko Laura ja 

velipoika Kalle perheineen
20 €
Tämä koko

150 €
Tämä koko

Meidän perheen
VUODEN KOKKI on

Sanjaana Virtanen!
Onnea toivottavat vanhemmat Onnea Petterille ammattiin 

valmistumisen johdosta!

t. Pielaveden mummo ja paappa

70 €
Tämä koko

70 €
Tämä koko

45 €
Tämä koko

150 €
Tämä koko

Pikkaraisen Tavarataivas 
onnittelee valmistuneita!

Kauppias Päivi Pikkarainen ja
koko Tavarataivaan henkilökunta

MERKKIPÄIVÄT

60-vuotias 60-vuotias

Myyntipäällikkö  
Markku Merilahti 
27.5.  
Perhepiirissä.

Yhteyspäällikkö 
Simo Ylä-Uotila 
27.5. Hollola. 
Perhepiirissä.

27.5–29.5.2016
Maailman pienin lehmä.
Maailman piskuisin lehmä asustelee 
Intiassa, Keralassa. Manikyam-niminen 
nauta on vain 61,1 sentin korkuinen. 

Nimipäivät
Tänään: Ritva
Lauantaina: Alma
Sunnuntaina: Oiva, Oliver ja 
Olivia

Päivän sana
Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle 
riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme.  
Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää,  
virittäkää hänelle riemuvirsi! Ps. 95: 1–2

MARKKU VUORIKARI

Moottoripyöriin ja motoristeihin tutustuminen on osa tapahtumaa. 
Risto Sarkamies heitti ylävitoset Leevi Lahtisen ja Vilho Maittilan 
kanssa.

Yhteisöllisyys on tärkeä osa motoristien sanomaa: he korostavat, että motoristit tervehtivät toista ja ojentavat tarvittaessa auttavan käden. Tervehtimistä  harjoitellaan koko salin voimin.  
”Kun morjenstaminen sujuu, puolet moottoripyöräkoulusta on jo suoritettu”, Ari Santaharju letkauttaa.

Tapahtuman kokonais vaikutelma on tärkein, tietävät motoristit. Pärinä ja komeat pyörät saavat kuuntelijoiden korvat valmiiksi hörölle.

Kiusaamista vastustavat motoristit 
päristelivät huikeaan suosioon

Oinolan kylässä on rauhallinen 
ja helteinen päivä, kun mutkan 
takaa kantautuu moottoreiden 
jyly. Ääni voimistuu ja pian rau
taratsujen tasainen letka tulee 
näkyviin. Näky saa autot hidas
tamaan vauhtiaan.

Noin 70 motoristia on mat
kalla lohjalaiselle alakoululle 
kertomaan koulukiusaami
sesta. 

Motoristien joukko on hie
man keskimääräistä isompi, 
mutta pidempiäkin kulkueita 
on nähty: Halkosaaren koululla 
osanottajia oli jopa 230.

Mukaan ovat tervetullei
ta kaikki motoristit, taustaan 
katsomatta: On sunnuntaiaje
lijoita, aktiivisia harrastajia, 
liivijengiläisiä, miehiä, naisia. 
Heitä kaikkia tarvitaan tänään, 
sillä kuulijoissakin on monen
laisia persoonia.

Motoristit koulukiusaamista 
vastaan (MKKV) lähti liikkeel
le Tampereelta syksyllä 2013. 
Joukko motoristeja keskusteli 
kahvipöydässä, miten koulukiu
saamiseen voisi puuttua.

Toiminta kasvoi nopeasti ja 
virallinen yhdistys perustettiin 
2014.

Nykyisin kiertuetahti on tii
vis: huhtikuusta koulujen lop
puun saakka motoristit esiin
tyvät kouluissa ympäri Suomen 
joka arkipäivä – satoi tai paistoi.

Kalenteri on niin täynnä, 
että tämän vuoden aikana mo
toristeja voi olla vaikeaa saada 
lähikoululleen.

Elokuussa odottaa Lapin 
koulujen kierros: pyörät suun

TUULIKKI VIILO  
LOHJA

Motoristien  
kiertue tahti  
on tiivis ja  
yhteisöllisyydellä 
näytetään mallia: 
mukaan sopivat 
kaikki, taustasta 
riippumatta.

taavat Jäämerta kohti, aina 
Nuorgamiin ja Utsjoelle saakka. 
Kyydissä on myös Pikku Kakko
sesta tuttu taikuri Luttinen.

Monella osanottajalla on ai
heesta omaa kokemusta, vaik

ka maailma onkin muuttunut 
omista kouluajoista.

”Lapsena kiusaaminen oli 
erilaista, silloin oltiin enemmän 
nyrkit pystyssä”, muistelee hel
sinkiläinen Markku Tammi-
luoma.

Hän on ollut mukana monta 
kertaa aiemminkin. 

”Olen eläkkeellä ja siis kan
santaloudellinen rasite. Tämä 
on oikeutus olemassaololleni”, 
hän naurahtaa.

”Nykyään vallitsee outo 
puuttumattomuuden kulttuu
ri ja kaverikateutta on enem
män”, espoolainen Jani Rosen-
berg miettii.

Lohjalainen Tapani Kangas 
muistelee lapsuutensa koke
muksia. 

”Siitä on varmaan 45 vuotta, 
mutta kyllä muistan. Jouduin 
tappelemaan. Vasta muutto 
keskustan koulusta pienem
pään Nummen yhteiskouluun 
rauhoitti tilanteen.”

Hänestä on pian tulossa 
sijais isä seitsemänvuotiaalle 
tytölle.

”Tiedän, että vieras paikka ja 
vieras koulu ovat vaikeita paik
koja. Aion pitää huolta ja olla 
elämässä mukana.”

Kiusaamisen syyksi voi mo
toristien mukaan riittää, jos 
erottuu porukasta jotenkin tai 
on vahva persoona. He eivät 
usko, että kiusaaja useinkaan 
ymmärtää kuinka vakava asia 
kiusatulle on.

 
Motoristit toivovat, että puhu
minen vaikuttaisi myös siihen, 
miten motoristeihin suhtaudu
taan.

Julkisuudessa motoristit 
nousevat esiin usein puhut
taessa rikollisjengeistä, vaikka 
motoristeja on vähintään yhtä 
monenlaisia kuin on pyöriäkin.

Ryhmän puhemies, tampere
lainen Ari Santaharju on mu
kana jokaisessa tapahtumassa. 
Hänen pyöränsä on vintage 
tyylinen Harley Davidson, jossa 
on toisen maailmansodan hen
keä.

Santaharju kuuluu kristillis
pohjaiseen Sons of Abraham 
moottoripyöräkerhoon. Hän 

hoitaa tapahtumien puhe
puolen.

”Mulle on luonteva juttu 
puhua. Mutta nämä ihmiset, 
jotka ottavat pekkasia työ
paikaltaan ja näkevät vaivaa 
päästäkseen tänne, ansaitse
vat suuren kunnian”, työk
seen liikuntakasvatusta ja 
nuorisotyötä tekevä Santa
harju sanoo.

Hän uskoo, että kiusaamista 
tulee olemaan niin kauan, kuin 
on ihmisiäkin – mutta että sitä 
voidaan myös vähentää. Siihen 
motoristit pyrkivät. Kiusaami
sessa ei ole hänen mukaansa 
kyse tiedon puutteesta, vaan 
mielikuvista ja ennakkoasen
teista.

Hänellä itsellään on koke
musta sekä kiusaamisesta että 
kiusatuksi tulemisesta.

”Perusmekanismi kiusaa
misessa on aina sama, mutta 
sosiaalinen media tarjoaa sii
hen uusia mahdollisuuksia”, 
Santaharju pohtii.

Kuudesluokkalaiset seuraavat 
kyläkoulun pihassa tiiviisti 
moottoripyörien saapumista. 
”Nyt ne tulevat!”

Pyörät parkkeerataan suo
raan koulun ulkooven eteen.

Santaharju esiintyy 190 op
pilaan edessä varmasti ja haus
kuuttaa yleisöä. 

Vakavampi osuus punotaan 
kevyemmän huumorin jouk
koon. Loppukevennyksenä 
esiintyy taikuri.

Motoristeilla on joka kou
lussa sama ydinsanoma: koulu 
on turvapaikka, jonka varje
leminen on yhteinen velvolli
suus.

”Jos kotona on levotonta, 
koulu voi olla jollekin se ainoa 
paikka jossa pidetään huolta, 
saa syödä lämpimän aterian ja 
hankkia ystäviä. Eikä sitä rau
haa ja turvaa saisi viedä koulu
kaveriltaan. Koulu on kuin 
sateensuoja, jonka alla ollaan 
turvassa”, Santaharju vertaa.

”Eli sikäli kun sinä voit 
asioihin vaikuttaa, pidät huol
ta että se turva säilyy, sovitaan
ko näin?”

”Joo!” salissa kajahtaa.

YSTÄVÄÄ ETSIMÄSSÄ

Mies etsii naista
15968 Vapaana savuton/ raitis 
monitoimi-isäntä maalta. 
Etsiskelen nuorempaa, lapse-
tonta ja sopusuhtaista naista. 
Traktorilla ajotaito plussaa! 
Loimaa 38 Turku ja Pori
15966 Emäntä maalta kesä 
koittaa tarvitsetko pehtooria 
avuksesi. Täs maalle haluava 
tekevä, raitis, rakennusalan 
teknikko mies tosissaan. 
tutustutaan. 57 Häme
15964 liikuntaakin harrastava 
48 v 177 cm katseenkin kes-
tävä raitis fiksu maatalous-
yritt/yritti etsii elämän-
kumppania fiksusta naisesta 
48 Turku ja Pori
15962 fiksu, naisellinen, itses-
täsi huolehtiva sitoutumista 
hal. Nainen?? 40 v rock henk, 
luonnossa viihtyvä, maalla 
asuva,tanssi taitoihin mies 
emäntää vailla. 40 Häme
15961 Hei. Maaseutua ja 
luontoa arvostava, terveet 
elämäntavat ja positiivisen 
asenteen omaava elämän-
kumppani kadoksissa. Sinua 
etsii raamikas ja savuton 
maajussi. 44 Keski-Suomi

15959 Agronomi ja tuleva 
maajussi hakee elämän-
kumppania mukavasta nai-
sesta. Olen avoin, huumorin-
tajuinen ja luotettava. Kesä 
on hyvää aikaa tutustua!  
27 Häme
15957 Etsin ystävää, josta 
mahdollinen puoliso. Olen 
ikäisekseni nuorekas.  
73 Oulu 
15955 Hei, olen aktiivinen 
retkeilyä harrastava mies 
haen ystävää luonnossa  
liikkuvasta naisesta. 41 Häme

Nainen etsii miestä
15960 Liikkuva, keskusteleva, 
kulttuurista pitävä, sitoutuva, 
aito, matkusteleva, nautis-
keleva, rehellinen, hellivä, 
nuorekas nainen vailla vas-
taavaa seuraa maalta  
59 Uusimaa
15956 Jos tulen vaimok-
sesi,mitä sinulla on tarjota 
minulle? Kysyy 47v. nainen. 
47 Turku ja Pori
15953 Hei helluntai meni 
ilman heilaa, toivottavasti en 
ole ilman koko kesää! Olen 
raitis! 54 Häme


