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Henri Jokela

Mahtipontinen moottoreiden jy-
rinä kimpoili pitkin Kirkkokadun 
koulun seiniä, kun 31 moottoripyö-
rää lipui jonossa koulun pihaan. 
Motoristeilla oli tuomisinaan kou-
lukiusaamisen vastainen viesti.

– Kiusaaminen on elämän tuh-
laamista, sanoo motoristien puhe-
miehenä toiminut Ari Santaharju.

Hän toteaa, että vaikka oppilaat 
tietäisivät toisensa, kukaan ei tiedä, 
mitä toisen elämä on.

– Osa lähtee aamulla kouluun 
unelmakodista. Osa lähtee toivoen, 
ettei kotiin tarvitsisi palata. Unel-
maelämän eläjä ei tiedä toisen hel-
vetistä yhtään mitään.

Santaharju toteaa, että koulu voi 
olla ainoa asia, joka tuo elämään 
säännöllisyyttä ja mahdollisuuden 
saada ystäviä.

– Kiusaaminen voi viedä joltakin 
ainoan suojapaikan.

Pahuus syö sisältä
Ari Santaharju sanoo olleensa kiu-
sattu, myöhemmin kiusaaja.

– Amatöörit tarvitsivat aina syyn 
kiusaamiseen, minulle riitti toisen 
olemassaolo.

Kiusaaminen loppui Santahar-
jun mukaan, kun hän yhtenä päi-
vänä yllättäen löi koulukaveriaan.

– Isku lähti lujaa ja osui täydel-
lisesti. Käteen tuli naarmu, jota 
lähdin huuhtelemaan. Huuhtelun 
lomassa katsoin peiliin ja kyllästyin 
naamaani. Ajattelin, että mikä jät-
kä sä olet ketään kiusaamaan? Etkö 
muka pysty muuhun?

Hän huokaisee, että pahuus syö 
ihmistä sisältä, niin kävi hänelle-
kin.

– Ei vaadi voimaa lyödä toista 
maahan. Voimaa tarvitaan ylös-
nostamiseen. Lopeta kiusaami-
nen, ei siksi että on pakko, vaan 

siksi, että sinulla olisi jotain kun-
niantuntoa.

Puolipekkanen töistä
Motoristit Koulukiusaamista vas-
taan ry:n toiminta perustuu vapaa-
ehtoisuuteen. Ari Santaharju on 
kiitollinen kaikille, jotka ovat an-
taneet aikaansa koulukiertueille.

 Nurmeslaiset motoristit Mika 
Mahlavuori ja Marko Ruutinen 
osallistuivat kotikaupunkinsa ta-
pahtumaan mielellään. Ruutinen 
kertoo ottaneensa päivää varten 
puolikkaan pekkasvapaan töistä.

– Itsellä on kokemusta molem-
mista. En halua, että kenenkään 
tarvitsisi kokea vastaavaa, Ruuti-
nen sanoo.

Mahlavuorella on myös selkeä 
viesti koulukiusaamisesta.

– Kovat jätkät eivät kiusaa!
Markku Joronen Outokummus-

ta ja Pekka Ala-Kotila Savonlin-
nasta kertovat olevansa mukana 
hyvän asian puolesta kiusaamista 

vastaan. Samalla saa olla tekemi-
sissä muiden motoristien kanssa.

Mukana oli myös poliisien moot-
toripyöräjärjestö Blue Wingsin Mi-
ka ”Waltsu” Wallius Juankoskelta.

– Olemme kaikki motoristiveljiä. 
Näen, että poliisillekin on tärkeää 
olla harrastajaryhmänä mukana ja 
antaa omaa asiantuntemusta, jos 
sitä tarvitaan.

Prätkillä kiusaamista vastaan
Motoristit Koulukiusaamista vastaan ry toi moottoreiden jylyä ja 
monenlaista mietittävää Kirkkokadun koulun oppilaille.
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toista maahan.
Ari Santaharju

Marko Ruutinen (vas.) ja Mika Mahlavuori (oik.) osallistuivat 
motoristit koulukiusaamista vastaan -tapahtumaan. Eppu 
Reinikainen (kesk.) pääsi kuskin penkille.
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Yhdeksäsluokkalaisten tiedot ja tai-
dot taloudesta laitettiin taas kerran 
koetukselle Taloustaitokilpailun 
muodossa. Yhdeksäsluokkalaisil-
le suunnattu Taloustaitokilpailu 
on valtakunnallinen kilpailu, jota 
järjestää Historian ja yhteiskunta-
opin opettajien liitto. Kilpailu on 
aiemmin tunnettu Taloustietokil-
pailu-nimellä, ja se järjestettiin en-
simmäisen kerran vuonna 1966.

Kirkkokadun yläkoulun yhdek-
säsluokkalaisista kilpailun kärki-
kolmikon muodostivat kilpailun 
voittaja Iiris Ruokolainen, toiseksi 
tullut Niilo Räty ja kolmannen sijan 

napannut Pirita Kuittinen.
Ruokolainen ja Kuittinen kertovat 

osan kilpailutehtävien olleen help-
poja, osan vaikeita.

– Kokonaisuudessaan se oli kui-
tenkin aika vaikea, Ruokolainen 
sanoo.

Ruokolainen ja Kuittinen kerto-
vat, että kokeessa piti muun muas-
sa vertailla pikavippien ja tavallisten 
pankkilainojen eroavaisuuksia sekä 
korkoprosenttiasioita ja eri korko-
jen eroja.

– Yhdessä tehtävässä esiteltiin 
erään henkilön koulumatka. Teh-
tävässä piti luetella, mitä kaikkea 
verovaroilla ja yksityisellä rahalla 
tuettuja asioita matkan varrelta löy-
tyy, Ruokolainen esittelee.

Mieleen jäi myös tehtävä, jos-
sa piti keksiä ideoita, joiden avul-
la kiinalainen pariskunta saataisiin 
muuttamaan Suomeen.

Ruokolainen ja Kuittinen totea-
vat, etteivät varta vasten valmistau-
tuneet Taloustaitokilpailuun.

– Yhteiskuntaopin tuntien pohjal-
ta mentiin. Tosin muutamia asioita 
ei oltu ehditty käydä tunneilla lä-
pi ennen kilpailua, Ruokolainen ja 
Kuittinen sanovat.

Pankkilainat ja pikavipit vertailussa
Taloustaitokilpailu haastoi 9.-luokkalaiset.
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pohjalta mentiin. 
Pirita Kuittinen ja Iiris Ruokolainen menestyivät 
Taloustaitokilpailussa. KUVA: HENRI JOKELA

Ari (vas.) ja Juha Santaharju ottivat veljellisesti silmämittaa toisistaan. Ari Santaharju muistuttaa, että 
kiusaaminen on elämän tuhlaamista. KUVAT: HENRI JOKELA

SEURAKUNTA

Nurmeksen pappilan julkisivu 
ja vesikatto maalataan tämän 
kesän aikana. Samalla maa-
lataan pappilan pihapiirissä 
olevan Väen Tuvan julkisivu. 
Asiasta päätettiin Nurmeksen 
seurakunnan kirkkoneu-
voston kokouksessa tällä 
viikolla. Seurakunta pyysi 
tarjousta neljältä yritykseltä, 
joista kaksi vastasi tarjous-
pyyntöön. Kirkkoneuvosto 
päätti hyväksyä nurmeslaisen 
Rakennus- ja Maalausliike 
Turusen tarjouksen.

Samassa kokouksessa 
vahvistettiin Nurmeksen seu-
rakunnan piispantarkastus. 
Kuopion hiippakunnan piispa 
Jari Jolkkonen tekee piis-
pantarkastuksen Nurmeksen 
seurakunnassa loppukesästä 
2019.

Pappila 
maalataan 
kesän aikana

NURMES

Pielisen eläinsuojeluyhdistys 
vuokraa Lehtovaaran koulun 
kentän Nurmeksen kaupun-
gilta kahdeksi vuodeksi. Eläin-
suojeluyhdistys aikoo käyttää 
4 000 neliön suuruista kenttää 
koti- ja lemmikkieläinten har-
rastus- ja koulutustoimintaan 
sekä liikunnalliseen virkistys-
toimintaan.

Lehtovaaran 
koulun kenttä 
vuokralle

KAUKOLÄMPÖ

Nurmeksen Lämpö oy asentaa 
uusia kaukolämpöputkia 
Mähköntielle ja Kynsiniemen-
kadulle. Mähköntielle uutta 
putkea tulee noin 200 metriä, 
ja Kynsiniemenkadulle noin 
25 metriä. Asennustöiden 
on tarkoitus olla valmista 
kesä-heinäkuun vaihteessa.

Uutta 
putkea 
Porokylään


