Pyysimme Motoristit koulukiusaamista vastaan facebook ryhmässämme, tapahtumiin
osallistuvia motoristeja kertomaan keitä he ovat, tässä reilu 400 motoristin
kertomuksia itsestään:
Tomi Keto-Tokoi Olen Tomi Keto-Tokoi, kiinteistönvälittäjä, yrittäjä, 5 lapsen isä ja vastustan
koulukiusaamista.

Henri Niskanen Olen Henri Niskanen, prosessinhoitaja Kempeleestä, 3 lapsen isä ja vastustan
koulukiusaamista.

Jyrki Lehtimäki Hei olen Jyrki Lehtimäki Kokki stuertti Lahdesta lapseton ja vastustan
koulukiusaamista

Lissu Leskinen Olen Lissu Leskinen, osastonsihteeri Lahdesta, kahden koulukiusatun tyttären äiti ja
vastustan koulukiusaamista.

Anne Valjakka Olen Anne Valjakka, maalari Imatralta, 4 lapsen äiti ja vastustan koulukiusaamista.

Einari Lindberg Olen Einari Lindberg Tuusulasta, (Kuorma-auton Kuljettaja) Eläkkeellä, 3 lapsen
isä ja vastustan koulukiusaamista.

Timo HJ Rantanen Olen Timo HJ Rantanen, nykyisin sosiaalialan työntekijä, entinen ravintola-alan
ammattilainen ja YK- veteraani, Lahden Nastolasta. Olen aikuisen tyttölapsen isä ja vastustan
koulukiusaamista. "Uusiomotoristina" 15v. ja 150000 km satulassa. Minuakin on kiusattu koulussa
aikoinaan, paikkakunnan ja koulunvaihdon yhteydessä.

Tiina Patokoski Olen Tiina Patokoski Torniosta , koulutukseltani terveydenhoitaja ja toimin
sairaanhoitoyksikön esimiehenä Kalixin kunnassa Ruotsin puolella. Olen kolmen pojan äiti, kaksi
heistä on jo aikuisia. Olen yhden pienen pojan motoristimummo. Olen MKKV ry:n jäsen ja
pohjoisen tapahtumavastaava. Toimin myös Custom Bikers Finland ry:n sihteerinä ja kannan
yhdistyksen liiviä. Vastustan koulukiusaamista.

Timo Vainiola Olen Timo Vainiola neljän tytön isä ja vastustan koulukiusaamista. Lahdesta.

Pasi Pieniluoma Pasi Pieniluoma, olen osallistunut muutaman kerran tapahtumiin. Kokopäivä
työssä, kolme lasta ... vastustan kiusaamista.

Teppo Anttola Teppo Anttola, Insinööri (AMK) ja ajoneuvomuotoiluopiskelija, osa-aikaisesti töissä
katsastusmiehenä. Lahden lähellä tällä hetkellä, mutta valmistumisen jälkeen muuttoa ulkomaille
tiedossa.

Vesa Miinalainen Vesa Miinalainen, rekkakuski Orimattilasta. Kolmen tytön isä ja yhden vaari.
Vastustan koulukiusaamista!

Kari Keijo Lahtinen Olen Kari Lahtinen orivedeltä ,omia muksuja ei ole mutta vaimolla 2 ja kaks
lastenlasta. Eläkkeellä oleva autonkuljettaja. Vastustan koulukiusaamista.

Juhani Koistinen Olen Juhani Koistinen Vesilahdesta, yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, 3 lapsen isä
ja vastustan koulukiusaamista.

Arvo Kolomainen Olen Arvo Kolomainen eläkeläinen, motoristi vuodesta 1962 Tuusulasta kahden
lapsen, aikuisia ja kolmen lasten lapsen, kaksi aikuista, vaari. Vastustan koulukiusaamista.

Jan Katajamäki Olen jan katajamäki,yhden lapsenisä. prosessiasentaja lahdesta.vastustan
koulukiusaamista.

Kari Keijo Lahtinen Ines Lahtinen hoitoapulainen.2 lasta 2 lasten lasta. Saksasta ja vastustan
koulukiusaamista.

Markku Heinonen Olen Markku Heinonen, 3 lapsen isä, yrittäjä ja vastustan koulukiusaamista!

Kode Koistinen Olen Reijo Koistinen Lahdesta. Toimin maahantuontialan yrityksessä
tukkumyyjänä ja kahden aikuisen lapsen isä. Vastustan koulukiusaamista.

Teresa Pohjalainen Teresa Pohjalainen kolmen tytön äiti, vartija sipoosta ja kiusaaminen on syvältä.

Memmu Lehtonen Olen Memmu, kahden lapsen äiti, koulunkäyntiavustaja/ryhmäavustaja ja
TODELLAKIN vastustan kiusaamista mitä ammatissani näen!!

Harri Kurikka Olen Harri Kurikka kahden tytön isä ja pienen pojan "vaari" . Vastustan
koulukiusaamista.

Anitta Kaikkonen Olen Anitta Kaikkonen Oulusta ja vastustan koulukiusaamista.

Pasi Vainio Olen Vainion Pasi, myyntijohtaja + hotelli- ja kylpyläpäällikkö Etelä-Pohjanmaalta. 2
lapsen isä ja vastustan koulukiusaamista.

Juice Leppälä Olen Juha Leppälä Hämeenlinnasta. Olen ammatiltani metsätalousinsinööri. Minulla
on kaksi alaikäistä lasta. Koulukiusaaminen on väärin.

Sari Veijalainen Olen Sari Veijalainen. Olen naimisissa, meillä ei ole lapsia. Työskentelen
koulunkäyntiohjaajana, erityislasten parissa. Vastustan koulukiusaamista. <3

Juha Mörönen Neljän lapsen isä, kaksi jo aikuista, mutta kahden nuoremman totaali-YH:na jo 10v
(jäädessä nuorin oli 8kk ja vanhempi 4v 8kk). Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen TurvaRy:n
varapuheenjohtaja (turun koulujen ja päiväkotien vanhempainyhdistysten kattojärjestö, suoraan
vanhempainliiton alaisuudessa. Moision koulun VY aktiivi. Moision koulun koulukohtaisen
oppilashuoltoryhmän jäsen, koostuu rehtoreista, opettajista, kuraattoreista ja koulu psygolokeista,
terveydenhoitajista. Mieskaveri lapsille joiden elämässä ei ole isää tai on erittäin harvoin. Nuorisoohjaaja, lajiosa motocross. Kasvatustieteen approbatur. Lavanrakennustyönjohtaja. Unity Cheer
lajikoordinaattori. Moision koulu viranomaislupien hankinta tapahtumiin. Jäkärlän koulun VY:n
toiminnantarkastaja. Maarian Kämmekät partioäidit (7 vuotta ja ainoa äijä ikinä). Moision koulu
sisäilmatyöryhmä. Turun nuoret kotkat leiriohjaaja. ENKÄ hyväksy koulukiusaamista millään
tasolla, vaikka omat lapset ei ole kiusaajia, eikä heitä kiusata, KETÄÄN ei saa kiusata

Sami Tiihonen Sami Tiihonen, kahden pojan (3luokka ja 7luokka) isä, sähköasentaja ammatiltani.
Todellakin vastustan koulukiusaamista.

Sami Tiihonen Unohtui kirjoittaa, olin aikoinani itse koulukiusattu, siksi vastustan kiusaamista,
koska tiedän, miltä se tuntuu kiusatusta.

Jouko Seiteri Hei olen Jouko Seiteri, sähköasentaja Oulusta. 4 lapsen isä ja vastustan
koulukiusaamista.

Jokke Mäkinen jokke mäkinen sastamala. antikvaari eli divarin pitäjä. motoristi v. 1970. 2 lasta,
avoliitossa. koulukiusattu itte. ehdottomasti vastustan kiusaamista sen kaikissa muodoissa.
kouluissa, työpaikoilla, kotona, kaduilla jne. hyvä MKKV ry

Jari Lilja Olen Jari Lilja Vantaalta. Yhden pojan ylpeä isä ja työskentelen tarjoilijana. Vastustan
koulukiusaamista!!

Johan Lindqvist Olen Johan Lindqvist Karjaalta. Opiskelen Karjaan Lukiossa ja lapsia ei vielä tässä
vaiheessa ole. Vastustan koulukiusaamista ja tahdon edistää toimintaa koulukiusaamisen
kitkemiseksi kouluista.

Tuulia Purtola Olen Tuulia Purtola, 3 lapsen äiti ja ammatiltani koulunkäynninohjaaja. Vedän
harrastuksena 3-9 vuotiaille lapsille microspeedwaytä Vaasan Moottorikerhossa. Olen itse ollut
koulukiusattu ja pyrin niin työssäni siihen että ketään ei kiusata ja että siihen puututaan jos näin
tapahtuu.

Asko Pystynen Asko Pystynen Heinolasta . Kolmen lapsen isä 30, 27 ja 15 , Elementtityöntekijä ,
Vastustan koulukiusaamista

Jorma Hyvönen Jorma Hyvönen ,Seinäjoki,eläkeläinen(insinööri) omia lapsia ei ole,mutta
isäpuolena olen ollut ja myös koulukiusattu.Ehdottomasti koulukiusaamista vastaan.

Tommi Mäkeläinen Tommi Mäkeläinen, olen ollut mukana tapahtumissa.Olen 5 lapsen isä ja yhden
vaari. Yksi lapsistani on lievä kehitysvammainen jonka omaishoitaja olen, vastustan kaikenlaista
kiusaamista. Olen Pomarkusta.

Mirkka Noro Pieneläinhoitaja, ja tällä hetkellä opiskelen eläintenkouluttajaksi. Ei lapsia, mutta isäni
on MKKV:n toiminnassa mukana, ja itse haluan kulkea rinnalla milloin ikinä pystyn.
Koulukiusaamisesta kokemusta kiusattuna. Vastustan koulukiusaamista.

Kawa Akreyi Olen Kawa Akreyi, kurdi taustainen baarin pitäjä lahdesta. Vastustan
koulukiusaamista koska se on väärin. Lapsia ei ole mutta kummilapsia on 6 😃

Jorma Stenberg Jorma Stenberg Vantaalta Asennusvastaava. Kahden aikuisen lapsen isä. Tyttöni on
erityislapsi jota on kiusattu koulussa. Tiedän mitä on tulla kiusatuksi.

Susanna Soppi Os Saimovaara Olen Susanna Soppi, lähihoitaja Lahdesta. Teen työtä vanhusten
parissa. Olen yhden lapsen äiti ja teen MKKV ry:n tapahtumakoordinaattorin hommia vapaaajallani vapaaehtoistyönä. Sen lisäksi keikkailen aktiivisesti Suomen Karva-Kaverit ry:n riveissä
koiramme kanssa, vieden iloa viikoittain mm. vanhusten ja vammaisten arkeen. Haluan olla mukana
MKKV:n toiminnassa koska toivon ja tiedän että kampanjallamme on merkitystä!

Anne Tuovinen Anne Tuovinen Järvenpäästä toimistotyöntekijä. Ei omia lapsia. Vastustan
koulukiusaamista. Mielestäni olemme tärkeällä asiassa lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.

Maarit Pekkola Olen Maarit Pekkola, vaatekauppias. Kahden aikuisen pojan äiti ja yhden 1,5
vuotiaan tytön mummo.

Anna Hynynen Anna Hynynen Askolasta. Henkilökohtainen avustaja vanhuksille ja keikkatöitä
päiväkodissa. Minulla on 14 vuotias tytär.
Vastustan koulukiusaamista.

Ilpo Karjalainen Taksiautoilija Tampereelta, perheenisä ja pienyrittäjä. Kuljetan työkseni mm.
koululaisia ja dementoituneita vanhuksia turvallisesti ja laadukkaasti matkoillansa, niin ja yhden
aikuisen tytön isä, asuu vielä kotona

Juha Siiskonen Olen Juha Siiskonen sähköasentaja Nokialta. Kaks poikaa ja vastustan
koulukiusaamista, itsekkin siitä nuorena kohdanneena jättää turhan rajut arvet joiden paikkaus voi
kestää kauan..

Harri Rantanen Olen Harri Rantanen Tampereelta, heraldikko. Minulla on 37- vuotias
kehitysvammainen poika. Vastustan koulukiusaamista.

Jorma Stenberg Ei kehitysvammainen vaan Erityislapsi. Eikö.

Harri Rantanen Jorma Stenberg Totta. Kun käyn puhumassa muuttovalmennuksissa (tukiliitto) niin
puhun erityislapsista. Kehitysvammainen on terminä ihmisille selkeämpi. Siksi käytin tälläkertaa
sitä termiä. Olet kyllä oikeassa ja samoilla linjoilla kanssani. :-)

Jorma Stenberg

Mika Oksman Olen Mika Oksman, jakeluautonkuljettaja Siilinjärveltä. Minulla on 10-vuotias tytär,
jota on kiusattu koulussa. Itse olen ollut kiusattu ja häpeäkseni myös kiusaaja. Vastustan jyrkästi
koulukiusaamista!

Niko Repo Niko Repo 36v. Hyvinkäältä. Lähihoitaja. Työskentelen lastensuojelussa.

Sami Uutto Sami, vuosimallia -68. Yrittäjä, koulukiusattu. Ei lapsia. VASTUSTAN
KIUSAAMISTA!

Teija Wallin Teija Wallin Pöytyältä. Tällä hetkellä sairaseläkkeellä. Kaksi jo aikuista lasta, joista
tytär ns. erikoislapsi, jota on kiusattu koulussa koko kouluajan. Ehdottomasti vastustan
koulukiusaamista.

Tanja Wallin Tanja Wallin, työttömänä ehdin toimimaan MPK:ssa (MaanPuolustusKoulutus)
mediataistelija ja kouluttaja, LBC:ssä (Ladies Bike Club) tiedotusvastaavana ja varapressana ja
mahdollisuuksien mukaan MKKV:n tapahtumissa.
Lapsia on yksi oma ja kolme melkein omaa. Paikkakuntana on Pöytyä ja vastustan kaikenlaista
kiusaamista, mutta koulukiusaamiseen puuttuminen on ehdoton ykkönen.

Jan-Peter Kivelä Olen Jan-Peter Kivelä. Ammattikalastaja Tammisaaresta. Kaksi lasta 11v. ja 13v.
Vastustan koulukiusaamista.

Jari Hiltunen Jari Hiltunen, insinööri ja minulla on kaksi tytärtä, joista toinen aikuinen ja toinen
16v. Oppikouluaikanani oli kiusaamista, mutta yks iso kaveri luokalla piti sen kurissa. Tyttärieni
koulussa oli kiusaamista ja siellä olemmekin käyneet.

Rene Du Jardin Olen linja-auton kuljettaja (koulukyydit), neljän lapsen isä. Entinen koulukiusattu.

Matti Haapanen Varaosapäällikkö Ruskolta, Turun naapurista.
Kolme aikuista poikaa, yksi pojanpoika.
Kiusaaminen on syvältä.

Mika Walkama Hgistä 4 aikuisen pojan isä ja myös vaari. Ent. Nuoriso ohjaaja. 20v. Opettajana
judossa ikä 04 - 100 v. Ennakoiva ajon kouluttaja. Myös voimankäytön kouluttaja. Mp asentaja.
38v jv rav. Ovilla

Jari Kellokumpu Jari Kellokumpu, cnc-koneistaja, alaikäisiä lapsia 3. Ehdottomasti vastustan
koulukiusaamista

Virve Käppi Virve Käppi Ylöjärveltä. Kolmen lapsen (kaksi koululaista, yksi eskarilainen) äiti.
Olen terveydenhoitaja kotisairaanhoidossa. Motoristi yli 20 vuotta. Ehdottomasti vastustan
koulukiusaamista ja haluan jatkossakin olla mukana MKKV:n toiminnassa!

Nina Penttinen Olen Nina Penttinen,sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, palveleva asuntomyyjä
Hollollasta. Kaksi jo lähes aikuista lasta. Vastustan koulukiusaamista!

Risto Sarkamies Olen Risto Sarkamies, Lohjaĺta minulla yht kolme lasta + nykyisellä vaimolla
kaksi edellistä liitosta. Ja yksi lapsenlapsi
VASTUSTAN KOULUKIUSAAMISTA

Kimmo Ravantti Kimmo Ravantti timpuri Lohjalta. Kahden 13v. ja 15v. lapsen isä. Vastustan
koulukiusaamista!

Pauliina Maunula Olen Pauliina Pornaisista, viiden 9-17 vuotiaan lapsen äiti. Esikoiseni on
kehitysvammainen ja toimin hänen omaishoitajana. Olen ollut mukana MC-touhuissa
kolmisenkymmentä vuotta ja mkkv:ssä aktiivisesti reilun vuoden. Vastustan ehdottomasti
koulukiusaamista.

Jorma Stenberg Huomio ! Erityislapsi. Varmaan tarkoitit.

Pauliina Maunula Kyllä kehitysvammainen on ihan virallinen ja yhä käytössä oleva yleistermi.
Vamma on syntynyt kehitysvaiheessa. Kertoo erityisyyden laadusta tässä yhteydessä ehkä
paremmin. Toki me kaikki olemme erityisiä, toivottavasti edes jollekin :)

Jorma Stenberg Juuripa näin

Päivi Kohonen Olen Päivi Kohonen myymälätyöntekijä Lahdesta ja kahden aikuisen tytön äiti.
Vastustan koulukiusaamista!

Jimi Rajala Jimi Rajala, kahden lapsen isä, tällähetkellä terminaali työntekijä ja vastustan
koulukiusaamista!

Eko Kesti Erkki Kesti, lapseton nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Kajaanista. Työskentelen
lastenkodissa ohjaajana ja vastustan koulukiusaamista.

Jyrki Hurskainen Liikenneopettaja Kajaanista. Kahden koululaisen iskä.

Jouko Leinonen Olen eläkeläinen kaksi aikuista poikaa , entinen koulukiusattu alaasteella, Ent.
nuoriso koripallovalmentaja n.20 v , seurakunnan nuorisokerhoja vetänyt 6 vuotta Työskennellyt
viimeiset 10 vuotta vartijana , ja järjestyslain mukaisena järjestyksenvalvojana . Kiusaaminen on
syvältä

Jarna Mäkinen Jarna Mäkinen Lemusta.
Parturi-kampaaja yrittäjä.
Yksi 16-vuotias poika.

Matti Ristola Olen 63-vuotias juuri työelämästä eläkkeelle jäänyt mies-henkilö jolla ei ole rikollista
taustaa eikä edes ylinopeussakkoja tai muitakaan rikkeitä yhteiskuntaa vastaan.
Aiemmin tein työkseni apuvälineitä vammautuneille tms. fyysisistä rajoituksista kärsiville ihmisille.
Itselläni on kaksi aikuista poikaa ja nykyisellä vaimollani kolme tytärtä joiden kasvatuksessa on
kohtuullisen hyvin pärjätty. Lapsenlapsia vielä valitettavan vähän ;-)
Kovin monessa tapahtumassa en ole vielä käynyt mutta niissä, missä olen en itse ole ainakaan
nähnyt mitään artikkeleissa mainittuja ryhmittymiä (vain motoristeja ja taikurin)
Itse aikoinaan koulukiusatuna arvostan tämänkaltaista työtä mikä edes jossain määrin voi rajoittaa
kiusatuksi tulemista!

Tomas Ullstedt Laivasähkömies, rauhanturvaajaveteraani, aviomies ja neljän lapsen ylpeä isä.
Koulukiusaamiseen puututtava vakavammin ja aiemmin kuin nykyään tehdään.

Kenneth Bergqvist Kenneth Bergqvist, Porvoo, sähköasentaja ja 9 vuotias poika löytyy.

Seppo Louhikko Seppo yrittäjä Tuusulasta. Kahden aikuisen tyttären isä ja kahden tyttärenpojan
pappa. Mietin vaan, että ovatkohan sen Hesarin jutun kirjoittaja tai siinä kommentoineet henkilöt
koskaan olleet paikalla MKKV:n kouluvierailuilla?

Matti Ristola Toimittajilla ei ole kovinkaan suurta vastuuta jutuistan, etenkin kun meidän oma
virkavalta kertoo "tosiasioita" heille???
Enempi kylläkin kiinnostaa se, etä mistä moinenäläkkä on saanut alkuunsa...
Olisikohan joku 7v poika kertonut, että koulussa ol…Näytä lisää

Olli Niinisalo Olen Olli Niinisalo, jo aikuisen pojan (18) isä. Keravalta vastusta kiusaamista niin
kouluissa kuin työpaikoillakin. Mopomieskin vanhoilla päivilläni jo 10 vuotta

Mika Juhani Korhonen Olen mika Korhonen 38v yksinhuoltaja isä ja ammattia olen juuri
vaihtamassa tarkoitus tulla yhteisöpedagogiksi. Entinen hitsaaja. Vastustan koulukiusaamista
jyrkästi!

Esa Kokkonen Esa Kokkonen, 41v kolmen lapsen isä - 20/7/4v muksut, tietoturva asiantuntija.
Vanhinta lasta kiusattiin ja jos näistä käynneistä on yhtään apua yhdellekkään lapselle, olen
mukana!

Ritva Peltonen Ritva Peltonen teen töitä lasten ja nuorten sosiaalihuollossa. Kolme omaa lasta ja
viisi lasten lasta.

Kirsi Lilli Väätäinen Kirsi Orvokki Mäntsälästä. Yhden nyt jo aikuisen lapsen äityliini. Onneksi
oma lapseni ei ollut koulukiusaamisen kohde, mutta silti koen MKKV-toiminnan tärkeäksi ja
mielellään osallistun tapahtumiin aina kun omat resurssit sen mahdollistavat.

Helkamarja Rasila Helkamarja Rasila, eläkkeellä mutta myös töissä silloin tällöin. Olin aikanaan
koulukiusattu ja nyt jo aikuista poikaani kiusattiin sekä ala- että yläasteella. Tänään radiossa

puhuttiin siitä että kiusaamista tapahtuu jo päiväkodeissa! Eli varhaista puuttumista kaivataan
todella!

Ari Koskinen Ari Koskinen Lahdesta, 4 aikuista lasta 7 lastenlasta joista 5 on aloittanut
koulunkäynnin. Vastustan koulukiusaamista.

Teemu Suihko Teemu Suihko opiskelija yhdistelmä-ajoneuvon kuljettaja
motoristi 3 vuota olen ollut. ei lapsia ikä 18 v

Neea Malinen Neea tällä hetkellä kotiäitinä perheessä 3 lasta ja kanssani tapahtumissa ollut mukana
mieheni harri joka siis Cannonball jäsen hänellä lisäksi edellisestä liitosta 3 lasta 😊 Meillä poika
1lk joka koulukiusaajan uhri 😡

Joni Tapaturma Joni Muotka Espoosta, lastausesimies / kouluttaja helsinki-vantaan lentoasemalla
päivisin ja iltaisin friikkisirkuksen esiintyjä, ikää 41, ensimmäinen lapsi muhimassa ja ehdottomasti
kiusaamista vastaan, sekä lapsien kuin aikuistenkin kohdalla.

Christian Karén Christian "Kisse" Karén Tammisaaresta...työskentelen mielenterveyshoitajana
suljetulla lastenpsykiatrisella osastolla Tammiharjun sairaalassa...itselläni kaksi ihanaa lasta, poika
23v sekä tyttö 21 v :) Ollut mahtavaa saada olla mukana hyvän asian puolesta!!

Tiina Kärkäs Tiina Kärkäs, koulukiusattu, (terveiset vaan teille :( , vieläkin painaa mieltä). Yhden
kaukaisuudessa tulevaisuudessa olevan Koululaisen äiti. Kiusaaminen tarvii saada loppumaan ISO .
Mukana aina kun mahdollista . Matkassa ilman tunnusliivejä, en kuulu mihinkään kerhoon edes.

Aki Lumiaho Aki Lumiaho, johtava tutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Kaksi aikuista
poikaa, vanhempi poika aktiivinen mp-kouluttaja ja koulutusvastaava isossa koko maan kattavassa
moottoripyöräkerhossa. Olen mukana MKKVn tapahtumissa aina kun on mahdollisuutta osallistua.
Hienoa homma, MKKV!

Ilpo Karjalainen Aki rulettaa

👍

👍

👍

Riina du Jardin Olen Riina du Jardin, tällä hetkellä päätoiminen opiskelija (sosiaali ja terveysala).
Olen neljän lapsen äiti, joista yksi on ollut koulukiusattu koko alakoulu ajan. Vastustan
koulukiusaamista.

Eva Wathén Meitä on kaksi: It-kehityspäällikkö Tuusulasta, 57v, aikuinen poika ja puolisoni 62v,
eläkkeellä it-hommista ja 2 lasta, 3 lastenlasta. Kuulutaan mcc-kerhoon. Tavallisia ihmisiä, jotka
haluaa olla viestimässä mm. koulukiusaamista vastaan.

Markku Koponen Markku koponen, 50 , Koria. 6 lapsen isä. Vastustan koulukiusaamista.

Riitta Kankaanpää Olen ent.maatalousyrittäjä, sairaanhoitaja Orivedeltä. Kahden mahtavan pojan
äiti ja viiden lapsen mummu. Motoristivuosia 14. Vastustan kiusaamista !

Arto Rautiainen Arto Monninkylästä puolitoista vuotta jo eläkeläisenä, kahden lapsen isä ja
kahdelle pojan tyttärelle ukki. Mukana MKKV: n tapahtumissa n. Kymmenisen kertaa juurikin
pyyteettömän ja hyvän asian puolesta ajamassa mukavassa seurassa.

Jyrki Yli-Nokari Jyrki Yli-Nokari, 56v, kolmen aikuisen lääkäri- ja terveydenhoitajaopiskelijan isä,
naimissa, entinen koulukiusattu, aiemmin 15v Nokialla erilaisissa asiantuntija- ja johtajatason
tehtävissä, nyt Valmet automaatiossa ohjelmistopuolen pääarkkitehtina. M…Näytä lisää

Pirjo Haapalaakso Pohjanmaalta, Isojoelta. Töissä kotihoidossa ja ajoittain laboratoriossa. 2 tytärtä,
poika ja 3 lapsenlasta ☺

Erkko Vaskuu Monialayrittäjä Lempäälästä, ikää 44 v. Perheeseen kuuluu 9v poika. MKKV:n
lisäksi mukana autourheilijoiden #Eikiusita kampanjassa.

Jan Hynnä Kaksi omaa ja kaksi puolison mukana tullutta lasta. Ammatti: Yleisradion tv-uutisten
pääohjaaja/Tampere. Varyags mcc:n pressa, käytämme liivejä ja vastustamme kaikenlaista
kiusaamista!

Jari Salin Jari Salin, Järvenpäästa, Field Engineer, lapseton. Vastustan koulukiusaamista ja
kiusaamista ylipäätään. Matka jatkuu MKKVn mukana!

Tuula Toikka Tuula Toikka, Luumäeltä Etelä-Karjalasta, terveydenhoitajaopiskelija, aiemmin
ravintolapäällikkö sekä henkilöstöpalveluyrityksen paikallispäällikkö. Avoliitossa. Mulla on 17v
tytär, joka on koulukiusattu, samoin olen itsekin ollut. Vastustan koulukiusaamista 😡

Tero Pastori Laine Tero "Pastori" Laine. 37 vuotias lapseton yksityisyrittäjä Tampereelta.
Itse olin aikoinaan sekä koulukiusaaja että kiusattu, jonka johdosta tämä asia resonoi itselläni
voimakkaasti.

Tiina Luomala Tiina Luomala Lahdesta. Aikuisen 1 tyttären äiti ja 3 lapsenlapsen mummo.
Työskentelen perushoitajana. Vastustan kiusaamista

Jyrki Vilppo Jyrki Vilppo. 50v
Rekkakuski Kangasalta.
Kaksi poikaa. 24 & 13 vuotiaat.
Koulukiusaamisesta tiedän jotakin henk.koht. tasolla. Vastustan sitä!!

Hannu Huupponen 32 vuotias lattianpäällystäjä Lahdesta. Ei ole lapsia vielä. Olen aktiivinen
järjestötoiminnassa ja vastustan kiusaamista

Jari Tommola Jari Tommola 1pojan yh isä.kaivinkoneen kuljettaja.vastustan koulukiusaamista.

Tomi Otto Juhani Vauranoja Tomi Mad MansonVauranoja Huittisista.4 pojan isä ja vuorotöistä
rahani tulee perheelle ja harrastuksiin. EI KIUSATA PERKELE.

Mia Byckling-Räty Mia Byckling-Räty,naimisissa oleva kaupantäti 😉 Joensuusta. Kahden teinin
äiti ja perheeseen kuuluu myös kaksi koiraa ja kani. Oma tyttö on ollut pahasti koulukiusattu, joten
asia on melko henkilökohtainenkin. Koko perhe harrastetaan prätkiä, joita meillä on kolme. Pojan
ikä ei vielä riitä, mutta mopo tulee jo ens kesänä 😃.

Pia Artinsalo Pia Artinsalo 50-v, Turku.
Yksinyrittäjä, valmistan sisustus- ja käyttötuotteita www.handmadebykotona.com
2 lasta (tyttö ja poika) jotka asuneet jo vuosia omillaan.
Käsityönä tehtyjä pelkistettyjä musta-valko-harmaita sisustustuotteita.

Pauli Pesu Pauli Pesu
Lämpölaitoksen laitosmies
Ei oo lapsia

Sami Tuppurainen Sami Tuppurainen, Raskaskoneasentaja. Valkeala. 1.n lapsen isä , 2.n lapsen
isäpuoli. C.B.F.n jäsen (Custom Bikers Finland ry.)

Bo Björkman Eläkellä oleva rekkakuski (rehukuski) ei oo lapsia Entinen koulukiusattu. CBF jäsen
(Custom Bikers Finland ry)

Sari Kinnunen Olen 3 lapsen äiti ja 2 vuotiaan pojan mummu. Työskentelen nuoriso-ohjaajana
Kajaanissa ja vastustan koulukiusaamista

Anna Soramäki Anna Soramäki, 40 vuotias kirjapainotyöläinen Päijät-Hämeestä. 12- ja 14vuotiaiden lasten yksinhuoltaja. Harrastan moottoripyöräilyn ohella moto- ja geokätköilyä, rotkoja,
luolia ja muita luonnonihmeitä. Olen tuomittu elämäni aikana kaksiin ylinopeussakkoihin.
Vastustan ehdottomasti koulukiusaamista!

Teemu Nihti Nyt kahden lapsen 3v ja 1kk isä. Kävin yhdessä tapahtumassa lasteni tulevassa
koulussa Iittalassa. Vastustan koulukiusaamista ja teen sen, jotta omillakin lapsilla olisi
mahdollisuus käydä koulua turvallisesti.

Merja Zitting 58 v sihteeri nyt eläkkeellä.2 lapsen äiti lapset on yrittäjiä .3 lapsen mummi.osallistun
MKKV tilaisuuksiin joka tekee hienoa työtä tärkeän asian puolesta.omalla esimerkilläni olen näin
ollen omien lastenlasten sankari.

Georg Londen Georg Londen , "tuore" poliisi eläkeläinen. Kiusaamisen vastustamistyötä tehnyt
kymmeniä vuosia ja aion jatkaa vielä niin kauan kun pystyssä pysyn.

Tuula Ankerman Os Väärälä Koulunkäynti ohjaaja, kaksi aikuista poikaa. MKKV Ry kävi
Martinniemen koululla. Vastustan koulukiusaamista. Itsellä siitä karvaat kokemukset.

Viivi Laakso Viivi Laakso,46v. järvenpäästä. toimistotyöntekijä,kaksi teini ikäistä tytärtä. Vastustan
koulukiusaamista!! tässä ollaan tärkeällä asialla ja ikävästi on nyt touhu mustamaalattu !

Milla Kytölä Milla Kytölä, koulukäynnin ohjaaja. Lapsia meidän perheeseen kuuluu 4, kaikki
kouluikäisiä. Mukaan liityin juuri ja kertaakaan en ole ajamaan vielä päässyt. Toivottavasti sekin
päivä eteen tulee vielä.

Minna Johanna Huolman Autonkuljettaja etc Luumäeltä, Etelä-Karjalasta. 4 lasta ja yksin porukan
ulkopuolle jättämisestä kokemuksia nuoruudessa.

Sari Salas Työskentelen päiväkodissa. Tästä porukasta tuli motoristi käymään myös
esiopetusryhmässä viereiseseltä koululta viime keväänä. Kiitos. Tilaisuus oli mukava, iloinen ja
lapsilla oli paljon asiaa. Taisi olla mieheni. MKKV tilaisuuksien vetäjä sai myös he…Näytä lisää

Kouvonen Mave Mauri Olen eläkkeellä ollut tapahtumissa kolmatta vuotta. Koen et ollaan tärkeällä
asialla. Oon parisuhteessa, ei omia lapsia.

Aarne Mykkänen Olen raskaan autokaluston asentaja..tällä hetkellä työtön..lapsia 4kpl 2 vielä
opiskelee..olemme todella tärkeällä asialla..vastustan koulukiusaamista..koska itse olin
koulukiusattu samoin myös lapsiani kiusattiin koulussa..

Merja Lehtinen Merja Lehtinen, Mänttä. Kahden tyttären äiti, nuorempaa kiusattiin koulussa ihan
mustelmille asti. Olen myös kahden lapsen mummi. Linja-autonkuljettaja, myös koulukuljetuksia.
Motoristi vuodesta 1988. Vastustan koulukiusaamista.

Petteri Lares Ohjelmistokehittäjä Lahesta, 3 lasta ja 1 lapsenlapsi. Vahvat ei kiusaa!

Tommi Ylimäki 38v. Insinööri, töissä IT-alalla customer project managerina. Naimisissa, 2 lasta
(11v poika ja 9v tyttö). Vapaa-aika kesäisin menee perheen kanssa ja moottoripyörän selässä,
talvisin valmennushommissa (takana n. 20 vuotta juniorivalmennusta). Vastustan koulukiusaamista
liivit päällä koska en halua, että omat lapseni (tai kukaan muukaan) joutuisi siitä kärsimään. Omia
siskojani kiusattiin aivan liikaa :(

Jani Rosenberg Olen Jani Rosenberg, IT-insinööri, Espoo, kolmen lapsen isä ja vastustan
koulukiusaamista.

Päivi Kemppainen Ylikiiminki, 9-v pojan äiti. Teen etsivää nuorisotyötä. Tärkeä asia ja
konkreettista vaikuttamista!

Mona Laine Mona Laine, Lahdesta. Minulla 3 lasta ja miehelläni 2, lisäksi minulla on 2 aikuista
lapsipuolta aiemmasta liitosta.
Ammattina ennen lähihoitaja, nykyään hevostenhoitaja/islanninhevosvaellusten vetäjä.
Vastustan koulukiusaamista.

Risto Kinnunen Risto Kinnunen 56-vuotias päihdetyöntekiä, kuuden lapsen isä ja kahden ukki.
Vastustan kaiken laista kiusaamista ja erityisesti koulukiusaamista

Antero Alenius Olen Hämeenkyrön kunnanjohtaja ja olen harrastanut moottoripyöräilyä 17 vuotta.
MKKV tapahtumiin osallistun aina Hämeenkyrössä ja joskus lähellä, jos ehdin. Jokainen tilaisuus
on ollut vaikuttava ja lapset ovat todella kuunnelleet kiusaamisen vastustamista. Kouluvierailuista
tulee paljon kiitosta!

Stefan Steffi Isaksson Stefan Isaksson, palomies Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksella, 44 v, isä
kahdelle tyttö lapselle, naimisissa. RedKnights MC jäsen. Kiusaaminen on huono juttu, en hyväksy.

Tarja Paloaho Kahden täysikäisen pojan äitee... vuoropäällikkönä St1 asemalla. Muutaman vuoden
ajellu omalla pyörällä ja aktiivisesti mukana paikallisissa mc-toiminnassa. Tänä vuonna Seinäjoella
sekä Kauhajoella mukana MKKV tapahtumissa. Hienoa toimintaa

Jari Lehtinen Persaukinen paperimiäs UPM:n palveluksessa, puolison kautta pari lasta. Ei
minkäänlaista liiviä.

Mira Jantunen Olen Tampereelta, 43 v, tällä hetkellä toimin hallintojohtajana, 5 v. tytär,
moottoripyöräilyä harrastanut n. 20 vuotta. Otan osaa koulukäynneille aina kun mahdollista,
koulukiusaamisen ja muunkin kiusaamisen vastustaminen on tärkeää. Tämä porukka tekee erittäin
tärkeää työtä sen eteen että koulukiusaaminen saadaan vähenemään.

Ari Rautakangas Ari Rautakangas Hollolasta, 58v. nuori. 2 lasta, 2 lastenlasta, joskus painittu
kiusaamisasioitten kanssa. Kiusaajat täytyy saada ymmärtämään että he tekevät väärin, uhri ei ole
syyllinen. Vastustan kaikkea kiusaamista.

Timo Vakkala 2 lapsen isä. Koulutuspäällikkö ja tällä hetkellä yhden peruskoulun johtokumnan
jäsen.

Kari Uusimäki Kari Uusimäki, IT-alan palvelupäällikkö Karjaalta. Kahdeksan lasta. Osallistun
mahdollisuuksien mukaan MKKV:n tapahtumiin. Koulukiusaaminen on todella raukkamaista ja
vastustan sitä ehdottomasti.

Jyrki Jykä Järvikari +60 Aina mukana kun työt sallii. Kraftwolf;n vicepresident ja ylpeä siitä.

Maarit Hietanen Maaritti, jalostusasiantuntija Kajaanista. Ei omia lapsia, mutta 4 <3 kummitettavaa.
Kuhmon MP Kerhon sihteeri. Itse olin vuosia koulukiusattu, ja jos yhdenkään kiusaamisen pystyisi
estämään, niin mukana olen!

Mervi Mäki 29v hieroja. Kaksi omaa pikkupoikaa. Kaksi kummilasta, joista toinen jo koululainen.

Päivi Hämäläinen 32-vuotias K-Citymarketin myyjä ja kolmen tyttären äiti Kajaanista.

Mika Wallius Waltsu Wallius, 46 v , Blueknights, rikostutkija, ja osallistunut MKKV;n tapahtumiin
Itä-Suomessa; Siilinjärvi, Polvijärvi sekä tapahtumassa Kausalassa, motoristi ja HONDA-mies,
sinisiä BK-liivejä kannan. Kolme aikuista lasta, joista yhtä kiusattu koulussa. Kaksi
vieraannuttamisen uhria. 1 lapsi kotona nyk.perheessä. Vastustan jyrkästi koulu-ja muutakin
kiusaamista.

Heli Yliaho Kuuden lapsen biologinen äiti ja kahden tytön äitipuoli. Mieheni kautta tähän lähdin.
Parissa tapahtumassa ollut. Poikani entinen koulukiusattu. Kotiäitinä tällä hetkellä. Oma kortti olisi
tarkoitus ajaa ensikesänä. Mihinkään kerhoon en kuulu. Vastustan koulukiusaamista!

Iina Perkiö 43v Personal Trainer/Hyvinvointivalmentaja Hämeenlinnasta. 2 lapsen äiti. Vanhempi
aloitti koulun juuri. itse olin koulukiusattu ja vastustan sitä jyrkästi!

Tapio Pajunen 58 v pappi ja Yhteisvastuukeräyksen johtaja. Lapsia on. Päivätyössäni kohtaan
jatkuvasti myös kiusattuja lapsia. MKKV tuntuu olevan yksi tehokkaimpia kiusaamista ehkäiseviä
toimintoja.

Tero Seppänen Maatalousyrittäjä, luomupihvikarjan kasvattaja, Vaala.

Jani Glad 41-vuotias sähkö/automaatioasentaja , Hollola kk
ei lapsia mutta 2 kissaa
Vastustan kaikkea kiusaamista

Ismo Laaksonen 56 v motoristi poju, työelämässä ja kolmessa tapahtumassa ollut mukana. Yks 19 v
poika joka myös omalla pyörällään ollut kerran mukana tapahtumassa.

Heidi Ollikainen Heidi Ollikainen, Lapinlahdelta. Myyjä. Lapset 10- ja 6-vuotta. Vastustan
koulukiusaamista.

Timppa Vesterinen LVI-asentaja / muusikko,luottamusmiehenä, ammattiosaston hallituksessa, neljä
lasta, aviossa ja pihalla kesäkanoja 😎

Arto Sorsa kuusankoskelta.rekkakuski(eläkkeellä) kaksi aikuista tytärtä.

Jenni Kallio Filosofian tohtori, kotiäiti. Kolme pientä tyttöä.

Ulla Riva 48- vuotta, tietosuojavastaava ja osallistuin Pieksämäen ja Viitasaaren tapahtumiin viime
vuonna. Ensi vuonna taas mukana tapahtumissa Kymenlaakson alueella 😃
Ei omia lapsia, mutta olen seitsemän lapsen täti ja kohta neljän isoäiti.

Kirsi Mäkilaine Vantaalta, 47 v sairaanhoitaja. Yksi poika 16-v. Kuulun Askaisten Mc Marski kerhoon.

Tarja Mällinen Toimistotyöntekijä Siikajoelta, 1 ukko, 4 aikuista lasta, 2 lastenlasta, 2 koiraa ja olin
koulukiusattu, minua kiusasi naisopettaja 3 vuotta kansakoulussa.

Harri Hakala 51v Rekkakuski Kuortaneelta

😁3lasta 😁Ja kuulun 3eri mpkerhoon

😁

Marko Makkonen Olen 44.v. mikkelissä asuva äijä 😉Työantaja on UPM. Meidän perheeseen
kuuluu minun lisäksi. Vaimo , 2tyttöä (15v,11v) , kaksi koiraa, kaksi kissaa,5kanaa ja 2
kukkoa.Kiusaaminen ja toisen ihmisen mollaaminen on aina väärin siis vastustan koulukiusaamista
se ei ole kenenkään hyväksi.

Jarkko Saarinen Olen keski-ikäinen fyysikko Lounais-Suomen saaristosta. Olen ollut 26 vuotta
opetustehtävissä ja nyt ammattiliittoni edunvalvontatehtävissä. Yhden tyttären isänä vastustan
koulukiusaamista se kaikissa muodoissa.

Anne Ylitalo 47v myyntiedustaja/sos.terv.h sihteeri 4 aikuista lasta 7 lastenlasta asun luomu
karjatilalla miesystävällä 4 lasta ( 1erityislapsi ) sekä lastenlapsi. Asun Vaalassa ja mahdollisimman
moneen tapahtumaan olen osallistunut :-)

Satu Heikkilä 45v perheenäiti Valkeakokselta, ja isäntä 53v yrittäjä. Ja yllätys, hänkin
Valkeakoskelta. 1-3 luokilla oli ihan kamala vanha naisopettaja. Kiusasi minua ja toista tyttöä. Sillä
seurauksella, ettei minua koskaan kiinostanut käydä koulua...

Sanna Kytöoja Sanna Kytöoja, naimisissa henkilön Timo Kytöoja kanssa, kaksi aikuista poikaa,
miniä ja pieni pojan tytär. Koulukuraattorina toimin jämsän perusopetuksessa. Pari koulukäyntiä
olen tälle alueelle järjestänyt ja seuraavaa suunnitellaan.

Ulla-Maj Järvinen Oma kokemus meillä lapsenlapsen koulukiusaamisesta ! Mollemmat ajamme
isännän kanssa omilla pyörillä mutta isäntä olllut mukana , minä en pääse vielä sairauden takia
mukaan ! Hienoa ja arvokasta toimintaa :)

Jouni Latvala Myyjä, musiikki-ja soitinalalla. 10-vuotiaan pojan ja 13-vuotiaan tytön isä, rumpali /
motoristi, ja vastustan koulukiusaamista. Vastustan myös koulukiusaamisen vastustajien
kiusaamista. =).

Markku Joronen Robotti-hitsari outokummusta, 3 aikuista mukulaa, muutamaan tapahtumaan
osallistunut, Kuulun MP kerhoon ja kannan liivejä. Vastustan jyrkästi koulukiusaamista!!

Sanna Uusitalo Nuorisotyöntekijä, Turku. Ei omia lapsia mutta niitä on työelämässä riittänyt.
Koulukiusaamiseen törmään työssäni liian usein. Nää tapahtumat on huippuja vaikka valitettavasti
itse päässyt vain yhteen, appiukko onneksi kiertelee näitä enempi :)

Petteri Tuovila 41 v kiinteistöalan yrittäjä, asun Imatralla. Perheeseen kuuluu vaimo ja 6 lasta.
Biologisia minulla on kaksi, poika 14 v ja tyttö 12 v, lisäksi vaimoni lapset poika 23 v, tyttö 20 v,
poika 18 v ja poika 11 v. Vaimon lapset ovat kuin omiani, itseasiassa puhun lapsistani, en vaimoni
lapsista.
Biologinen poikani on koulukiusattu lisäksi minä itse, todellakin tiedän mitä se on. Osallistun
mahdollisuuksien mukaan ja aina hengessä mukana.

Riku Nissinen 47-vuotias autonkuljettaja, kaksi tytärtä, 20- ja 17-vuotiaat.

Marko Nikkanen Koulutukseltani olen sosiaalikasvattaja. Toimin lastensuojelualalla laatukehitysjohtajana. Lapsia on kaksi omaa ja kahdeksalle olen sijaisisä.

Mikko Siekkinen Mikko sorkkis Siekkinen 39v sairauseläkeläinen. 2 pojan isä. Vastustan
koulukiusaamista.

Hilkka Jalovaara Hilkka Jalovaara, eläkkeellä oleva taksinkuljettaja Marttilasta. Yhden tytön
mamma. Keväällä kävin ensimmäisessä tapahtumassa ja heti tunsin asian omakseni. Vastustan
ehdottomasti koulukiusaamista.

Riitta Nikulainen Olen taksiautoilija Keiteleeltä. Lapsia perheessämme on 5 ja yksi lapsenlapsi.
Vastustan koulu- ja työpaikkakiusaamista.

Pia Tulokas Pia Tulokas Nastolasta, 47 vuotias maatalouslomittaja

Pia Tulokas Niin ja 2 aikuista lasta jo maailmalle saatellu

😊

Esa Torvinen Esa Torvinen 50v ict- asiantuntija, avioliitossa. Iittala, 3 lasta 26v poika, 11v poika
(erityislapsi), 8v tyttö. osallistunut useampaan tapahtumaan. Osallistun aina, kun siihen on
mahdollisuus töiltäni. C.B.F sekä MKKV. Vastustan kiusaamista.

Hanna Tapio Kolmekymppinen maalari, vain karvainen laps, äitipuolena 10, 8 ja 6 vuotiaille.

Suvi Maaria Ylipää Olen Suvi Ylipää, neljän lapsen äiti Ylöjärveltä, lähihoitaja ammatiltani.
Mukana vastustamassa kiusaamista!

Toni Saarela Taksikuski/liikenteenohjaaja
Lapseton toistaiseksi
Avoliitossa

Noora Aro-Koivisto 33-vuotias teknologiayrityksessä asiantuntijatehtävissä työskentelevä diplomiinsinööri Nakkilasta, jossa asustelen aviomieheni kanssa. Moottoripyöräilyä olen harrastanut reipas
5 vuotta. Talvisin harrastan verholiua ja kankaankudontaa. Vastustan koulukiusaamista, siitä on
omakohtaista kokemusta lapsuudesta ihan riittävästi syntymämerkkini vuoksi.

Eija Kannisto 5-kymppinen kehityssuunnittelija, Ulvila, yhden aikuisen pojan äiti. Vastustan
kaikkea lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, oli se sitten aikuisen tai lapsen tekemää, henkistä tai
fyysistä. Ei kerhoa.

Juha Penttinen Juha Penttinen Kurusta. Huolehdin pelastuslaitoksella kaikkien meidän
turvallisuudesta. Eka- ja tokaluokkalaisen isä. Entinen koulukiusattu ja kiusaaja. Tapahtumissa
mukana aina kun aika antaa periksi.

Minna Taurula Toimintaterapeutti/yrittäjä, kahden lapsen äiti ja insinöörin vaimo. Työskentelen
vaikeavammaisten aikuisten kanssa, joilta elämä on vetäissyt maton alta ja arjen toiminnot on
opeteltava uudelleen. Tallissa seisoo oma Harrikka.

Juho Savola Juho Savola, 38-vuotias naimisissa oleva aivan mahtavan 11-v pojan isä. Työskentelen
insinöörinä ja nauran insinöörivitseille. Harrastan moottoripyöräilyä sekä vaimon, että pojan kanssa.
Muita harrastuksia metsästys, triathlon ja Muijakiekkojoukkueen valmennus. En hyväksy
koulukiusaamista koulukiusaamista. Kahdessa tapahtumassa olen ollut mukana joista toista olen
järjestänyt yhdessä koulun kanssa. MKKV ry:n ylpeä jäsen.

Riikka Tuomisto Linja- autonkuljettaja, neljän lapsen äiti ja kahden lapsen mummu :)

Tobias Sandström 32v Invataksin kuljettaja Sipoosta, lapseton ja vastustan koulukiusaamista ja
kiusaamista muutenkin.

Toni Pesonen 37-vuotias tekninen päällikkö Orimattilasta, 10,8 ja 6-v lasten vkonloppuiskä.
Muutamaan tapahtumaan päässyt osallistumaan kiusaamista vastaan.

Marko Sinikivi 48v. Kaivinkonekuski. lammilla asustelen. 2 tytärtä. Mahd. Mukaan mukana mkkv
tapahtumissa.

Päivi Himberg 49v. Kaarinalainen yrittäjä. Omia lapsia 3 ja miehelläni toiset 3 😊. En kuulu mc
tai mcc, vaan kolmeen yhdistykseen MKKV ry. CBF ry. ja LBC ry. Ajellessa käytän liiviä jossa
näiden yhdistysten merkkejä. Vastustan kiusaamista ja kaikenlaista toisten alentavaa kohtelua.

Merja Junno 48v yh äiti 11 vuotiaan tyttäreni kanssa ajelen. 2 aikuista lasta ja 5v pojan poika.
Itseäni aikoinaan kiusaa opettajat ja oppilaat. Olin Lapin kierrokselle lähdin Haukiputaalta mukaan
kolmella koululla kävin. Rantsilassa asun ja valmistuin juuri kolmanteen ammattiini. Aloittelen
uusia uria viriketoiminnanohjaajana. Vastustan todellakin koulukiusaamista 👌

Marica Ahlskog 32-vuotias 3 lapsen äiti, Vaasasta, ensimmäinen lapsi menehtynyt, 11 v tytär, 8 v
poika. Päihdetyöntekijä, psykiatriaan suuntautunut sairaanhoitaja. Hoitoalalla laidasta laitaan
työskennellyt aina päiväkodeista vanhainkoteihin saakka, mutta pääpainotteisesti psykiatrian parissa
ja TIEDÄN miten kauaskantoista lapsuuden tapahtumat ovat. Vastustan koulukiusaamista ja
kiusaamista ylipäätään ehdottomasti! Ja harrikka löytyy tallista, ei kerhoa. Mahdollisuuksien
mukaan tapahtumiin osallistuminen.

Pekka Ala-Kotila Leipomotyöntekijä savosta kuulun mcc kerhoon, omia lapsia on 3 aikuista lasta,
vaimolla on 1 aikuinen lapsi + 2 lasten lasta. Käyn mkkv tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan

Tuula Hast 58-vuotias, jo omat lapset maailmalle lennättänyt aspaspesialisti, jolla sosiaalinen
omatunto ja voimakas hoivavietti kaikkiin kaltoinkohdeltuihin, oli kysymys sitten lapsista,
aikuisista tai muista luontokappaleista.
Olin Lapin-turneella ja pääsin kokemaan upean ja koskettavan kierroksen pohjoisen kouluilla.
Kokemus, joka jää ikuisesti mieleeni ja luonnollisesti vastustan ehdottomasti kiusaamista.

Marko Saarinen Viisikymppinen yrittäjä ja motoristi Lammilta ja mukana MKKV:n toiminnassa
aktiivisesti. 5 lapsen isä ja 5 lapsenlapsen ukki, jota ei ole kiusattu enkä ole itse ollut kiusaaja, mutta
se ei silti anna minulle oikeutta olla välittämättä tästä tärkeästä asiasta. Vastustan siis ehdottomasti
koulukiusaamista!

Paula Rantanen 38v erityislapsen äiti, lähihoitaja. Mukana MKKV:n toiminnassa lähes alusta asti
aina kun mahdollista.

Miia Kallioniemi Os Holla Olen Miia Kallioniemi 41v. Lastenhoitaja, yhden yläasteella olevan
tyttölapsen äiti (jota kiusataan) ja on tulossa toinen lapsi! Vastustan hengeen ja vereen kiusaamista,
olen teihin ollutkin tässä asiassa yhteydessä! Kauhajoella olin teidän tapahtumassa viikonloppuna!!
😀

Erika Jokinen Olen 39-vuotias kolmen lapsen äiti ja kyläkaupantäti, kaksi lapsista on jo koululaisia,
sainkin kunnian käydä heidänkin koulullaan muutama viikko sitten :) MKKV-tapahtumia takana
parisenkymmentä, välillä kyytiläisenäkin, kun on omalle pyörälle sattunut ja tapahtunut...

Markku Mauco Soppi Markku Soppi Lahest ja 5-kybänen aluepäällikkö, taloudessa 22 v nuori
mutta nuorten kanssa viikottainen tekemisissä. Olin se yleisö koulussa ,mutta vanhempana
vahvistuin vastustamaan kiusaamista. MKKV jäsen ja sattuneesta syystä päivittäin asia koskettaa
perhettä ☺. Käyn tilaisuuksissa aina kun pääsen jolloin saan tavata näitä mahtavia mukana olevia
ihmisiä.

Markku Viitanen Markku Vitanen Kirkkonummelta, 60v, tällä hetkellä työtön, joten on aikaa uhrata
tärkeän asian puolesta. 2 lasta, joista toinen aikanaan koulukiusattu. Vastustan ehdottomasti
koulukiusaamista!

Helena Miettinen 31 v logistiikan ammattilainen Helsingistä, entinen koulukiusattu, ei jälkikasvua.

Petteri Peuhkuri Petteri Peuhkuri 50v majahuolinta yrittäjä Saariselältä. Naimisissa ei lapsia.

Janne Isoaho Janne Isoaho 39v.oitista. Maalinvalmistaja tällähetkellä, tehnyt aikanaan paljon
vartijan töiltä ja ollut nuorten kanssa siinä työssä tekemisissä, sekä ollut nuorten koripallo ja
pesäpällo valmentajana silloin kun oli itsekkin alle 20v. Sekä tuomaroinut molempia lajeja. Meillä
on uusioperhe jossa kotona asustaa vielä minun ja vaimon lisäksi kaksi lasta.

Pia Aaltonen Pia Hesasta, lähes sairaseläkkeellä 60: nen, ei omia mutta monia TOSI tärkeää lasta.
Ehdoton ei kiusaamiselle.

Kaisu Väistö Psykiatrinen sairaanhoitaja, nuorisopsykiatriasta. 53v, 3 lasta 2 lapsenlasta

😊

Miki Timonen 38v energia-alan esimies, naimisissa. Ei omia lapsia, mutta vaimon kanssa olemme
tiiviisti mukana kummilasten elämässä. Itse en ole ollut kiusattu enkä kiusaaja, mutta olen vierestä
nähnyt näitä kauheita kokemuksia. Oma pikku-veli 16v on ollut koulukiu…Näytä lisää

Paula Tommola Olen Paula Tommola .Olen kolmen lapsen äiti ja kahden lapsen mummo.Toimin
MKKV ry;n rahastonhoitajana.Vastustan koulukiusaamista.

Anssi Mäkinen Anssi Mäkinen Sauvosta ja 50v . Raskaskaluston asentaja. Naimisissa ja 2 lasta.

Ekku Paha Setä Ekberg Ekku Ekberg, 42, Tampere.
Avoliitossa, 14-vuotiaan pojan viikonloppuisä. Täysperänkuljettaja ja Fucking Freaks Mc:n club
master.

Tipi Löfqvist Olen 45v hämeenlinnalainen ammattikoulun lehtori. Naimisissa toisen motoristin
kanssa, 3 lasta, 2 lastenlasta. Vastustan ehdottomasti koulukiusaamista joten heitin paikallisen
koulun rehtorille idean pöydälle ja sen seurauksena Hämeenlinnassa Tuomelan koulussa järjestettiin
MKKV tapahtuma :)

Pirjo Palkee Kelakortti ilmoittaa, että olen viiskyt vee...en usko ;) Tamperelainen neljän mukelon
yh-mamma, joista kolme isoa jo maailmalla. Natiaisen, koiran ja parin katin kanssa asustelen.
kiusaaminen on liiankin tuttua..itse olin koulukiusattu ja 3/4 lapsestani kokeneet saman.
Leijonaemon lailla olen puuttunut niihin, aikoinaan auttoi, mutta nykymaailmassa tuntuu, ettei
siihen saa puuttua. Koulussakin ongelma vaan kielletään.
Ja mitä noihin moottoripyöriin tulee..unelmani oli päästä kerrankin pyörän kyytiin ennenkuin tulee
viiskyt lasiin, muttei toteutunut...empä lannistu...uusi tavoite laitettu kuuteenkymppiin <3
Ja Motoristeille iso kiitos, teette niin hyvää työtä, teillä on isot sydämet <3

Maarit Pekkola Tule vain Lahteen ja jos sinulla on omat ajojamat niin ota mukaan. Lähdetään
tekeen päivän reissu mopolla. T. Maarit Pekkola

Tanja Nyyssönen 38 v. myynninassistentti Vantaalta, entinen koulukiusattu jonka poika 13v
joutunut erittäin väkivaltaisen ( fyysisesti ja henkisesti) koulukiusauksen kohteeksi vuosien ajan.

Jyrki Koivujuuri Jyrki Koivujuuri, työnohjaaja, yrittäjä, työyhteisökehittäjä,työyhteisösovittelija,
vapaaehtoinen kriisityöntekijä MoTukka-moottoripyöräilijöiden kriisiavussa,
moottoripyöräkouluttaja.Lapsi ja lapsenlapsi. Osa päätyöstäni on aikuisten työpaikkakiusaamisen
sovittelemista ja setvimistä ja vapaa-ajalla on kiva seurata kun MKKV hoitaa homman ennakoivasti
ja hienosti. Aina osallistun kun pystyn.

Tanja Nilovaara Tanja täs moi, teen töitä sosiaali- ja terveysalalla silloin kun oma terveys antaa
myöden. Kerhotoiminnassa ollut mukana yli 20vuotta, kuulun Pinky Ladies Mcc:n
perustajajäseniin. Mulla on 7vuotias lapsi joka on myös vahvasti mukana moottoripyöräilyssä ja
kerhotouhuissa. Ei tykätä kiusaamisesta lainkaan.

Hanna Viljakainen 35-vuotias 2 pojan iäti. Avoliitossa ja kangasala paikkakuntaa. Kerran ollut
tapahtumassa mukana ja aion jatkossakin olla 😃

Henna Alasalmi Mää oon Kempeleestä, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien lähihoitaja, tällä
hetkellä opiskelen sairaanhoitajaksi. Lapsia on neljä ja lapsien kaverit on aina tervetulleita meille,
monesti onkin talo täynnä lapsia illat ja viikonloppuna yötkin. Koulukiusaaminen tuttua omista
kouluvuosista,meleko ärhäkkäästi nykyään siihen suhtaudun ;)

Nina Hiltunen Sairaanhoitaja Porista. Naimisissa, perheessä kuusi lasta, joista kolme omaa, kolme
lainattua. Heistä yksi kotona, muut maailmalla. Muutamissa MKKV ajoissa oltu mukana jo
toiminnan alkumetreiltä lähtien, hyvän asian puolesta mukava osallistua.

Aija Huutoniemi 53v kokki. kolme aikuista tytärtä ja 11 lastenlasta. en vielä tapahtumassa mukana.
hyvän asian puolesta aion osallistua.

Anne Sipola 47v koulunkäynninohjaaja, 3lapsen äiti ja 2 lapsenlapsen mummu ja 2 lapsen
äitipuolena hellun mukana tapahtumissa aina kun aika antaa myöten.Vastustan koulukiusaamista ja
muitakin kiusaamisia.

Hannu Hohtari 58 v Aikuiskouluttaja, Kuuden lapsenlapsen vaari. Ajaessa aina MC-kerhon liivit
päällä. ;)

Juhani Seppänen Juhani.Seppäsen
62v Eläkkeelä lapset on jo aikuisia pari lasten. Lapsia toinen 8v. Ollut mukana MKKV:n
toiminnassa kaksi kautta.

Taku Nieminen 40vee Järjestelmäasiantuntija Ylöjärveltä. Ei lapsia, vain kissoja, mutta koko ikäni
lapsi- ja varhaisnuorisotoiminnassa mukana ollut. Entinen koulukiusattu ja koulukiusaaja. Alusta
asti mukana vastustamassa koulukiusaamista, ja jatketaan niin kauan kuin tarvitsee.

Pasi Laakso 51v motoristi laihialta.Mukana kaksi kautta hyvän asian puolesta.Tehdään hyvää myös
jatkossakin.Kiusaamisella syvät vaikutukset jopa lopuelämään.Tehdään kiusaamiselle loppu silloin
olisi kaikkien hyvä olla jäisi pelot ja murheet pois.

Mervi Tuppurainen Os Junnola 38v kolmen pojan äiti Valkealasta. Työskentelen myyjänä.

Kari Jaatinen Eläkkeellä oleva vieraiden kielten lehtori, pitkän linjan motoristi. KaMC:n jäsen.
Kaksi aikuista lasta. Vastustin kiusaamista 34 vuotta ja jatkan edelleen. :-)

Jarno Suonsivu Kerran käynyt. 29v työtön yhden lapsen isä joka vastutaa koulukiusaamista. Itse
koulussa se kiusattu ja toisin päin ja nähdään varmasti jatkossakin terveisin Willi MC jäsen.

Juha Siiskonen Tässä kun on keskustellut koulukiusaamisesta sitä on hirveen paljon ylä-asteilla ja
niissä on aika järkyttäviä piirteitä. Mutta jos pystytään vaikuttaan ala-asteilla jo asenteisiin teemme
todella mahtavaa työtä pyyteettömästi.

Markku Jaakkola Joustavan perusopetuksen ja teknisen työn lehtori Keski-Suomesta. Vastustan
kaikkea kiusaamista niin työssä ja vapaa ajalla. Ja kuulun MC- kerhoon.

Teemu Alanko kerran päässyt mukaan . korjausmies kaupungin hommissa . on lapsia nuorin on
tokaluokkalainen . hyvällä asialla on tämä juttu .

Tuija Mäensivu Tuija Mäensivu, Kauhajoki. Yläasteella töissä koulunkäynninohjaajana, taksiyritys
ja tämän vuoden tangoseniorikuningatar 🎶 👑 🎶
Hyvän asian puolesta 👍

Sini Virtanen Sini Virtanen, lahtelainen 25v avoliitossa elävä motoristi nainen. Ammatilta
rikosseuraamusalan sosionomi ja töitä teen vakituisena turvakodissa, väkivaltaa kohdanneiden
aikuisten ja lasten kanssa :) omia lapsia ei (vielä) ole.

Antti Hyvärinen ,Nokialta, 40 vuotias, 2 poikaa 8 ja 10 vuotiaita. Toimin LVI-tukkuliikkeessä
teknisenä myyjänä. Koripallovalmentajana 25 vuotta, suurin osa ajasta juniorijoukkueissa. Mukana
aina kun työnantajalta saan mahdollisuuden osallistua lähipaikkakunnilla järjestettäviin
tapahtumiin. Vastustan koulukiusaamista

Satu Lintula Oma poika makasi sairaalassa kun pääsin ensimmäisen kerran mukaan MKKV
toimintaan, jollain lailla kosketti omaa elämäänikin tämä kiusaamista vastaan
toiminta.Osallistumisiani ei niin montaa mutta sydän kulkee teidän mukana . Lapsia minulla on 3
tyttöä ja 2 poikaa, 17-24vuotiaita, karvakaveria unohtamatta. Vanhukset myös lähellä sydäntä, joita
tapaan myös työpaikallani .

Riku Janhunen ; Tampereelta. Entinen päihderiippuvainen, nykyinen Tampereen Hursti. Autettiin
viimevuonna yli 20t ihmistä ruoka-avulla ja monella muulla tavoin. Moottoripyöräily aina
jollaintavoin kuulunut elämään, tällähetkellä olen Tampereen Gospelriderssin tallipäälikkö. Olen
11v pojan lähivanhempi ja 2v tytön etävanhempi. Opiskelen nuoriso ja vapaa-ajan ohjaajksi
Jämsänkoskella työni ohessa. Vastustan koulukiusaamista.

Piia Korhonen Piia Korhonen Rovaniemeltä. Intohimona moottoripyöräily ja ajan kilpurilla
varttimailia. Mulla on ihana mies ja kaksi poikaa. Olen Napapiirin Moottoripyöräilijät Ry:n
varapuheenjohtaja ja JapsiStarat jäsen. Olen osallistunut tapahtumaan Kiimingissä ja Nuorgamissa.
Aion olla tulevaisuudessakin mukana, mikäli mahdollisuus on :-) iso peukku :-)

Jani Kolehmainen Jani Kolehmainen, putkimies, kunnanvaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen, 40-v
ihminen Siilinjärveltä. 2 lasta, 14 ja 9 vuotiaat tyttäret!
Ajoporukkamme tunnetaan Gtrr:nä

Tuula Toivanen 48 vuotias hätäkeskuspäivystäjä Noormarkusta (Porista). Mies ja kaksi "ihanan
omituista" aikuista tytärtä. Harrastuksena palokuntanuorisotyö reilut 30 vuotta, eli lainalapsia liuta.
En ole minkään kerhon jäsen, työ haittaa harrastuksia. Itse sekä tyttäret selvisimme peruskoulusta,
aikuisopiskelu oli huomattavasti helpompaa.

Tinde Von Virtanen Yrittäjä Lahdesta. Ajan Harley-Davidsonia. 2 ihanaa tytärtä. Tuore leski.

Sirpa Salmi Uusperheen äitee, pojat 19, 21 ja 23, tyttö 13. Terveydenhuolto alan koulutus mutta
viimeisen 10-v jonkin sortin sekatyömies puolison maansiirtofirmassa. Olen kerran kutsunut tämän
porukan lapseni kouluun Kärjenniemeen Valkeakoskelle 😊

Niina Hakala Ilmajoelta, kuuden lapsen äiti. Työskentelen sairaalahuoltajana. Harrastanut
moottoripyöräilyä neljä kesää.
Hienoa olla tärkeässä asiassa mukana. Kiusaaminen on suosta!!

Pasi Ojanen 39 vuotias miehenalku Porista, Turvallisuusasiantuntija,
ohjelmistosuunnittelija/graafikko
Tällä hetkellä suunnittelen uutta peliversioo yhdessä Circuit E-MotorSportin kanssa. Lapseton ja
olin kouluiässä parhaan kaverini suojatti koska häntä kiusattiin. Olemme vielä tänä päivänäkin
parhaat kaverukset :) Vastustan koulukiusaamista ehdottomasti kaikin tavoin. Vihaan väkivaltaa
muutoinkin, sillä ei saavuteta kuin pahaa ilmapiiriä ympärilleen:(

Hakala Petri Sähköasentaja Uudeltamaalta kaks junioria vanhin ekalla luokalla, motoristi omasta
vapaasta tahdosta.

Timo Vilén 50v 4 lapsen ja kahden lapsenlapsen puuhia seuraava Avainasiakaspäällikkö mukana
MKKV:n tapahtumissa aina kun töiltä ehtii.

Krista Mutanen 42-vuotias hevosalan yrittäjä, kouluratsastustuomari ja -valmentaja. En ole koko
ikänäni hyväksynyt epäoikeudenmukaisuutta, kiusaamista enkä väkivaltaa, ja vastustan sitä
edelleen, nyt MKKV:n tapahtumien kautta.

Niklas Montonen Tietotekniikka hörhö, pari omaa jo aikuista skidiä. Porvoossa vaikutan.
Kiusaamisesta oman osansa saannut koulussa niin opettajien kuin luokkakaverien toimesta. Eli en
tätä kovin hyvällä katso. Onneksi nykyisessä duunissa tämä on hyvin hanskassa.

Kari 'Ola' Saarinen Ola, 49v., Ylöjärveltä. Tamperelaisen Backbone MC:n pressa. 13-vuotiaan tytön
isä. Duunit puoliksi freelance-toimittajana lehtijuttujen tekemistä ja puoliksi kahvakuulaohjaajana
sekä itsepuolustuskouluttajana toimimista. Prätkäillyt 26 vuotta, ja MKKV:n koulukäynneillä ollut
mukana viitisen kertaa per lukukausi siitä lähtien, kun ne alkoivat kolmisen vuotta sitten. Lapinrundille osallistuin myös. Kuten kaikki tässä FB-ryhmässä, vastustan koulukiusaamista.

Jarmo Karivaara Jarmo "Jarzza" Karivaara, ex-copywriter ja myöhemmin jakeluautonkuljettaja, exViikinki MC:n prospect, 2 aikuist poikaa, ei lastenlapsii vielä, ikää riittävästi vaiks
varhaiseläkkeeseen, mutt edelleen puhtia potkia toi Panshovell chopper vm. 1963 käyntiin! Motto:
"Lapset aina ensteks, koulus ja liikentees!"

Miia Kiiski 39v kahden lapsen äiti Pyhtäältä ja kolmatta kautta mukana. Toimin 24/7 hevosten
palvelijana kotona.
Olen koulukiusaamista VASTAAN!

Markus Mäensivu 33 vuotias kahden (kohta 7v&8v)lapsen etä isä, opiskelijana tällä hetkellä. Aina
kun sattuu vapaata olemaan, pyrin osallistumaan Etelä-Suomen tapahtumiin, tai jopa pidempiin
kiertueisiin. En kuulu mihinkään kerhoon...

Jocke Rantanen Olen 69-vuotias, eläkkeellä oleva, vielä ansiotyötäkin tekevä yrittäjä. Olen ollut
työssä yli 50 vuotta yhtäjaksoisesti. Minulla on pari poikaa ja heillä yht. 4 lasta. Seuraava polvi
syntynee vielä syyskuun aikana. Aloitin pyöräilyn vasta 60 täytetty…Näytä lisää

Harri Lahti 54v. Liikenneohjaaja Finrail Oy:ssa. Avoliitossa, 27v. poika. H.O.G Pohjanmaa
Chapterin porukkaa. Kiusaaminen on ahterista.

Juha Juntunen työtön perusduunari, ylöjärvellä tällä hetkellä majailen. Ei omia lapsia pari tyttöä tuli
emännän mukana

Jari Sundström 50V yrittäjä Helsingistä viiden lapsen isä . Kolme poikaa kaksi tyttöä
olemaan tapahtumissa mukana jos vaan työt sallii 😊 😊

😊 Pyrin

Päivi Kinnunen 45v.parturi-kampaaja nyt lisää opiskelua-kosmetologiksi yhden 20v.aikuisen pojan
äiti.Itsellä koulukiusaamis taustaa kouluajoilta 9 vuotta(kiusattu)vastustan ankarasti
koulukiusaamista koska tiedän omakohtaisesti millaiset jäljet se jättää!Nokialla asustelen

Maarit Lahti Taloushallinnon assistentti 46 v. Lapset 22v ja 17v

Katja Mäkynen Kolmen koululaisen motoristi äiti 😎 Yhden lapseni koulukiusaamiseen puuttunut
jolloin kiusa saatiin kitkettyä pois. Ei liivejä. Yrittäjä.

Kimmo Vuorinen Koulunkäyntiavustaja yläasteella, osallistuin omalla koululla tapahtumaan,
osittain olin "syyllinen "koko tapahtumaan ;) Joka aamu tulen pyörällä töihin , kerholiivit päällä,
kaksi lasta, toinen ekalla luokalla ja toinen ammattikoulussa.

Saara Kyrkkö Kahden pienen, alle kouluikäisen lapsen 33.v äiti Valkeakoskelta. Töissä
kiinteistöpalvelualalla. Moottoripyöräily on ollut aikuisiän harrastus, en kuulu mihinkään kerhoon.
Lastentulon jälkeen nuorten hyvinvointi, turvallisuus ja tulevaisuus ovat alkaneet kiinnostaa ja
haluan olla pienelläkin panoksellani tukemassa tätä hyvää työtä. Mahdollisesti sen positiiviset
vaikutukset näkyvät kouluarjessa silloin kun omat lapseni aloittavat oppiuransa. En hyväksy
kiusaamista ja sen arvon mukaan kasvatan lapsiani. Haluan myös tukea toimintaa, joka nykyaikana
harvinaisesti ja rohkeasti tarttuu ongelmaan konkreettisesti.

Sannamari Hellman Yläasteikäisen pojan äiti, diplomi-insinööri Tampereelta. Mukana pörrännyt
alusta asti aina silloin, kun työ siihen on mahdollisuudet antanut. "Hyville tyypeille paistaa aina
aurinko" voisi olla se viesti, joka MKKV:n vierailuista jää monenkin mieleen.

Janne Pirttikoski Janne Pirttikoski, 32, Muhokselta. Kaksi tapahtumaa takana ja loput edessä.
Pyörähommia takana reilut kuusi vuotta. Custom Rangers Mcc:n Pohjoisen jaoston pressa.
Avopuoliso, ei lapsia. Lastensuojeluhommia tehnyt työkseni viimeiset 14 vuotta, joten lasten ja
nuorten asiat lähellä sydäntä.

Hans Colaman Hans Kankainen 47 v. Kumi Mc:n pressa. Ollut mukana alusta asti, harmi vaan että
vuorotyöstä johtuen osallistuminen harvakseen. Mutta nauttinut siitä, että usein joku porukastamme
on paikalle ehtinyt. Olemme uusioperhe. Lapsia meillä on 8 ja MKKV on asia josta puhumme usein
myös kotona. Tämä on hieno asia, jonka tehtävänä on tuoda tärkeää asiaa esille omalla hienolla
tavalla. Ja kertoa siitä veljeydestä ja ystävyydestä jota motoristit tuntevat toisiaan kohtaan.

Elina Isolehto Perhepäivähoitaja 44v. Kolme poikaa 17, 13 ja 3v. Kerholiivit päällä ajelen.
Moottoripyöräilyä harrastanut 20v. Osallistunut kerran MKKV:n tapahtumaan Halkosaaressa.
Osallistuisin niin mielummin useamminkin mutta arkipäivinä ei työstä pysty irtautumaan.

Ani Malmi 40v toimittaja Lappeenrannasta, ei omia, mut monia kummilapsia.

Tiina Helminen 40 v. projektihankintapäällikkö, uusioperheessä 13-, 18- ja 19-vuotiaat lapset.
Tall(e)issa ja pihassa neljä autoa, kolme moottoripyörää ja yksi moposkootteri. Ei MC-jäsenyyksiä.
Olen osallistunut kahteen tapahtumaan.

Maria Laurila Atrialaanen,45v vanhapiika Lapualta. 3 kertaa oon mukana ollu ja työt haittaa tätäki
hommaa.

Tarja Plihtari Olen Tamperelainen 50v. , kahden jo aikuisen lapsen motoristi äiti.
Sosionomi, Työskentelen nuorten parissa. Ehdottomasti kiusaamista vastaan. Mukana tapahtumissa
kun työt sen sallivat 😊

Riitta Mäkinen 55 vuotias nainen. Vt. toimitusjohtaja/isännöitsijä. 3 aikuista lasta 5 lastenlasta
monta kummilasta. Ei MC jäsen.

Anne Kollin-Kankainen Olen Anne. Motoristi. Ammatilta sairaanhoitaja. Työskennellyt yli 30
vuotta kehitysvammaisten parissa. Perheeseeni kuulu miehen lisäksi 8 lasta ja liuta eläimiä. Olen
myös 7 lapsen mummu. Kiusaamisesta keskustellaan niin töissä kuin kotonakin. Hienoa, että
motoristit suurella joukolla välittävät lasten hyvinvoinnista.
Hengessä mukana vaikken usein fyysisesti pääse mukaan tapahtumiin.

Kari Sillanpää 45 vuotias etelä-pohjanmaalta. Työttömänä tällä hetkellä joten aikaa on hyvän asian
puolesta ajella. 3 kausi menos MKKV tapahtumis ja mukana jatkossakin, ainaki kahteen
tapahtumaan vielä tällä kaudella.

Kauno Jansson Olen kahden lapsen isä ja viiden lapsen pappa. Ammatiltani olen erityisopettaja.
Eläkkeelle jäätyäni toimin nyt viidettä vuotta kouluvaarina peruskoulun ala-asteella. En kuulu
mihinkään mc-kerhoon.

Aikku Aija Jäppinen 44v kaupanalan esimies.naimisissa. 5 lasta ja 2 lastenlasta. Talossa 2
moottoripyörää ja mkkv tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.ketään ei saa kiusata !!

Petri Hynynen Olen 42v. Marketing Hub Operator maailman johtavassa äänentoistoalan
yrityksessä. Isäpuoli 14v. tytölle, ei omia lapsia. Käyn tapahtumissa hyvän asian puolesta.

Juhani Puputti 46v vanginvartija/yrittäjä. Kolme lasta itsellä 21,19 ja ,16 ja taloudessa asuu vie
uuden vaimon kaksoset 13v. Olen ollut konkreettisesti yhdessä ajossa mukana ja yritän osallistua
jatkossa aktiivisesti. Kahdessa eri kerhossa olen.

Kirsi Virtanen Olen 50v. sairaanhoitaja Porista. 2 lasta joista nuorempi harrastaa moottoripyöräilyä
ajoittain myös minun kanssani. Tähän harrastukseen suunnittelevat liittyvänsä ensi kesänä myös
toinen lapseni miehensä kanssa. Ehdottomasti koulukiusaamista vastaan. Olen siitä aikoinaan saanut
tuntea pienen siivun itsekkin.

Kirsi Kujala 34 v. lähihoitaja Turusta. Mun 8 v. poika istuu usein kyytiläisenä niin MKKVn
tapahtumissa kuin muutenkin. Useamman vuoden olen moottoripyöräillyt, mutta vasta tämän
vuoden puolella löytänyt MKKVn matkaan hyvän asian puolesta ❤ Kotoa kun löytyy tuore
koululainen, niin sitä toivoo että kiusaaminen saataisiin kokonaan loppumaan ❤

Seija Redlin Oon opiskelija, kolmen lapsen äiti, motoristi, kahta lapsistani on kiusattu koulussa,
viimeiseen kiusaamiseen auttoi ehkä koulussaan järjestetty MKKV:n tapahtuma, jossa itsekin olin
paikalla.
Loisto-toimintaa!

Jarmo Hiltunen Lahdesta 3 pojan ( 19/23/25V) isä, josta vanhin vaikeasti kehitysvammainen.
naimisissa
Varastonhoitaja puolustusvoimissa.

Matleena Miinalainen Olen Matleena Miinalainen, lähihoitaja, 3 lapsen äiti. Vastustan
koulukiusaamista.

Janne Heikkinen 43V Yrittäjä ja yksinäinen motoristi Pirkanmaalta. Eronnut kahden lapsen isä,
poika, 9V ja tyttö 12V erityislapsi (autisti). Itsekin ollut toisella luokalla alakoulussa koulukiusattu.
Omien resurssien puitteissa aina valmis auttamaan muita. Iso kiitos MKKV jotta saan olla mukana
toiminnassa!

Saana Kellokumpu 13v. Kerran oon iskän kanssa käynyt MKKV:n tapahtumas ja iskä on käynyt
monta kertaa enemmän

Stefan Lindqvist 52 v, Keyaccount manager, Sipoosta.
3 jo aikuista lasta.
SiMK, TuMK ja Mooshead Bikers Mcc jäsen.…Näytä lisää

Tiina Malmbäck Olen Tiina Malmbäck 49 vee kolmen jo aikuisen lapsen äiti, aviovaimo,
sairaanhoitaja ja motoristi. Osallistumalla MKKV: n kouluvierailuihin haluan osoittaa vastustavani
koulukiusaamista. Lisäksi tapaan vierailujen yhteydessä muita motoristiystäviä. Ajan Harley
Davidssonilla ja kuuluun Harley Davisson Club Finlandin, joka taas edistää H-D pyörällä ajamisen
riemua, vapautta ja ystävyyttä.

Eine Rekola Olen ollut yhden kerran mukana koulukäynnillä, Urjalan aseman ala-asteella. Kävin
itse tuota koulua, kaksi poikaani ( nyt 30 ja 28 -vuotiaat) kävivät samaa ja myös ensimmäinen
lapsenlapseni (nyt 4 kk) tulee käymään samaa ala-astetta.
Aikanaan olin itse koulukiusattu koko ylä-asteen ajan, joten kokemuspohjaa löytyy. Vastustan
kiusaamista ja myös puutun asiaan, jos näen jotain jossain kiusattavan.

Pekka Kiho Olen Pekka Kiho, 40-vuotias Rakennusmestari / Toimialapäällikkö Inkoosta. Kaksi
alakouluikäistä tyttöä. Entinen koulukiusaaja ja -kiusattu. Tyttöjen koulun vanhempainyhdistyksen
varapuheenjohtaja sekä Custom Bikers Finland Ry:n ja Yamaha Custom Club Finlandin jäsen.
Vastustan koulukiusaamista.

Mia Huhtinen 45 V , lähihoitaja. Kaksi lasta ja kaksi lastenlasta. Koulukiusattu. Osallistun
tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Pidän ylläni kerhon liiviä. Olemme rekistöröitynyt yhdistys.
Emme rikollisjärjestö.

Leena Tuominen Toimistosihteeri/terminaalityöntekijä, kohta 48 vuotta, neljän lapsen äiti
Hausjärveltä. Itsekin kokenut kiusaamista alakoulussa aikoinaan. Erilaisuus on rikkaus ja se pitää
myös lapsillekin opettaa.

Maija Pispa 47 -v hankepäällikkö, entinen erityisnuorisotyönohjaaja lastensuojelulaitoksen ohjaaja
ja maatalousyrittäjä, jatko-opiskelija työn ohella. Ajan kolmatta kautta moottoripyörää ja olen
osallistunut MKKV:n toimintaan töiden sallimissa rajoissa muutaman kerran. Kahden jo aikuisen
tyttären äiti. Ainoat kerhot, joihin kuulun, ovat motoristien jatkokoulutukseen keskittyvät mp69 ja
motorg. Toiminnassa mukana, koska kerran nuorisotyöntekijä on aina nuorisotyöntekijä ja koska
jokaisen on syytä muistaa, että heikompia pitää puolustaa.

Sari Ylänen 48-vuotias opettaja.custom biker members-jäsen.olen ehdottomasti sitä mieltä että
MKKV on todella mahtavaa toimintaa!on kyse pienistä ihmisistä joilla pitäisi kaikilla olla
mahdollisuus tulla turvallisin ja iloisin mielin kouluun oppimaan niin että kukaan ei olisi yksin.sillä
SEN MINKÄ ILOTTA OPPII SEN SURUTTA UNOHTAA!en voi käsittää että näin
hienoa,vapaaehtoista toimintaa vastaan voi kellään olla mitään.olen itsekin mukana niin paljon kun
mahdollista,porukalla on aivan erityisen hieno yhteishenki,kaikki otetaan avosylin vastaan ja
ihmiset ovat aidosti,sydämellä auttamassa.

Timo Koukkari 44v insinööri Pirkanmaalta. Ei omia lapsia mutta tärkeän asian vuoksi osallistun
tapahtumiin aina kun pääsen.

Kristiina Lauronen Me ollaan Laurosia Kangasalta, Juha ja Kristiina (54 ja 53). Moottoripyöräily on
meille iloinen harrastus, mutta lasten kiusaaminen on surullinen ja vakava asia. Meillä ei ole
nahkaliivejä, vaan Gore-Texit ja heijastinliivit päällä, eikä se ole nolo juttu!! Silti meitä ei kiusata,
vaan ollaan kaikkien muiden mukana hyvän asian puolesta, tapahtumiinkin on päästy mukaan
muutaman kerran ja ne on todella hienoja hetkiä! Perheestä löytyy 5 lasta, lastenlapsia pian 4 ja
koiria myös 4. "Älä ole nolo, älä kiusaa!"

Kirsi Turja Turkulainen yrittäjä, 49-vuotias neljän lapsen yh-äiti, joista nuorimmat, 2x9v asuvat
kanssani. Kaikenlaista kiusaamista vastustan, mutta erityisesti koulussa tapahtuvaa.

Veksi Konttinen Veksi Konttinen Fenix Mcc;stä.Yksityisyrittäjä Hämeenkyröstä.Naimisissa Päivi
Konttisen kanssa.3 pojan isä aikasemmista suhteista.Vastustan kiusaamista yleensäkin.

Timo Jauramo Rekkakuski 49 vee Porista. Motskalla ajeltu vuodesta 1983 asti ja aina vaan tuntuu
hienolta 😄.
Nyt olen viimeiset kuusi vuotta ohjastanut rekkaa Ruotsiin. Tullut aikoinaan ajettua Euroopan
puolelle ja Venäjäkin on osunut matkoille.
Kahden ihanan 10 & 17 vee tytön viikonloppuiskä ☺

Satu Sorri Olen 34 vuotias sairaankuljettaja. Minulla on kaksi alakouluikäistä lasta. Vastustan
koulukiusaamista.

Timo Sund Eläkeläinen, freelancer ääni- ja av-mies, 50-v 5 lasta ja yksi ukitettava.

Christer Klubb Liikenneopettaja Pietarsaaresta. Neljä lasta ja yhdeksän lastenlasta (tähän
menneessä).Koulukiusattu uskonnon takia ja myöhemmin uskonlahkon karttamana lähdettyäni
uskonnosta. Vastustan ehdottomasti kaikenlainen kiusaaminen ja olen osallistunut MKKVtapahtumiin vuodesta 2013 aina kun on mahdollista ollut. Joskus on työnantajani hoitanut työnikin
että voin osallistua tapahtumiin, eli koko työporukan sydäntä lähellä on koulukiusaamisen
ehkäiseminen :)

Anita Thelen Ikäneito Nurmijärveltä,työsketelen vartijana ja sitä työtä olen tehnyt yli 20v,kaikkea
on tullut nähtyä,mikään ei yllätä enää.Minulla on yksi tytär iältään 26v.Moottoripyöräilyä olen
harrastanut yli 30v,toinen harrastukseni on metsästys kanokoirilla ja luolakoiralla metsästys ,niin ja
tällä hetkellä olen sinkku😀.
Inhoan kaikenlaista epäoikeuden mukaisuutta.

Pentti Hietakangas 57 vuotias Lapualta kotoisin,1 lapsen isä ja asun nykyään hyllykalliolla. Käynyt
kokouksissaa aina kun voin. Mitäpä sitä ei hyvän asian puolesta tekisi. Työnantaja suhtautunut
asiaan kiitettävän hyvin.

Pekka Virta 61 vuotias entinen motoristi Tampereelta. 4 lasta ja 4 lastenlasta. Kun ei enää ole
pyörää niin olen hengessä mukana. Nykyisin työkyvyttömyyseläkkeellä.

Sami Karppanen 43 vuotias kiinteistönhoitaja ja muusikko Järvenpäästä, ei omia lapsia.
Moottoripyöräily on yksi parhaimmista asioista mitä tiedän! Olen myös kokenut koulukiusaamista
joten vastustan sitä. En halua kenenkään saavan samanlaisia muistikuvia kouluajoista kannettavaksi
lopuksi elämää...

Pamela Fingerroos Olen 55v palveluesimies Helsingistä, kahden aikuisen lapsen äiti. Olen ylpeä
motoristi joka haluaa vastustaa koulukiusaamista. Kiitos MKKV :lle upeasta toiminnasta.

Arto Ylimannela Arto Ylimannela. Erityisluokanopettaja Ikaalinen. Osallistunut muutamaan
tapahtumaan, mutta työn vuoksi ei pysty osallistumaan moniin lähelläkin oleviin tapahtumiin. 38 v
olen pyörän selässä istunut, Ja Fenix Mcc:n liivi päällä ajelen.

Heikki Lähdekorpi 56v nuorisotyönohjaaja Jokioisilta. 3 aikuista lasta ja tänä kesänä minusta tuli
isoisä: "äijä". Kuulun Gospel Riders kerhoon.
Ajan vuodessa n 8000 km (Honda cbf 1000) ja haluan olla MKKV:n mukana osoittamassa, että
ketään ei saa kiusata.

Pia Mehtonen Tänään mukana Veikkolan koululla. Olen kolmen lapsen äiti. Lapset 28, 26 ja 6vuotiaat) sekä 8-vuotiaan tytön mummi. Kiitos upeasta päivästä osallistujille tänään. Upeaa
toimintaa MKKV 😊

Vesa Pönkä 51 vee betonilaborantti Kaarinasta, kahden jo aikuisen pojan isä. Mukana arse mc:ssä
Turussa. Ollut mukana MKKV:n jutuissa alusta saakka, ja myös jatkossa :-)

Mika Hautaniemi Ammattiopiston logistiikan opettaja Tampereelta. Omat lapset 4 kpl jo
maailmalla, kuitenkin meillä uusioperheessä vielä 3 teiniä kotosalla. Varhainen puuttuminen
kiusaamiseen helpottaa joskus myös meidän työskentelyä. Vaikka miten tekisimme esityötä, niin
aina joka vuosi paljastuu pienempiä ja isompia kiusaamisia myös toiseen asteen opiskelijoilla.
Onneksi puhumalla saadaan selvitettyä nykyään paljon. Itselle parhaimpia hetkiä on ollut kun
puhuin asiakaspalvelusta, omakuvasta ja kiusaamisesta luokalle, niin tunnin jälkeen tuli eräs
ulkomaalaistaustainen nuorukainen kysymään, että onko minua kiusattu työpaikalla, koska olen
erilainen ope ( esim. pitkä hiukset ja nahkaliivi). No eipä minua ole kiusattu kuitenkaan, mutta jopa
tällaisia ajatuksia saattaa nuorten päänupista löytyä, kun puhutaan vaikkapa kiusaamisten syistä.

Juha Rajala Ikää on 39v. Työskentelen teknisenä johtajana. Pohjanmaalta olen kotoisin, mutta kohta
20 vuotta olen asunut pääkaupunkiseudulla. Olen 4v tytön isä.

Timo Jokela 56v , yli 20v sähköverkkoasennuksia ja pokehommia, 13 kautta amerikkalaista fudista.
Sit raju työtapaturma ja nyt tapaturmaeläkkeellä. Kiusattu koulussa ajoittain ja olen myös kiusannut.
Vastustan kaikenlaista kiusaamista ankarasti ja etenkin uhrin lähes täydellistä hylkäämistä ja
syyllistämistä läpi ihmisen elämänkaaren. Kannatan tasa-arvoa ja pidän Rock-musasta paljon.
Odotan lainsäädäntöön pykälää, jossa kaikenlainen kiusaaminen koko yhteiskunnassa
kriminalisoidaan, sormienläpikatselu mukaanlukien. Tärisyttelen Harleyllä mielelläni, osoitteita
edessäpäin toivottavasti paljon. Lapset 10 ja 6v.

Konttinen Ossi Ikää 53 konepajassa 30 vuotta.. Lapset 22 ja 26 V Läheinen aihe ja kannatus jäsen
aina.

Aaltonen Tina Marjanne 54 vuotias,kahden tytön isoäiti
Työskentelen autistilasten parissa.
Osallistiun 2014 kerhoni edustajana ,, muutamaankin otteeseen ja kerhoni iivissä,,

Mika Laakso Yh-isä. Kaupunginvaltuuston jäsen. Kaupunginhallituksen 2.vpj. Motoristi jo
kolmannessa polvessa. Old Rebels mc.

Anne Saarikko Kirjanpitäjä, kahden pojan äiti, virkaatekevä mummu. Custom biker members jäsen.
Kannatan ehdottomasti mkkv toimintaa!

Jerker Sjöholm 33 V. Rakennusautomaatioalalla tuotepäällikkö. Kaksi lasta. Vasta yhteen
tapahtumaan olen saanut kunnian osallistua, mutta kävisin jokaisessa jos pystyisin! Entinen
koulukiusattua ja varmaan monet teot voi luokitella koulukiusaamiseksi, siitä häpeän! Käytän oman
yhdistyksen liivit aina kun tuntuu siltä, mutta liivit tai ei, moikkaan aina vastaantulevia motoristeja
ja ennen kaikkea lapsille. Se ilme kun ne huomaa että motoristi moikkaa heillekin... Kokeile joskus.

Jari Raitanen 38v prosessiasentaja. 12 vuotiaan tytön isä. Boom boom bikers Mcc:n jäsen mukana
ollut alusta asti töiden salliessa...

Harri Seinä Koneenhoitaja, kaksi aikuista lasta, CBF jäsen. Pieni uhraus tärkeän asian puolesta.

Marja Suominen Marja Suominen, työterveyshoitaja, neljä lastenlasta, joista kaksi koululaisia.
Töiden sallimana mukana tapahtumissa täällä pohjoisessa. Motoristien Kriisiapu toiminnan vetäjä.
Motoristi yli 20 vuotta.

Marko Autere 42v. Yrittäjä Iitistä.Asustelen pian 13, jr:n kanssa.Mp kokemusta kolmen pyörän
verran. En ole kiusannut tai kiusattu koulussa. Tapahtumiin osallistuminen onnistunut pari kertaa.. (
mol kerrat Iitissä :D )

Jari Turunen Olen 53v, lääketutkimuksen ja - kehitysen parissa 25 vuotta työskennellyt motoristi
Liedosta. Kahden aikuistumisen kynnyksellä olevan pojan isä. MP harrastuksena vakavammin
vuodesta 2011. Mukana muutamissa MKKV:n tapahtumissa tärkeän ja hyvän asian puolesta. Näin
myös jatkossa.

Ari Santaharju Liikuntakasvatustyö, Tampere. Yhden nyt jo aikuisen pojan isä. Olen mukana
MKKV:n toiminnassa. Mielekästä toimintaa hyvällä porukalla!

Jarmo Från Finland Esko 38v valaistusmestari/valosuunnittelija Turun kaupunginteatteri. 2 alle
kouluikäistä tytärtä.

Joni Ilmonen 27 vuotias työkonehuoltoalan yrittäjä liedosta. Ei lapsia. Muutamaan otteeseen olen
osallistunut ajoihin. Elements MCC:n jäsen.

Jaakko Laeslahti Euran yhteiskoulun apulaisrehtori, jonka tehtävänä on toimia Kiukaisten
yhteiskoulun rehtorina. Asun Eurajoella. Ikää 45 vuotta ja kolmen pojan (3, 5 ja 7 vuotta) ylpeä isä.
MKKV yhdistyksessä jäsenenä toista vuotta ja kouluilla tapahtumissa mukana ollut viitisen kertaa.
Useamminkin haluaisi ehtiä, mutta ei töiltä oikein ehdi kuin lähellä oleviin tapahtumiin. Omalla
koululla ollut tapahtuma pari vuotta sitten ja voin kyllä suositella kaikille kouluille.

Tuija Antelo Aineenopettaja (yläaste), Alastaro, Nurmosta kotoisin, 49 v, ei lapsia. En kuulu
mihinkään mp-kerhoon.

Juha Mörönen Jotenkin vaistosin, hengenheimolaisuuden, no pohjanmaalta ollaan molemmat

Juha Nummelin Suunnittelijaopettaja (Kaarinan kansalaisopisto) YCCF länsi, kuvernööri. Kaksi jo
aikuisikäistä tytärtä.

Juhani Hodju 57 v. junamies (sairaseläkkeellä), viiden koululaisen waari.Motskarilla ajeltu 13
vuotiaasta.

Tuija Järvinen

Risto Matias Siirtola Yrittäjä, 46 v, Helsinki. Isä.

Jari Rytkönen Eläkkeellä oleva sotilas soittaja, kaksi aikuista tytärtä.

Ritva Rintala Hoitaja 55v ,2+2 aikuista lasta ja 9 lastenlasta

Esa Wrang Toimialajohtaja, 56 vuotta, Raisio. 3 aikuista lasta, 4 lastenlasta, joista yksi on
ekaluokkalainen. Yamaha Custom Club Finland'in ja Star Riders Finland'in jäsen. Ollut mukana
Turun alueen tapahtumissa.

Rauno Rautalin 38 vuotias tamperelainen kolmen lapsen isä. Perheessämme on myös 3 avovaimon
kouluikäistä lasta. Tuore moottoripyöräilijä, kokenut koulukiusattu. Liivejä en kanna, mutta noissa
mkkv:n tapahtumissa joissa olen ollut, olen tavannut suuren joukon lämpimiä ja avoimia
"liivijengiläisiä" jotka jaksavat vapaaehtoisesti osallistua vastustamaan koulukiusaamista.
Minäkin vastustan koulukiusaamista!

Jukka Manninen 52, naimisissa, kaksi teini-ikäistä lasta, toimittaja, Tampereelta kotoisin ja nyt
Lempäälässä. Backbone MC:n jäsen.

Eero Lehtinen Herran vuonna 1966 syntynyt mies Turusta. Kahden tytön isä ja yhden pojan vaari.
Atk-tukihenkilö ammatiltani ja harrastuksena pelaan sählyä. Jarno Saarinen fani. Mukana aina kuin
pääsee.

Jukka Vuorela 47, maalari vaasasta. kolmen lapsen isä, joista kaksi ala-aste iässä

Mikko Aalto 46 v. kahden lapsen isä. Insinööri ja veronmaksaja Järvenpäästä. Ei edes yhtään
ylinopeussakkoa. Harrikalla ajan ja kuulun valtakunnalliseen merkkikerhoon. Teen myös
aktiivisesti vapaaehtoistyötä kehitysvammaisten lasten vanhempien jaksamista tukevassa
järjestössä.

Risto Murtosaari 52 v. Raisiolainen mielenterveyshoitaja, kohta 30 v. raskaan psykiatrian parissa.
Yhdeksänvuotiaan ihanan koulutytön isä. Arse Mc:n jäsen. Sydämellään mukana aina kun ehtii.

Janne Solavuori 36v Erityis lastenkodissa työskentelevä hemmo. Perheessä 3v poika ja olen
Elements MCC:n jäsen.

Riku Partanen 42vee nörtti, joka on ollut yli 10 vuotta raittiina, 6v lapsen isä. Pari kertaan oon
nuorempana turpaan saanut ite, mutta väkivallan polulle en ole silti joutunut. Kiusattukin on. Olisin
voinut kertoa ens perjantaina että siitä ei tule kiva olo jos kiusataan. Kuulun raittiiseen 0promillekerhoon.

Esa Kortesalmi 47v kolmen lapsen isä, naimisissa. Töissä, Teknikko, Kelloseppä, Kiusattu. Yhtä
lapsistani rankasti kiusattu koulussa ja jäljet näkyy.

Pekka Mikkola 48v. kahden nuoren aikuisen isä (18v ja 21v). Arkkitehtina tietohallinnossa.
Kaksipyöräisiä 16-vuotiaasta lähtien. Vastustan väkivaltaa sen kaikissa muodoissa ja olen
huolissani etenkin poikien syrjäytymisestä. Pienillä teolla voi saada suuria aikaan.

Juha Tavi 44v. Kahden nuoren isä. Harrastanut moottoripyöräilyä eri muodoissa yli 30v. Vastustan
kaikkea kiusaamista ja täydellä sydämellä mukana tässä projektissa.

Teemu Hyvärinen 38v. Kolmen lapsen 11v, 8v ja 6v. Eronnut ja uudelleen mennyt kihloihin. Kone
ja metalli teknikko koulutus Myyntipäällikkönä. Mp69 jäsen. Koko ikäni nauttinut kahdella
pyörällä liikkumisesta.

Mika Kostamo 50 vuotias taksiyrittäjä Kirkkonummelta. Ei ole omia lapsia mutta ajan invataksia ja
olen päivittäin tekemisissä liikuntaesteisten tai kehitysvammaisten kanssa. Minua kiusattiin
koulussa.

Timo Hahtala Timo Hahtala, 55-vuotias DI Pieksänmäeltä, jäsenenä kerhoissa Widows Sons, MP69
ja PiMoKe. Yhden nyt jo aikuisen (moottoripyöräilevän) tyttären isä.

Riku Turunen 32-vuotta, neljä lasta, media-alan yrittäjä ja sekatyöläinen.

Seppo Nieminen Pidän ylpeänä kerhoni liiviä. Emme ole jengiläisiä. LCR Mc:n jäsen.

Sirpa Lemmetty 46 v kahden tyttären äiti. Ammatti Controller. Ajanut HD:lla 14 vuotta.
Harmillisen harvoin ehdin kouluvierailuille mukaan, iso käsi porukan aktiiveille 😊

Raimo Riionheimo 65 vuotias eläkeläinen, 44 vuotta moottoripyörällä, NuMKn jäsen. Kaksi lasta.

Kimmo Keisanen 38v rakennusmies Seinäjoelta.
Ei lapsia.
Kaksipyöräisiä ja erinäisiä kulkineita harrastellut pienestä asti mutta nyt taas moottoripyörien
parissa ollut noin kymmenen vuotta tai jotain...
Nykyinen pyörä vanhempi harley jolla ajetaan aina kun töiltä kerkiää. Prätkä on itselle harrastus
johon kuuluu niin ajo kun talvinen rakentelu/korjauskin, oli sitten alla Kawa tai tuo nykyinen
shoveli.
Kavereita ja tuttuja on erinäisistä mopokerhoista mutta kuulu en mihinkään.

Lasse Anttila 44v. Liivitön yksinajelija, sahatyömies, yhen 17v. lapsen isä ja aviomies. Erilaisia
pyöriä ollut, mut nyt yhdestoista kausi takana Harrikan suitsissa.

Laila Keisanen 35v lähihoitaja ja entinen koulukiusattu CKCF:n jäsen Kauhavalta.

Piia Matalamaa Tällä hetkellä työtön linja-autonkuljettaja,Seinäjoki ja ei ole lapsia.Olen osallistunut
viime vuonna kahteen tapahtumaan ja erellis vuonna yhteen tapahtumaan ja aivan huippuja
tapahtumia ovat olleet TYKKÄSIN,mutta kun ei ole vielä omaa pyörää.

Tero Ahlqvist Tero Ahlqvist 49v. Diplomi-insinööri. 13 vuotta Nokialla asiantuntijatehtävissä ja
pari siitä Japanissa. Vaimo ja kaksi teini-ikäistä lasta. Osa-aikayrittäjä ja nykyisin häärään
valokuituasioiden parissa. Kunnanvaltuutettu ja viime eduskuntavaaleissa n. 2000 ääntä
Pirkanmaalla. Moottoripyörä 16-vuotiaasta. Matkamotoristi ja 20 vuotta toiminut myös
moottoripyöräkouluttajana. Itse myös aikanaan koulukiusattu.

Nina Nixu Häggström Kolmen pimun yh äippä ja ylpeä sellainen 😘 työkseni turvaan
muistisairaiden arkea ja välillä yritän laittaa hurttia huumoria sekaan 😂eli psykiatrinen
sairaanhoitaja olen ja en siedä kiusaamista en koulussa enkä työssä

Sirpa Schnabel Sirpa Schnabel 58 v. lastentarhanopettaja ja kahden täyspäisen pojan 26 v. ja 30 v.
äiti sekä Tarakkaharakkaryhmän perustaja. Olen ylpeä MKKV:n tekemästä ennaltaehkäisevästä
työstä lasten ja nuorten hyväksi. Nämä motoristit tekevät hyvää työtä oman päivätyönsä ohella,
joten Stop näille herjaaville jutuille. MKKV (Y)

Tero Cappy Mäkelä 52v 4 lasta ja 6 lapsenlasta mukana mkkv:n toiminnassa 2 edellistä syksyä
aktiivisesti. LCR MC president.

Wellu Tarkiainen 48v. 2 ala aste ikäisen tytön isä. Nykyään tapaturma eläkkeellä ja entinen
koulukiusattu ja muutamissa mc kerhoissa ollut mies.

Petri Junnola 34v neljän lapsen isä. Valtion virkamies. CBF:n jäsen.

Hannele Kettunen 57v. Pienen pojan ja vielä pienemmän tytön mopo-mummu, 3 aikuisen pojan äiti.
Vanhustyössä, sekä fysioterapeutin tehtävissä, että ohjaaja (perushoitotyötä) Koulutuksena myös
sosionomiAMK ja ollut aikaisemmin myös pk -yrittäjä.

Timo Juuti 54v prosessityöntekijä, lapset jo aikuisia. Vastustan jyrkästi koulukiusaamista.

Jarno Osku Hellman 40 vuotias DI, kahden alaasteikäisen lapsen isä. Taloudessa myös kaksi
avopuolison teiniä. En kanna minkään kerhon liivejä ja arvostan kaikkia tapaamiani MKKV
tapahtumiin osallistuvia liiveillä tai ilman. Järjestyttänyt yhden koulukäynnin ollut mukana
useammassa (työt haitanneet osallistumista viimeaikoina).

Tuomas Parkkali 34v asentaja 3 lapsen isä lcr mc

Ari Hämäläinen Ari Hämäläinen 59v Vartija parikertaa ollut mukana MKKV tapahtumassa ja
vastaanotto on ollut MAHTAVAA !! olen CBF jäsen. EHDOTON EI Kiusaamiselle !!

Jysky Koivuluoma 27v. 4 lapsen isukki. Kihloissa. Kolmatta sukupolvea edustan perhe yritykses.
Rakentelen kaikkia vehkeitä mitkä moottorilla kulkee. Itseä kiusattu 7v koulussa. Jäljet jätti.
Pakkomielteitä tehdä kaikki asiat huippu hyvin ja olla ahkerin kuuntelematta omaa terveyttä ja
perhettä ettei vain tule aiheita pilkalle. Pikku hiljaa eteenpäin omaa mielenhallintaa harjoittaen ja
antamalla itselle anteeksi ku ei pysty kellon ympäri miellyttämään kaikkia ja keskittyä perheeseen.

Iivari Taurula 40 v insinööri, naimisissa yrittäjän kanssa. Kaksi lasta, 4v ja 7v. Ensimmäinen mopo
hankittu 12 vuotiaana ja nyt vaimon kanssa molemmilla omat H-D:t.

Oili-Irene Mangusti Olen kahden muusikon ja yhden motoristin äiti. Mummiksi minua kutsuu
kolme lastenlastani. Työpäivät vietän numeroiden parissa. MKKV tapahtumissä olen ollut mukana
keväästä 2014. Tehdään hyvää yhdessä. kiitos MKKV.

Jari Peltonen 56v automyyjä. Kahden - nyt jo aikuisen - lapsen isä. Itse lapsuudessa ollut usean
vuoden koulukiusattu. Pahempaa oli katsoa kun oma poika joutui kokemaan tuon saman. 2v käynyt
MKKV tapahtumissa ( 7 kertaa ). Ei parempaa vaikuttamistapaa kun Santiksen esitys, osaisi
kuvitellakaan! Huomaa nuorista kuulijoista nekin joilla on todellakin vaikeaa. Ilolla huomaa myös
tuon tapahtuman lopuksi, miten lapset kirkkain silmin ja kovaäänisesti vastaavat että: " Me Ei
Kiusata" !!

Ari Kyllöinen Ari Kyllöinen sekatyömies Eurasta .Ikää 51vuotta.3 lapsen isä jotka jo lentäneet
pesästä .mukana mkkv:n toiminnassa aina kun mahdollista.tänä vuonna noin 4000km näissä
tapahtumissa ja joukko joka näissä tapahtumissa ovat mukana ovat ihmisiä jotka nauttivat toistensa
seurasta ja ovt tämän

Ari Kyllöinen Siis ovat tämän toiminnantukipilareita

Ari Kyllöinen Enkä omista minkään näköisiä liivejä ja kerho johon kuulun on

Ari Kyllöinen Euran mmp

Erkki Seppälä Erkki Seppälä 50v. tällä hetkellä työtön ex - paperitollo ja
vartija/järjestyksenvalvoja...ei ole vielä päässyt kokoontumiseen eikä yhtään omaa mukulaa ole.
Vastustan koulukiusaamista EHDOTTOMASTI....

Niko Reponen Niko Reponen, ensihoitotyötä teen, sopimuksessa lukee "sairaankuljettaja" vaikka
työ on muutakin kuin kuljettamista. Mua on kiusattu, ei pahasti mutta kuitenkin. Olen myös itse
syyllistynyt varmasti kiusaamiseen. Mulla on kaksi lasta ja toivon että he saavat käydä opintonsa
rauhassa ilman kiusaamista. Vastustan kiusaamista.

Maarit Heinola Maarit 46v henkilöliikenne työni kuva....yrittäjö....päivittäin lasten kanssa
työskentelen...ajan siis koululaisia pääosin....itsellä kaksoset ...tytöt....15v...mua kiusattu aikanaan ja
vähä tyttöjänikin....olen naimissa

Kai Siltala 51v. Alawus. Musiikinalan ammattilaanen. Mukulat. 17v Flikka. 21v Kölövi. Pyäräälyä
vuaresta 89. Liivit. Vastustan koulukiusaamista.

Petteri Tuovila Oot sen ikänen jönssi et sun on pakko tietää edesmennyt Pekka Peltonen :)

Kai Siltala Missähänpäin kyseenen henkilö o vaikuttanu..Ku ei heti sytytä..Toresta mullon
naamamuisti pareet ku nimimuisti :)

Kimmo Verkkosaari 52v äänisuunnittelija Tampereelta. Kaksi aikuista lasta. Toisten kiusaamista
pitää aina vastustaa, mukana aina kun ehtii...

Satu Heikkilä Wow, en tajunnutkaan että susta on tullut motoristi!

Kimmo Verkkosaari juu, vajaa 10v satulassa, hianoo hommaa;)

Jouko Virta Olen automaatiopäällikkö Lahdesta, kahden aikuisen tyttären isä ja kolmen
kouluikäisen pojan vaari. Ajelen bemareilla ja kuulun merkkikerhon lisäksi Gospel Ridereihin.

Jari Lassila Olen kahden täysi ikäisen pojan iskä Turusta, myyntiedustaja(salkkuryssä) ja HD:llä
ajelen. En kuulu mihinkään kerhoon, mutta epäilen että naisystäväni käyttää liivejä.

Juha Tolonen Olen 40 vuotias, moottoripyöräilyä harrastanut 16 vuotiaasta saakka. Ammatiltani
sairaanhoitaja. Omia lapsia ei ole, kummilapsia on kuusi. Kerhoa ei ole, mutta hieno, pyöräilevä
kaveriporukka on. MKKV tekee hienoa työtä!

Anne Havimo Nainen 55v. Yrittäjänä 25 vuotta. Koulukiusattu Tampereella Ristinarkun koulussa ja
Messukylän lukiossa. Aihe todella koskettava edelleen vuosikymmenien jälkeen.

Nina Koskinen 40 vuotias nainen, töissä metallialalla. 7 vuotta porilaisen matkamoottoripyöräkerho
Konepyöräklubi ry:n jäsen. 3 ensimmäistä takapenkkiläisenä ja loput ajanut. Liivillinen tai liivitön...

kaikki ollaan ihmisiä, motoristeja ja samalla asialla. Meidän joukossa ei syrjitä ketään vaikka
toimittaja niin toivoisi.

Jarmo Salonen Wanhahko sekatyömies Pälkäneen Aitoosta. Väkivalta on vastenmielistä ja niin on
kaiken sortin kiusaaminen ja rääkkääminenkin.
Syvä kumarrus kankeella selällä MKKV:n vapaaehtoistyölle!

Outi Korkalo 36v sairaanhoitaja. Yksi 17v poika ja monta kummilasta. Kerran ollut mukana
tapahtumassa. Moottoripyörä ollut vuodesta 2008.

Satu Salmensuo olen riittävän ikäinen postityöntekijä pk-seudulta. lapsia 3 23v, 20v ja 15v 1
lapsenlapsi 4,5 v ja bonuslapsenlapsi 6v. koulukiusattu . hetkellinen pienikin kiusaaminen. oli se
henkistä tai fyysistä. sitä kantaa sisällään koko loppuelämän.

Teppo Niiranen 44v insinööri opiskelija, 12v ja kaksi täysi-ikäistä poikaa ja vastustan kiusaamista.

Marko Ala-Riihimäki Moi.
Yrittäjänä liikutan aikuisia ja lapsia "työergonomian" merkeissä. Itteäni liikuttelen kesäsin HD lla.
Olen kolmen tyttölapsen isä . Olen ylpeä saadessani käydä moikkaamassa näitä mahtavia lapsia ja
nuoria hienossa porukassa. 👍 👍 👍

Tuomas Aho 42v Myynti- ja Markkinointijohtaja Veikkolasta. 2 omaa lasta, 2 vaimon lasta eli siis
onnellinen uusioperhe :)
BMW liikuttaa tapahtumissa ja vastustan koulukiusaamista koska oman osani olen saanut alaasteella ja tiedän mitkä jäljet se jättää :(

Aarne Aki Niskala Rekkakuski vuodesta viis ja kypärä...... 😃 n. 15 milj km tienpäällä ajettuna.
Kolme lasta ( jo aikuisia ) ja yksi lapsenlapsi. Kotona ihana avopuoliso ja hänen teini-ikäinen poika.
Olen ollut muutamissa tapahtumissa mukana kun on vain kerinnyt. Todella hyvää porukkaa ja
hyvän asian puolesta. 😊 😊

Tarski Niemimaa Oon Tarski 24v ja tarakalla ollu mukana tapahtumissa :) ooon puuseppä ja
nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja, tapahtumiin osallistuessa olin työtön, nyt töissä ensi-ja turvakodilla.
Ei lapsia.

Merja Sivula 42-vuotias matkailun restonomi Hollolasta. Omia lapsia ei ole. Työkseni olen tehnyt
monenlaista, mm. puuteollisuuden tuotannon töitä, atk-alan hommia, henkilökohtaisen avustajan
töitä ja erilaisia myyntitöitä. Moottoripyöräilyä olen harrastanut vuodesta 1998 ja olen lahtelaisen
Bay City Bikers MCC:n jäsen. Olen myös MKKV ry:n jäsen ja tällä hetkellä toimin yhdistyksen
hallituksessa. Yritän omalta osaltani tehdä työtä kiusaamista vastaan, sillä kiusaamisesta jää aina
pitkälle vaikuttavat jäljet.

Anne Raita Olen 53v laborantti Lahdesta. KoKoA ry:n Koulutettu Kokemusasiantuntija. Kaksi
aikuista poikaa. BCB MCC liivijäsen. HD ollut muutaman vuoden. Vastustan kaikkea henkistä ja
fyysistä väkivaltaa ja kiusaamista.

Merja Talvitie 49v, yhden 18v pojan äiti. Työkseni teen taloushallinnon tehtäviä. Itse aikoinaan
koulukiusattu joten olen allerginen kaikenlaiselle kiusaamiselle ja nähdessäni sellaista, puutun
siihen välittömästi. Ensimmäisen kauden motoristi ja kuulun YCCF:iin.

Mika Tuliainen 46v taksiyrittäjä Alahärmästä , tytöt 9v ja 11v poika 14v ihanan avovaimon
omaava(joka istuu mielellään kyydissä) motoristi MKKV:n jäsen

Paula Kaarina Turro 53 v. terveydenhoitaja/sairaanhoitaja (kohta sairaanhoidon opettaja) , ns.
pitkän linja (nuaruudest asti) motoristi, "uudelleen syntynyt" v. 2009 motoristi (siitä kilometrejä n.
86 000 km ympäri mutkateitä ja konebaanaa). Kasvatattanut kaksi ihanaa tytärtä 25 v. ja 22 v. ,
joista vanhin koulukiusattu....tästä seurauksena hänellä paniikkihäiriöt ja opiskeluvaikeudet
(terapiassa edelleen) !!

Erika Jokinen <3

Minna Vastamäki 56v, töissä kumi tehtaalla. Ei omia lapsia mutta aikanaan tehnyt useamman
vuoden nuorisotyötä. Ekan kauden motoristi 😊

Liisi Lindlöf Olen 58 veen hämeenlinnalainen, ja turenkilainen toimistyöläinen, joka ei ole vielä
MKKV:n jäsen, mutta tarkoitus osallistua ekaa kertaa ens viikolla Parolan tapahtumaan. Ainoa
poikani oli yläasteella kiusattu ja itsekin sitä lievästi kokenut aikoinaan. Vastustan kiusaamista sen
kaikissa muodoissa, niin koulussa kuin muuallakin!

Harri Rantanen Lämpimästi tervetuloa Parolaan :-)

Liisi Lindlöf Harri Rantanen Kiitos Harri

😊!

Monsieur-Ville Kauppinen Ville Kauppinen 57v. Ukki. Eläkkeellä. Omia lapsia 2 ja lastenlapsia 4.
Myöskin entinen koulukiusattu ja se ei ole unohtunut vieläkään. Asun Tampereella ja ajelen
Harrikalla. Moottoripyöräilyä harrastanut 16 v asti.
Vastustan koulukiusaamista ehdottomasti ja olen paikalla M.K.K.V:n tilaisuuksissa aina kun
itselleni mahdollista :-)

Petri Salonen Hyvä Ville

♥

Minna Laasonen 37-v Motoristiäiti mopoajoista alkaen. Koulukiusattu 10 vuoden ajan. Olen
osallistunut tapahtumiin aina kun mahd, viimeksi iltatapahtumaan osallistui myös 11-v tyttäreni.
Kiitos MKKV ja motoristitoverit. Jatketaan samaan malliin! 👍 ❤️

Jarmo Pääkkönen 52v LVI-Myyjä tukkukaupan alalla. Kahden jo aikuisikään varttuneen lapsen isä
vantaalta. Rootless MC

Nina Koivunen 33v. Tuusulalainen 3 lapsen äiti. Ammatiltani olen rakennusmaalari ja valmistun
toivottavasti kokiksi vuoden lopulla. Olen ollut mukana muutamassa tapahtumassa
tarakkaharakkana. Omaa lasta on kiusattu ekasta luokasta alkaen.
Kirjoitan puolisoni puolesta myös:
Kenneth Suominen, 34 vuotias Kirkkonummelainen joka työskentelee koneasentajana Suomen
Sokerilla ja kuuluu Kemiönsaarella vaikuttavaan "liivikerhoon" Islanders mcc, joka mm. vuosittain
jakaa paikallisille ensiluokkalaisille heijastimia että pikkuisilla olisi turvallisempaa liikkua.
Osallistun MKKV:n tapahtumiin aina kun on mahdollista, tarakkaharakalla tai ilman ☺

Petri Parviainen 46v Vantaalta, insinööri vähän toista vuotta sitten palannut 7 vuoden
työkomennukselta Abu Dhabista. 2 tyttöä, 10 ja 11v. FinnHOGs (ei MC), ulkomailla
asuvien/asuneiden suomalaisten mopoharrastajien ryhmä.

Jukka Rämö Jukka 60v. Utsjoelta. Eläkeläinen bikeri. Ja kyllä, olen osallistunut. Lapset (2 jo yli
30+). Silti asja on tärkiä.

Petri Lankinen Vajaa 6-kybänen entinen myynnin ammattilainen ja reissumies, nykyinen
vapaaherra. Kolme jo aikuista lasta ja viisi bonuslastenlasta. Mopoilu on aloitettu 70-luvun
alkupuolella ja tuntuu jatkuvan edelleen. Osallistuin tänään ensimmäisen kerran Puksussa eikä ollut
vika kerta.

Jani Niemelä 40v Kauhajoelta .Raskaankaluston mekaanikko.2 lasta 7kk ja 17v.Kuulun North Star
mc kerhoon.

Pauli Ukkonen Kohta aikuune (59 ;) ) aikuunen poika jolla kolome aikuusta siskua ja kolme
lastenlasta. Aikonaan Pohjanmaanportiss koulukiusattu jo koonkin puolesta saati Karjalaissukujuuristaan. Pyöräälly ku kortin sain -76 välillä vähee ja sitten taas enemmä. MCC Vice jokei
tykkää koulukiusaamisesta eikä peräättömistä väitteistä. Tekee oikeutta työksee ja selevittelee
riitoja. ;)

Toni Maso 47v työnjohtaja Ylöjärveltä. Tytöt 12 ja 10. North Star mc kerhona

Petri Salonen Minä olen 52v Rakennusmestari/yrittäjä.Kaksi ylinopeus sakkoa on synnilläni,eli
siinä minun "prosentit".Perheeseni kuuluu vaimo jonka kanssa yhteiselämää on ollut vain 33v sekä
upeat pojat Tomi 25,ja Janne 23.Maaliskuussa minusta ja vaimostani tulee isovanhempia mitä
odotamme suurella ilolla.

Juha-pekka Nordman 56v Turvahenkilö Porista. Lapset poika 26v tytär 23v poika 20v sekä
1lastenlapsi. Uusioherännyt mp harrastukseen v2013.

Ulla Kulju 30v mekaniikkasuunnittelija Loviisasta. Lapset 7v ja 1.5v. Maailman ensimmäinen
alaraajahalvaantunut naisratamoottoripyöräkuski road racingissa. Ollut kiusattu ja myös syyllistynyt
aikoinaan itsekin kiusaamiseen.

Marko Sinikivi

Jovva Nordlund 55 v kahden, 27 ja 25 v lasten isä. Ja myös ylpeä isoisä! Eronnut aikoja sitten.
Löytänyt uuden rakkauden. Rakennus hommia jo muutama vuosi tehnyt. Tällä hetkellä ilmaisointia.
Kiusattu ja kiusannut... Tiedän miltä tuntuu ja myös sen miten helposti lähtee mukaan.

Esa Pajukari Vet.kulj. eläkkeellä 56.v

Tea Lindblom Turkulainen äiti, jolla kaksi aikuista lasta ja yksi alle 18v lapsi. Olen tehnyt
esimiestasolla myynti ja markkinointi töitä kansainvälisissä yrityksissä 25v reissaten ympäri
maailmaa. Nyt opiskelen sairaanhoitajaksi.
Vanhin lapseni on ollut järjettömän ja raa'an koulukiusaamisen uhri 4 luokalta aina 9 luokan alkuun.
Jos minun läsnäolo saa yhdenkin kiusaamisen loppumaan, silloin koen tehneeni jotain merkittävää
näiden lasten elämässä.
Yhdessä Turun tapahtumassa lavalla puhumassa 😊

Päivi Kyllönen Logistiikka-alalla esimiestehtävissä ja asumme Vantaalla yhdessä kahden lapseni ja
avomieheni kanssa. Yhteen tilaisuuteen olen päässyt osallistumaan ja tulen jatkossakin, sillä
äärettömän tärkeän asian puolesta teette työtä💕

Henri Rauniolahti 32v putkiasentaja 2 lasta LCR MC

Pekka 'Peke' Haikonen 58v Varastonhoitaja Tampere.
Ei lapsia, mutta kiusaamisesta kokemusta.
Lcr Mc on kerho ja Bemarin Gs llä ajelen.

Johan Jussi Mansner Autoilia ! Eläkkeellä

Jorma Nyrhinen Olen 69 vuotias eläkeläinen. Minulla on kolme ihanaa lastenlasta. Toivon, että he
eivät joutuisi kiustuiksi eivätkä myös itse syyllistyisi siihen. Motoristitaustaa on vain n. 15 vuotta,
siis vanhemmalla iällä aloitettu, mutta tosi kivaa on. Olen täydestä sydämestäni tämän asian takana
mkkv:n jäsenenä.

Mikko Lappalainen 38 - vuotta, aikuisopiskelija(putkiasentaja), vaimo, ei lapsia. En kuulu
kerhoihin, koska rakastan ajaa yksin. Harrastuksina aktiivinen punttien nostelu, lukeminen, leffat,
musiikki ja playstation. Olen aina ollut keskivertomiestä/poikaa vahvempi ja täten omaksunut jo
nuorena asenteen, että pienempiä/heikompia autetaan/puolustetaan. Puolustin heikompia kiusaajilta
jo peruskoulussa ja jatkan sitä nykyään tällä tavoin; olemalla mukana mkkv:n toiminnassa.

Jonathan Sam 27v,Talonrakentaja. Tällä hetkellä palveluautonkuljetta. Ja vastustan kiusaamista
joka tavalla sillä mua on kiusattu kouluissa. Harrastuksiin kuuluu palokunta.

Mikko Saarinen 41v, automaatioasentaja. Avoliitossa ja 2kk ikäisen tyttölapsen onnellinen isä.
Vaimokkeella on kaksi lasta aiemmasta elämästä, joten vauhtia piisaa. Kuulun kerhoon joka on
avoin kaikille merkkiin ja malliin katsomatta. Pientä kiusaamista kokenut itsekin joskus
peruskoulussa, mutta ei mitään tällaista mitä nykyään. 2 kertaa olen ollut MKKV tilaisuuksissa
mukana ja mahdollisuuksien mukaan tulen olemaan mukana tulevaisuudessakin.

Harri Kääriäinen Harri Kääriäinen 50v trukkikuski 2poikaa 21 ja 16v kohta Waarikin...

Pekka Leppäkorpi 51v, raskaskonealan ammatinharjoittaja, freelancer. Kaksi jo täysikäistä omaa
lasta ja lisäksi perhepiirissä lapsia eskarilaisista isoihin asti. Ajan Salpa MCC väreissä ja vastustan
niin koulu- kuin muutakin kiusaamista.

Petri Saari 28v, varastonhoitaja Espoosta.

Kari Lätti Kari Lätti, 55 v, Lastentarhanopettaja , Jyväskylä, 2 aikuista lasta. Eipä taida olla toista
näin aktiivista ja osallistuvaa porukkaa koulukiusaamista vastaan, kuin motoristit.
Koulukiusaamisesta puhutaan paljon, mutta sen vähentämiseksi tehdään liian vähän !

Helena Anttila Os Sainisto 44 v palkanlaskija, omia lapsia kaksin kappalein: 22 vuotias poika ja 20
vuotias tytär. Tyttärellänikin jo oma tytär (pikku prinsessalla ikää 2 kk tällä hetkellä), joten
mopoileva mamma ollaan :) Toivottavasti koulukiusaamisongelma on olematonta silloin kun
lapsenlapsi oman koulutiensä aloittaa.

Ari Kujanpää 43v kuorma-autokuski, kolme tytärtä 24v 22v ja 14v.

Kirsi Yli-Pekkala 41v., sairaanhoitaja. Pitkän tauon jälkeen miehen kanssa jälleen motoristeja.

Kristiina Hannuksela Krisse, 40 ja risat. Koulukiusattu,työpaikkakiusattu. Nyt opintovapaalla ja
koulunkäynti-ohjaajax pyrin! En halua kenellekään samaa kohtaloa kuin itse olen kokenut!!
Prätkäily minulle tapa purkaa pahaa/huonoa päivää!! (Kaikki huono katoaa kun heitän itseni prätkän
selkään)!!!!!

Kalevi Linko 57 v, hankintapäällikkö, yksi tytär 23 v. Asun Turussa.

Pekka Virta Terveisiä entiseltä hankintakoordinaattorilta :)

Kouvonen Mave Mauri Mä oo Kouvonen Mave Mauri Ollu mukana jonkun aikaa, eläkkeellä, ei
lapsia, koen asian tosi tärkeeks ja oon ylpee et saan olla mukana.

Tarja Hovi Olen Tarja Hovi ja kolmen aikuisen lapsen äiti sekä 3 ihanaisen lapsen mummi.
Työkseni laskeskelen merimiesten palkkoja. Hienoa olla tässä mukana :)

Ari Huhtakangas 40v rengasasentaja ja Kummisetä

Antero Rautiainen 53 täyttävä miehen alku. Olen saanut oman osani kiusaamisesta, enkä toivo
kenenkään kokevan samaa.

Ismo Suomi Olen 70 vuotias eläkkeellä oleva yrittäjä. Itselläni on 3 lasta ja 7 lastenlasta. Olen
osallistunut vain kerran Sauvossa järjestettyyn MKKV: n tilaisuuteen. Mahtava tilaisuus ja
ehdottoman tärkeä asia.

Niko Reponen Mukava tapahtuma oli! Ja paljon positiivista on kuulunut jälkeenpäin, kaikki olivat
tykänneet.

Markku Aalto Olen 52v entinen rekkakuski kuljetusyrittäjä, kiertänyt iberian niemimaata ja
Ukrainassa. Nykyisin lasitus ja kehystys liikkeen omistaja. Kaksi omaa aikuista lasta ja nykyisessä
perheessä puolison kouluikäinen tyttö. Kouluaikana ollut kiusattu, kiusaaja sekä kiusatun kaveri /
tukihenkilö. Omien lasten koulussa ei rehtorin mukaan ollut kiusaamista, merkillistä että vielä
tänäkään päivänä kaikissa kouluissa ei tunnisteta kiusaamista. Vastustan ehdottomasti
koulukiusaamista enkä suvaitse mitään muutakaan kiusaamista. Olin ensi kertaa mukana
rekolanmäen koululla ja tulen osallistumaan toistekin, oli se niin upeaa nähdä lasten ilo ja innostus.
Näin hyvälle asialle pitää antaa oma panos osallistumalla.

Pikku Tassu Kohta 30v. täyttävä opiskelija. Ei ole lapsia. Itse koulukiusattu sekä ala- että
yläasteella.

Piia Liukkonen 37v, äiti-ihminen, Vantaalta. 😊
Vastustan ehdottomasti kaikenlaista kiusaamista.
Mukana hengessä, vaikka aina ei mukaan pääsekkään

👍 Loistavaa toimintaa

👌

❤

Jaska Räsänen 37v 2 teinin isä Oitista kuka käy tapahtumissa aina kun pystyy ja mopoilee sitten
muutenkin

Pertti Arvonen 47v toimitusjohtaja Turun seudulta. Kaksi 17v tytärtä. Ajellut jo vuosia omaksi
iloksi. Kouluvuosilta muistaa vieläkin kiusaamisen tilanteet - omat ja toisten. Olen varma, että
MKKV olisi muuttanut asioita jo silloin ja tekee hyvää työtä nyt.

Manta Viitakoski Olen 42 v sisustusalan yrittäjä sekä opettaja. Minulla on kolme lasta. Olen
osallistunut MKKV tapahtumiin viime ja tänä vuonna ja todennut tapahtuman olevan
lämminhenkinen, iloinen sekä lapsia ja nuoria puhutteleva. Osallistun ehdottomasti tapahtumiin
jatkossakin, tämä on arvokasta työtä, missä voi tuntea ylpeyttä saadessaan olla mukana.

Petteri Pullola 39v yrittäjä Hämeenlinnasta. Yksi koulukiusattu lapsi.

