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1 JOHDANTO 
 

Satudarah MC on Hollannissa 1990-luvun alussa perustettu moottoripyöräjengi. Satudarah MC 

rantautui Suomeen 2017 alkuvuodesta ja teki itsensä näkyväksi väkivaltarikoksilla. Aiheesta 

uutisoitiin valtakunnallisesti laajalla mittakaavalla ja jengin toiminta herätti opinnäytteen tekijöissä 

mielenkiinnon jengin tulevaisuudesta. On ollut myös tiedossa, että Satudarah MC on etnisesti 

vapaampi, kuin muut rikollisryhmät. Nykyään trendi on Keskusrikospoliisin jengiasiantuntijankin 

mielestä muidenkin ryhmien osalta siinä suunnassa, että jäseniksi kelpaavat myös muutkin, kuin 

kantaväestön edustajat (Kylmäkoski 2017). Tämä herätti mielenkiintomme Suomen 

turvapaikkapolitiikan sekä aiheen ajankohtaisuuden kannalta, sillä 2016 vuoden 

turvapaikanhakijatulvan jäljiltä Suomeen jäi tuhansia kielteisen päätöksen saaneita 

turvapaikanhakijoita, joita ei ollut resursseja palauttaa kotimaahansa saman tien, vaan he jäivät 

odottamaan palautusta. Lopputulos oli, että tuhansia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita 

henkilöitä on kateissa ja hekin ovat potentiaalisia jäseniä moottoripyöräjengeihin (Kari Ikävalko 

2017). 

 

Opinnäytetyössä lukijalle selviää, kuinka Satudarah MC on kasvanut maailmanlaajuiseksi jengiksi, 

jolla on Hollannissa noin 30 osastoa sekä verkostot niin Etelä-Afrikkaan, kuin Pohjois-

Amerikkaankin. Työssä selviää millä perusteella Satudarah MC on valinnut osastojensa sijainnit 

esimerkiksi akselille Hollanti, Belgia, Espanja ja Marokko. 

 

Satudarah MC on kielletty Saksassa 2/2015 sisäministeri Thomas de Maizièren päätöksellä, joka 

käytännössä tarkoittaa sitä, että jengitunnuksien käyttö on kielletty. Kiellolla pyritään myös 

hajottamaan support-jengejä ja vaikeuttamaan jengitoimintaa. Myös Hollannissa on käynnissä 

siviilioikeudellinen prosessi Satudarah MC:n ja sen support-jengien kieltämiseksi yleisen 

järjestyksen ja turvallisuuden turvaamiseksi. Esimerkiksi Bandidos MC on kielletty Hollannissa. 

Tapauksesta ei ole lainvoimasta tuomiota, koska asiasta on valitettu seuraavaan oikeusasteeseen. 

Työssä selvitämme muun muassa syyttäjältä olisiko tällainen mahdollista Suomessa, kun otetaan 

huomioon, että se on onnistunut jo muutamassa muussa EU maassa.  

 

Hollannissa rikollisjärjestöt, kuten Satudarah MC, on todettu olevan vakava uhka yleiselle 

järjestykselle ja turvallisuudelle sekä asukkaiden yksityiselle edulle. Tämän opinnäytteen tarkoitus 

on myös herättää ajatuksia Suomessa ja pyrkiä havainnollistamaan minkälaiseksi tilanne voi 

kehkeytyä, jos ongelmaan ei puututa ajoissa. Suomessa on ratkaisuja saman luonteisista päätöksistä, 

kuten vastikään kielletty Suomen vastarintaliikkeenä tunnettu Pohjoinen Perinne ry. Tämä on 
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herättänyt keskustelua päätöksen soveltamisesta myös esimerkiksi rikollisiin 

moottoripyöräjengeihin.  

 

Lopuksi osioon olemme keränneet neuvoja ja ajatuksia haastattelemiltamme asiantuntijoilta 

Satudarah MC:n ja muidenkin Suomeen pyrkivien ja tulevien jengien varalta, ja siitä miten jengien 

kanssa tulisi toimia.   

 

2 TUTKIMUSONGELMA 
 

Opinnäytetyön tutkimusongelma on se, että onko Satudarah MC järjestäytynyt rikollisryhmä ja 

voisiko sen toiminnan kieltää Suomessa. Johtopäätökset tehdään esimerkiksi käräjäoikeuden 

päätöksen perusteella ja tutkimuksesta kertyneen tietopohjan perusteella. Lisäksi opinnäytteessä 

pohditaan ja selvitetään Satudarah MC:n tulevaisuutta Suomessa.  

 

Opinnäytetyössä käytettävät tutkimusmenetelmät ovat olleet muun muassa avoimet 

henkilöhaastattelut sekä kirjallisuuden tulkinta ja analysointi. Opinnäytteen lukija saa työstä 

katsauksen aihetta käsitteleviin kirjoihin sekä poliisiorganisaation ja oikeusalan ammattilaisten 

lausuntoja aiheeseen liittyen. Työssä on haastateltu myös kansainvälisen yhteistyön kautta esiin 

tulleita hollantilaisia poliiseja sekä syyttäjiä. 

 

2.1 Aineiston hankinta ja analyysi 
 

Opinnäytteen teoriapohjan kasaaminen alkoi Poliisiammattikorkeakoulun kirjastosta saatavissa 

olevan aineiston tutkimisella ja siihen perehtymisellä. Tämän ohessa selasimme aktiivisesti median 

uutisointia moottoripyöräjengien osalta. Kirjallisuuskatsauksen valmistuttua meillä oli laaja kuva 

moottoripyörä- ja rikollisjengien toiminnasta ja olimme valmiita kohtaamaan ensimmäisen 

haastateltavamme Keskusrikospoliisilla.  

 

Otimme yhteyttä Keskusrikospoliisin tiedusteluosaston komisario Jussi Oksaseen ja esittelimme 

aiheemme. Oksanen neuvoi meidät Keskusrikospoliisin jengiasiantuntija Kimmo Kylmäkosken 

luokse, joka olikin jo lehtiartikkeleiden lukemisesta tuttu nimi.  

 

Sovimme haastattelun Kylmäkosken kanssa joulukuussa 2017 ja lähdimme tekemään haastattelua. 

Valmistauduimme haastatteluun tekemällä suuntaa antavan kysymysrungon, jonka lähetimme myös 
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Kylmäkoskelle. Haastattelumme kesti noin puolitoista tuntia ja saimme esitettyä 

kirjallisuuskatsauksen myötä avoimeksi jääneitä kysymyksiä. Haastattelun tekohetkellä Satudarah 

MC:n jäseniin kohdistuva törkeisiin rikoksiin liittyvä oikeudenkäynti alkoi olla käsillä ja seuraava 

toimenpide oli päästä käsiksi asiasta annettuun tuomioon. 

 

Tuusulan käräjäoikeus antoi tuomion Satudarah MC:tä koskevassa rikoskokonaisuudessa 

17.11.2017. Tämä tuomio oli merkittävä työmme kannalta, koska siinä otettiin kantaa muun muassa 

jäsenten toimimiseen osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Tuomiossa käytettiin kuulumista 

järjestäytyneen rikollisryhmään koventamisperusteena. Satudarah MC määriteltiin rikoslain 6 luvun 

5§:n 2 momentin mukaiseksi järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi. (Tuusulan käräjäoikeus, 

17/146975, asianumero R 17/672.) 

 

Päätökseen tutustuttuamme päätimme laajentaa haastatteluverkostoa kansainväliselle tasolle ja 

ryhtyä tavoittelemaan alan asiantuntijoita Hollannista. Halusimme selvittää, minkälainen 

organisaatio Satudarah MC on sen syntymaassaan ja minkälaiset toimintamallit ja rikollinen profiili 

jengillä on. Tämän avulla voimme peilata Satudarah MC:n toimintaa Suomeen esimerkiksi heidän 

tavoitteidensa sekä kehittymisen kannalta. Otimme yhteyttä Poliisiammattikorkeakoulun 

kansainvälisen osaston Pasi Kemppaiseen. Kemppainen auttoi meitä luomaan kontaktin Hollannin 

poliisiin ja meihin otti yhteyttä paikallinen jengiyhdyshenkilö Henk Schreuter. Sovimme 

Schreuterin kanssa tapaamisesta Hollannissa. Schreuterin kautta saimme yhteyden ja sovimme 

haastattelut lisäksi neljän paikallisen asiantuntijan kanssa.  

 

Ensimmäisenä haastattelimme Zwollen kaupungissa tarkastaja Bernadet De Velden. Hän 

työskentelee taktisessa tutkintaryhmässä Hollannin kansallisessa rikospoliisissa. De Velde on 

työskennellyt viimeiset kaksi vuotta ryhmässä, jonka tarkoituksena on todistaa siviilikieltoa varten, 

että Satudarah MC on rikollinen organisaatio.  

Samana päivänä kävimme haastattelemassa Zwollessa valtakunnansyyttäjävirastolla valtakunnan 

syyttäjä Hayo Timmeriä ja syyttäjä Inez Van Klaverenia. He molemmat työskentelevät 

kansallisessa syyttäjävirastossa. Timmer ja Klaveren ovat molemmat toimineet muutamia vuosia 

tutkinnanjohtajina ja syyttäjinä Satudarah MC:tä koskevissa rikoksissa. 

Seuraavana päivänä haastattelimme vierailumme isäntää tarkastaja Henk Schreuteria. Schreuter 

työskentelee Woerdenissa kansainvälisessä moottoripyöräjengien tiedusteluosastossa ja on 

viimeisen seitsemän vuoden ajan ollut mukana ryhmässä, joka keskittyy järjestäytyneeseen 

rikollisuuteen ja varsinkin moottoripyöräjengeihin.  
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Viimeisenä Hollannissa haastattelimme Bredan kaupungissa paikallispoliisin tarkastajaa Kas 

Donkersia. Donkers on työskennellyt Satudarahin kanssa niin järjestyspoliisissa, kuin 

rikostutkinnan puolella. Ennen poliisin uraa Donkers on kouluttautunut oikeustieteissä. Poliisin 

uran Donkers aloitti 2014 ja hän on siitä lähtien työskennellyt täysin moottoripyöräjengien kanssa. 

Donkersin laajasta kokemuksesta johtuen, hän pystyi kertomaan meille enemmän käytännön tason 

seikkoja Satudarahin toiminnasta, sekä tehdyistä löydöistä.  

 

Viimeisenä haastateltavana meillä oli Anna-Riikka Ruuth. Ruuth on toiminut 

kihlakunnansyyttäjänä vuodesta 2008. Nykyään hän työskentelee Itä-Uudenmaan 

syyttäjävirastossa. Viimeiset kuusi vuotta hän on toiminut huumausaine- ja järjestäytyneen 

rikollisuuden erikoissyyttäjänä. Ruuth on hoitanut jengien asiakokonaisuuksia ja niihin liittyviä 

juttuja tiiviimmin viime vuosina. Ruuth on ollut myös kuultavana asiantuntijana eduskunnassa 

lakiuudistusta koskien. Hän on myös kouluttanut järjestäytyneen rikollisuuden tutkimisen 

elementtejä poliisille. Ruuthin haastattelussa ajatuksena oli selvittää, että voitaisiinko Satudarah 

MC kieltää Suomessa sillä perusteella, että Satudarah MC on todettu rikolliseksi organisaatioksi 

muissa EU maissa. Ruuth toimi syyttäjänä Satudarah MC:tä koskevassa oikeudenkäynnissä 

Tuusulassa, tästä saimme idean haastatella juuri häntä. 

 

2.2 Tutkimuksen rajaus 

 

Tutkimuksen alkuperäinen tarkoitus oli olla taskuopas Satudarah MC:stä. Oppaaseen olisi tullut 

perusasiaa moottoripyöräjengeistä ja erillinen isompi osio Satudarah MC:stä. Kirjallisuuteen ja 

aiheeseen tutustuessamme kuitenkin havaitsimme, ettei oppaalle olisi tarvetta. Perustiedot jengeistä 

löytyvät niin helposti ja Satudarah MC:n vaikutus on niin pienellä maantieteellisellä alueella, ettei 

oppaalle olisi käyttöä. 

 

Seuraavaksi ajatuksena oli tutkia, onko Satudarah MC rikollinen järjestö. Lähtiessämme tutkimaan 

tätä kysymystä oli jo osa Satudarah MC:n jäsenistä vangittuna rikoksiin epäiltynä. 17.11.2017 suuri 

osa heistä tuomittiin osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Tuusulan käräjäoikeus tuomiollaan 

osittain jo marraskuussa vastasi tutkimuskysymykseemme. Ajattelimme kuitenkin, ettei yksi 

käräjäoikeuden tuomion riitä luomaan täydellistä kokonaiskuvaa maailmanlaajuisesta 

organisaatiosta.  

 

Mielenkiintoisen Satudarah MC:stä tekee myös se, että he hyväksyvät jengiinsä ihmisiä kaikista 

etnisistä taustoista, toisin kuin perinteiset jengit Suomessa. Tästä mieleemme heräsi ajatus, että 
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Suomessa kateissa olevat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ihmiset saattaisivat olla helposti 

houkuteltavissa tällaiseen rikollisryhmään. Emme varsinaisesti missään vaiheessa rajanneet pois 

tätä tutkimuksestamme, mutta ongelmaksi tämän tutkimisessa tuli se, ettei sitä pysty kukaan 

varmaksi sanomaan mitä tulee käymään. Näin ollen sivuutamme asiaa hieman työssämme. 

Tuomion takia ajatuksemme kääntyi Satudarah MC:n tulevaisuuteen. Ajattelimme, että Suomen 

viranomaiset toiminnallaan saivat estettyä jengin toiminnan Suomessa. Tuomion lisäksi Satudarah 

MC Suomen ensimmäinen presidentti oli kuollut liikenneonnettomuudessa. Kuvittelimme, että 

Satudarah MC:llä ei olisi tulevaisuutta Suomessa. Keskusrikospoliisin Kimmo Kylmäkoski oli 

kuitenkin sitä mieltä, että ei Satudarah MC:n tarina Suomessa yhteen tuomioon kaadu, koska se on 

kansainvälinen jengi. Tästä saimme ajatuksen lähteä selvittämään, minkälainen Satudarah MC on 

Hollannissa, miten se on kehittynyt kotimaassaan ja miksi Satudarah MC on saapunut Suomeen.  

 

Koska jengin jäsenet saivat tuomioita ja joutuivat istumaan vankilaan, kääntyivät katseemme 

vankilamailmaan. Mikä olisikaan otollisempi paikka värvätä jengiin rikollisia, kuin vankila. 

Ajatuksena meillä oli mennä noin puolen vuoden tai vuoden päästä tuomion antamisesta vankilaan 

haastattelemaan jotain vankilan asiantuntijaa. Olisimme halunneet selvittää, onko ollut 

havaittavissa, että Satudarah MC:hen olisi yritetty saada lisää jäseniä vankilasta. Valitettavasti 

jouduimme rajaamaan tämän vaihtoehdon pois, sillä työmme rupesi paisumaan jo aika isoksi. 

 

Alkutietona meillä oli, että Satudarah MC olisi erityisen väkivaltainen jengi. Siksi olisi ollut 

mielenkiintoista haastatella, jotain paikallista kenttäpoliisia. Paikalliselta poliisilta olisimme 

kyselleet minkälaisia Satudarah MC:n jäsenet ovat, kun he joutuvat tekemisiin poliisin kanssa. 

Saimme tähän onneksi vastauksia Hollannissa. Se ei kuitenkaan ole sama, kuin Suomi, mutta koska 

Satudarah MC:tä johtaa sen hallitus, niin käytöksen pitäisi olla melko samanlaista niin Hollannissa, 

kuin Suomessakin. Tämänkin haastattelun jätimme pois aiheen laajuuden takia. 

 

Kun otimme yhteyttä Hollantiin, saimme kuulla, että siellä on juurikin valmistumassa materiaali 

Satudarah MC:n kieltämistä varten. Olimme lukeneet jo siitä, että Satudarah MC ja siihen liittyvät 

organisaatiot olivat kielletty Saksassa. Meille heräsikin tästä kysymys, että voitaisiinko jo kahdessa 

EU maassa rikolliseksi organisaatioksi todettu Satudarah MC kieltää Suomessa sillä perusteella, 

ennen kuin se kasvaa suureksi ongelmaksi. Sen takia saimme Satudarah MC:n tulevaisuuden 

kuvaan uuden näkökulman, siitä voitaisiinko se kieltää jo tässä vaiheessa. Hollannissa 

haastattelemamme asiantuntijat olivat innoissaan ajatuksesta. He neuvoivat, että Satudarah MC 

kannattaa kieltää ennen, kuin se kasvaa isoksi ongelmaksi. 
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Lopulta siis aiheemme päätutkimuskysymykseksi muodostui Satudarah MC:n tulevaisuus 

Suomessa. Tulevaisuuteen liittyen selvitimme miten jengi kasvaa, mitä se ehkä tulee tekemään 

Suomessa, värvääkö jengi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja voitaisiinko se kieltää jo 

näiden olemassa olevien tietojen valossa. 

 

Opinnäytetyöohjaajamme Ossi Kaario ehdotti meille myös työhömme salaiseksi liitteeksi listaa 

jengin jäsenistä Suomessa. Päätimme jättää listan tekemättä sillä, mielestämme tällaisesta listasta 

ei ole hyötyä opinnäytetyössämme. Ajatus listasta on hyvä, mutta paikka on väärä. Ajattelimme, 

että jos jollain poliisissa on tarvetta saada selville Satudarah MC:n jäseniä, hän varmasti saa tiedon. 

Lisäksi poliisilaitokset varmasti itse hankkivat tällaista tietoa, jos havaitsevat jonkun jengin 

toimivan alueellaan. Toisekseen tässä vaiheessa työtä olemme jo joutuneet rajaamaan valitettavasti 

näkökulmia ja asioita mitä haluaisimme tutkia pois. Näin ollen myös tämä lista joudutaan rajaamaan 

pois, ettei työ paisu liikaa. 

 

3 KESKEISET KÄSITTEET 
 

Järjestäytynyt rikollisryhmä 

Hallituksen esityksen artiklan a kohdan mukaan ”järjestäytyneellä rikollisryhmällä” tarkoitetaan 

rakenteeltaan jäsentynyttä ryhmää, joka on ollut jonkin aikaa olemassa ja joka koostuu kolmesta tai 

useammasta yhdessä toimivasta henkilöstä, joiden tarkoituksena on tehdä yksi tai useampi vakava 

rikos tai yleissopimuksessa kriminalisoitavaksi edellytetty rikos. Lisäksi edellytetään, että ryhmä 

toimii saadakseen välitöntä tai välillistä taloudellista tai muuta aineellista etua. Artiklan b kohdan 

mukaan ”vakava rikos” tarkoittaa sellaista rikosta, jonka enimmäisrangaistus on vankeutta 

vähintään neljä vuotta. (HE 32/2003 artikla 2.) 

 

Suomen rikoslaki määrittelee järjestäytyneen rikollisryhmän 6 luvun 5§ 2 momentissa seuraavasti: 

"Järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitetaan vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn 

ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin 

tehdäkseen rikoksia, joista säädetty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, taikka 

11 luvun 10 §:ssä tai 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettuja rikoksia." (Rikoslaki 6:5§, 2mom.)  

 

1% 

American Motorcycle Association (AMA) mukaan, 99% moottoripyöräilijöistä on lainkuuliaisia 

kansalaisia. Loput 1 % on lainsuojattomia. 1% merkintä viittaa lainsuojattomaan. (Lunde 2004, 

174.) 
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Nykykäsitys prosentti-imagosta on sama, joskin nykyään tunnuksella halutaan ilmaista, että ollaan 

se prosentti koko väestöstä, joka ei suostu kunnioittamaan lakia ja viranomaisia. Prosenttimerkki 

kuvaa siis, että kantaja kuuluu vähemmistöön, joka toimii lain ulkopuolella. Rikoskomisario Jussi 

Oksanen kommentoi Vantaan Sanomille, että jengiliivi prosenttimerkinnällä tarkoittaa sitä, että sen 

käyttäjä on mukana rikollisessa toiminnassa. (Miettinen 2012.)  

 

Colors/värit 

Lainsuojattomilla moottoripyöräjengeillä on tapana pitää yllään nahka- tai farkkuliiviä, jossa 

selkäpuolella on jengin nimi ja tunnus. Liiviä kutsutaan väreiksi. Jengiläiselle on suuri kunnia-asia 

kantaa liivejään. Vain täysjäsenille suodaan täydet värit. 

(Lunde 2004, 174; Barker 2014, 16.) 

 

Kuva 1 Tunnusliivit (colors). (kuva: The National Police of the Netherlands 2014, 74. Käännös: Jari Salminen.) 

 

OMCG/OMG 

Outlaw motorcycle gang, suomeksi lainsuojaton moottoripyöräjengi (Understanding the outlaw 

motorcycle gangs, Lauchs & Bain 2017, 3). 

 

Support/Puppet/Probationary gang 

Tarkoittaa alajärjestöä tai kannatusjengiä. Alajärjestön tehtävänä on tuottaa rahallista ja 

henkilöllistä hyötyä pääjengille. Alajärjestö hoitaa rikollista toimintaa pääjengin puolesta. 

Alajärjestö toimii uusien jäsenien rekrytointipolkuna pääjengille.  

(Lauchs & Bain 2017, 22.) 
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” The Big Five” 

Hollannissa käytetty nimitys viidestä isoimmasta moottoripyöräjengistä jaostojen määrän mukaan.  

Satudarah MC, Hells Angels MC, No Surrender MC, Trailer Trash MC ja Red Devils MC. (Bain & 

Lauchs 2017, 93.) 

The Big Five nimitystä on käytetty myös Hells Angels, Bandidos, Outlaws, Pagans ja the Sons 

Silence - jengeistä (Barker 2014, 25). 

 

Osasto/Jaosto  

Moottoripyöräjengeillä on osastoja, eri paikkakunnilla toimivia elimiä. Osastojen välillä ei ole 

virallista hierarkiaa, mutta yleensä vanhin osasto on vaikutusvaltaisin. (The National Police of the 

Netherlands 2014, 37) 

 

Jengin kerhotilat 

Jäsenet kokoontuvat ja vaihtavat tietoja keskenään jengin kerhotiloissa. Usein kerhotilat ovat 

kameravalvottuja ja ympärivuorokautisessa vartioinnissa. Joidenkin syytteiden mukaan tiloissa on 

säilytetty ampuma-aseita vakavien rikosten tekemistä varten ja esimerkiksi anniskeltu 

alkoholijuomia laittomasti. (MTV Uutiset 2014) 

 

Presidentti (President)  

Presidentti käyttää jengin ylintä valtaa. Presidentillä on myös mahdollisuus muuttaa mikä tahansa 

jengissä äänestämällä tehty päätös. (Mäkinen 2005, 40.) Jaoston presidentti voi saavuttaa asemansa 

ansaitsemalla tai tulla äänestetyksi tehtäväänsä. Jaostojen presidentit vastaavat jengin toiminnasta 

emojaoston kansainväliselle presidentille. Tässä ketjussa voi olla välissä myös alueellinen 

presidentti, joka vastaa tietyn alueen jaostojen toiminnasta kansainväliselle presidentille. (Lyman 

& Potter 1997, 266.) 

 

Varapresidentti (Vice President)  

Presidentin sijainen, normaalioloissa aktiivinen jäsen (Mäkinen 2005, 40). 

Varapresidentti valitaan presidentin toimesta, hän on myös ensisijainen presidentin paikan perijä 

(Lyman & Potter 1997, 266).  

 

 

 

 



10 
 

Asekersantti (Sergeant of Arms)  

Asekersantti huolehtii jengin sisäisestä järjestyksestä ja sääntöjen noudattamisesta. Ainoa jäsen, 

jolla on oikeus kohdistaa väkivaltaa toiseen jengin jäseneen esimerkiksi sääntörikkomuksen 

seurauksena. Presidentin henkivartija. (Mäkinen 2005, 40.) 

 

Kansainvälinen valvoja (National enforcer) 

Kansainvälisen presidentin henkivartija. Tämä jäsen on yleensä mukana poistamassa esimerkiksi 

eronneiden jäsenten tatuointeja ja jengitunnuksia kuten liivejä. (Lyman & Potter 1997, 266.)  

  

Rahastonhoitaja (Treasurer)  

Vastaa jengin taloudesta ja kirjanpidosta. Toimii usein myös sihteerinä. (Mäkinen 2005, 40.)  

 

Sihteeri (Secretary)  

Tälle jäsenelle kuuluu jengin menojen aikataulutus ja sääntöjen kirjaaminen. Sama henkilö voi 

toimia sihteerinä sekä rahastonhoitajana. (Mäkinen 2005, 40.) 

 

Kansainvälinen rahastonhoitaja-sihteeri (National treasurer-secretary) 

Tämä jäsen toimii kansainvälisen jengin rahastonhoitajana ja sihteerinä, hänen kauttaan kulkevat 

alajaostojen jäsenmaksut sekä huolehtii jaostonsa taloudesta. Hän myös kirjaa kokouspöytäkirjat.  

(Lyman & Potter 1997, 266.)  

 

Reittikapteeni (Road Captain)  

Nimensä mukaan suunnittelee ajojen reitit ja johtaa niitä. Ajojen aikana presidentistä seuraava 

hierarkiassa. (Mäkinen 2005, 41.) Reittikapteeni ottaa myös yhteyttä paikallisiin lainvalvojiin 

ajojen aikana ja ilmoittaa heille jengin aikeet jengin ollessa heidän toimialueellaan. Reittikapteeni 

pitää myös rahaa mukana ajojen aikana, jos joku jäsenistä joudutaan lunastamaan ulos putkasta. 

(Lyman & Potter 1997, 267.)  

 

Jäsen 

Täysjäsen jengissä, jolla on oikeus käyttää täysiä jengin värejä. Jäsenet toteuttavat jengin johdon 

tekemiä päätöksiä ja ovat vannoutuneet elämään jengin sääntöjen mukaan. Jengin osastoissa on 

rajoitettu määrä paikkoja täysjäsenille, jotta osastossa olisi aina tietty määrä jäseniä, jotka 

varmistavat, etteivät poliisit häiritse liikaa jengin pyrkimyksiä rikolliseen toimintaan. (Lyman & 

Potter 1997, 266.)  
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Prospect-jäsen 

Prospect- jäsen on niin sanotusti koejäsen, joka ei kanna jengin täysiä värejä eikä osallistu jengin 

kokouksiin tai äänestyksiin. Prospect-jäsen saa liivinsä selkään merkin, joka kertoo tästä 

statuksesta. Esimerkiksi Suomen Hell’s Angelsilla se on ”Finland MC”.  (Mäkinen 2005, s 43 ja 

44.) Prospect-jäsenen koeajan jälkeen, äänestetään jengin kokouksessa, ylennetäänkö hänet 

jäseneksi. Prospect-jäsenellä ei ole äänivaltaa vaan päätöksen tekevät upseerit ja täysjäsenet. 

(Lyman & Potter 1997, 267.) 

 

Hangaround 

Tie jäseneksi alkaa tästä vaiheesta. Pääsääntöisesti jonkun jäsenen täytyy suositella henkilöä 

jengiin, jonka jälkeen hän voi päästä hangaround-jäseneksi. Hangaround ei kanna mitään merkkejä 

liivissään jengiin liittyen. Hangaround joutuu tyypillisesti näyttämään halukkuutensa tekemällä 

epämiellyttäviä töitä, kuten vartiovuoroja ja jengitilojen siivousta. Määrittelemättömän ajanjakson 

jälkeen hangaround-jäsenen ylentämisestä prospectiksi äänestetään. Hangaroundilla ei ole 

äänivaltaa. (Mäkinen 2005, s 42 ja 43.) 

 

Biker 

Tarkoittaa nimensä mukaisesti moottoripyöräilijää. Opinnäytteessä käsiteltävien aiheiden 

yhteydessä tulkitaan osaksi moottoripyöräjengiä. Oxford American Dictionaryssä määritellään 

”biker” moottoripyöräilijäksi, joka kuuluu moottoripyöräjengiin.  

(Oxford American College Dictionary, 2002.) 

 

Bottom rocker 

Bottom rocker on jengiliivin selkäpuolen alaosassa oleva teksti, joka ilmaisee mihin jengin osastoon 

liivin kantaja kuuluu. (kuva 1) 

 

Bottom rocker voi edustaa muutakin, kuin paikkakuntaa. Esimerkiksi Satudarah MC:hen vuonna 

2009 liittynyt Trailer Trash MC käytti bottom rockerinaan Trailer Trashin tekstiä ilmaistakseen 

alkuperäänsä. Myös Satudarah MC:n sisällä on eriäväisyyksiä. Joidenkin jäsenten bottom rockerissa 

on teksti "Maluku", joka on kunnianosoitus perustajajäsenten juuria kohtaan. On myös nähty bottom 

rocker - teksti missä lukee "World". Tämä tarkoittaa sitä, että kantaja kuuluu Satudarah MC:n 

kansainväliseen johtoon. (The National Police of the Netherlands 2014, s 87 ja 88.) 
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National board 

Satudarah MC:n organisaatiossa käytetty kansallinen johto, joka on valittu eri osastojen jäsenistä. 

National boardissa on kolmen arvoisia jäseniä: Malessyja, kapikaneja ja nomadeja. Nämä kuvattu 

tarkemmin luvussa 4, Satudarah MC:n historia.  

 

Malessy 

Satudarah MC:n organisaatio perustuu siihen, että toimintaa johtaa National board. National 

boardiin kuuluu jäseniä eri osastoista, joilla on eri arvoja. Malessy on näistä korkein arvo, joka 

koostuu Malukin saarilta lähtöisin olevista jengin perustajajäsenistä. (Schreuter 2018.) 

 

Kapikane 

Kapikane on toiseksi korkein arvo, johon voi päästä ylenemällä. Jokaisella kapikanella on oma 

kansainvälinen vastuualueensa. Kapikaneksi voi ylentyä suoriutumalla ansiokkaasti ensin 

nomadina. Kapikanien tehtävänä on tukea malessyja sekä toimia kommunikaatiolinkkinä 

presidenttien ja malessyjen välillä. Kapikane tarkoittaa englanninkielessä sanaa "warrior". (The 

National Police of the Netherlands 2014, 92.) 

 

Nomad 

Nomadit ovat prospect-kapikaneja. Nomad jäsenet voivat ylentyä kapikane-jäseniksi. (Schreuter 

2018.) 

 

Minutes of meeting tai minutes 

Kirjoituksia kansainvälisten johtajien tapaamisista (Timmer 2018). Eräänlainen pöytäkirja 

kokouksesta. 

 

Knowledge documents 

Satudarah MC:stä perustietoa jokaiselle jäsenelle. Näistä asiakirjoista pidetään koe jäsenille. 

(Schreuter 2018.) 

 

3.1 Aikaisemmat tutkimukset ja kirjallisuus 

 

Tässä kappaleessa tuomme esiin muutamia keskeisiä teoksia yleisesti moottoripyöräjengeihin 

liittyen sekä tarkemmin rajattua kirjallisuutta Satudarah MC:n syntyyn ja toimintaan. Thomas 

Barkerin työ liittyy yleisesti jengitoimintaan ja ottaa kantaa kriminologian näkökulmasta kyseessä 
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olevaan ilmiöön. Mikko Mäkisen poliisipäällystön tutkinto sekä tästä jalostettu Pro Gradu 

käsittelevät asiaa enemmänkin käytännön, kuin ideologian puolelta. Potterin ja Lymanin teosta 

käytämme kertoessamme yleistä asiaa moottoripyöräjengeistä. Lauchsin & Bainin teos käsittelee 

Satudarah MC:n syntyä ja toimintaa. 

 

Thomas Barker on rajannut teoksessaan Outlaw motorcycle gangs as organized crime groups 

käsiteltäväksi järjestäytyneen rikollisuuden esiintymistä moottoripyöräjengeissä. Lisäksi Barker on 

teoksessaan käsitellyt laajasti eri moottoripyöräjengien toimintaa ja syntyä. Opinnäytteeseen 

otetaan Barkerin tutkimuksesta tukea keskeisten käsitteiden selittämiseen.  

 

Markku Mäkinen on tehnyt Turun yliopistossa oikeustieteelliseen tiedekunnan oikeussosiologian 

ja kriminologian pro gradu-tutkielman tammikuussa 2005, joka käsittelee rikollisten 

moottoripyöräjengien alakulttuuria. Työ kulkee edellä mainitulla nimellä. Työssä pohditaan 

prosenttijengien syntyä sekä avataan järjestäytynyttä rikollisryhmää määritelmänä. Työssä 

esitellään myös 11 kohdan lista toimintatavoista, jonka avulla voidaan määritellä järjestäytynyt 

rikollisryhmä.  

 

Potter ja Lyman ovat työssään Organized crime käsitelleet yleisesti järjestäytyneen rikollisuuden 

syntyä niin moottoripyöräjengien osalta kuin vankilajengienkin osalta. Opinnäytteessä käytämme 

Potterin ja Lymanin tuottamaa tietoa moottoripyöräjengien arvomaailmasta, hierarkiasta sekä 

keskeisistä käsitteistä. 

 

Lauchs ja Bainin teos Understanding the outlaw motorcycle gangs käsittelee jengitoimintaa 

rikollisuuden syntynä sekä kuvaa tavanomaisia moottoripyöräjengejä sekä niiden välistä toimintaa. 

Lauchsin ja Bainin teoksesta käytämme osaa, jossa tutkitaan hollantilaisten bikereiden kehitystä, 

sekä erityisesti Satudarah MC:n syntyhistoriaa ja valtakunnallista leviämistä.  

 

3.2 Perustietoa moottoripyöräjengeistä 
  

Kaikki sai alkunsa Yhdysvalloissa toisen maailmansodan jälkeen. Sodasta palanneet veteraanit, 

eivät päässeet enää osaksi yhteiskuntaa. He perustivat saman henkisten kanssa ryhmiä. Yksi 

tunnetuimmista ryhmistä on The Booze Fighters. Ryhmän tarkoituksena oli juhliminen ja 

moottoripyöräily. Vuonna 1947 American Motorcycle Association (AMA) piti 

moottoripyöräilijöille suunnatun tapahtuman. Tapahtuma riistäytyi käsistä ja siellä tapahtumaan 

osallistuneet hajottivat paikkoja, tappelivat ja vastustivat poliisia. AMA kertoi, että suurin osa 

moottoripyöräharrastajista käyttäytyy kunnolla ja vain yksi prosentti tapahtuman osallistujista oli 
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häiriöksi. Osa ryhmistä otti AMA:n lausunnon haasteena ja alkoivat käyttää yhtä prosenttia 

tunnuksenaan merkkinä siitä, että ovat lain yläpuolella. 1%-tunnuksella on edelleen samainen 

merkitys nykyisten moottoripyöräjengien kesken. (Mäkinen 2005, s 29 ja 30.) 

 

Moottoripyöräjengi voi muodostua kahdella eri tavalla. Voi käydä niin, että 

moottoripyöräharrastajat aloittavat rikollisen uran, tai sitten toisinpäin eli niin kuin United 

Brotherhood, että rikolliset alkavat moottoripyöräharrastajiksi. (Kylmäkoski 2017.) 

 

Jos jäsen erotetaan, tai hän itse eroaa jengistä, voi hän lähteä niin kutsutusti " in bad standing" tai 

"in good standing" eli hyvissä tai huonoissa väleissä jengin kanssa. Joka tapauksessa jengiä esittävät 

tatuoinnit on poistettava, kun eroaa jengistä ja mikäli sinut on erotettu in bad standing, otetaan ne 

pois väkisin. On nähty tapauksia missä muut jengin jäsenet ovat hakeneet ex-jäsenen ja pakottaneet 

hänet tatuointiliikkeeseen mustaamaan jengitatuoinnin väkisin kiinnipitämällä. (Schreuter 2018.) 

 

Satudarah MC:lle on ominaista, että he tarkistavat erittäin tarkasti kaikki mahdolliset uudet jäsenet 

tai esimerkiksi uuden osaston jäsenet. Esimerkiksi turvapaikanhakijoiden värvääminen jengiin 

vaatisi laajan selvityksen heidän taustoistaan, mutta ei sekään vielä tarkoita, että heihin luotettaisiin. 

Apunaan he käyttävät esimerkiksi paikallisen poliisin rekistereitä. Hollannissa on esimerkkejä siitä, 

että yksittäinen poliisi on korruptoitunut. Tämä on nähty esimerkiksi siten, että mentäessä 

suorittamaan kotietsintää, paikalla ei olekaan ketään. Normaalisti tilat ovat toimineet aina jäsenten 

kokoontumispaikkana ja nyt siellä ei ollut yhtäkkiä ketään. Esimerkiksi Satudarah MC käyttää 

jengitiloinaan perinteisiä pubimaisia rakennuksia, mutta myös normaaleja asuintaloja sekä 

kahviloita. (De Velde 2018.) 

 

Niin kuin muissakin moottoripyöräjengeissä, myös Satudarah MC:ssä vaaditaan, että teet jonkun 

rikoksen päästäksesi jengin täysjäseneksi. Oikeudessa on ollut tapaus, jossa prospect jäsenen piti 

mennä pubiin ja hakata joku satunnainen pubin asiakas vain todistaakseen miten hyvä hän on 

jengille. (Timmer 2018.) 

 

Jengitunnukset ovat heidän identiteettinsä (Van Klaveren 2018). On tiukat säännöt siitä mitä 

jengitunnuksia saa käyttää liiveissään. Hells Angel's MC:n jutussa keskustelua nousi siitä, onko 

mahdollista, että joku pitää Filthy Few tunnusta, koska tykkää siitä. Timmerin (2018) mielestä se ei 

ole mahdollista. Et voi käyttää sellaista tunnusta mitä haluat, se on ansaittava. Heidän silmissään 

niillä on paljon arvoa. Jos sinulla lukee liivissä president, hän on presidentti, eikä mikään 

baarinpitäjä, joka tykkää käyttää liiviä. Jengit yrittävät saada viranomaiset uskomaan, että se on 

niin, mutta se ei todellakaan ole niin. Sen takia kuvaamme heitä liivit päällä. Koska se on heidän 
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identiteettinsä, ei liivejä voi vaihtaa asekersanttisi kanssa tai prospectin kanssa. Timmerin (2018) 

käsityksen mukaan on kiellettyä koskea toisen liiveihin, jos joku näkee toisen tekevän niin, on hän 

ongelmissa.  (Timmer 2018.) Satudarah MC:llä ei ole pinssejä eikä kangasmerkkejä (patch) 

erikseen tietyille rikoksille. Ainakaan meidän tietääksemme. Ei esimerkiksi kunniamerkkejä. 

(Schreuter 2018.) 

 

Jengiläisillä on käytössään PGP (Pretty Good Privacy) puhelimet, jotka ovat kryptattuja Blackberry 

– puhelimia. Puhelimet ovat kryptattu niin, ettei niitä voi jäljittää. (De Velde 2018.) Hollannissa ei 

ole havaittu Satudarah MC:n tekevän vastatiedustelua (Schreuter 2018). 

 

4 SATUDARAH MC:N HISTORIA 

 

Satudarah MC on alun perin seitsemän Molukkien saarilta kotoisin olevan asukkaan ja kahden 

hollantilaisen miehen perustama moottoripyöräjengi (The National Police of the Netherlands 2014, 

87). De Velde taas kertoi Satudarah MC:n syntytarinan ilman hollantilaisia perustajajäseniä (De 

Velde 2018). 

 

Molukit on saariryhmä Indonesiassa ja nämä indonesialaiset juuret näkyvät Satudarah MC:n 

toiminnassa vahvoina perinteinä, jotka ovat tyypillisiä tämänkaltaisissa heimokulttuureissa. Kun 

perustajajäsenet omaavat indonesialaista identiteettiä, näkyy se koko jengin toiminnassa. 

Esimerkiksi "oneblood" - dokumentissa on kuvattu Satudarah MC:n toimintaa ja siinä kuvataan 

esimerkiksi erästä ylennystilaisuutta, johon liittyy vahvasti rituaalinomaisia perinteitä tansseineen 

ja rumpuineen. (Schreuter 2018.) 

 

Satudarahin logo koostuu eri elementeistä. Kuvassa esiintyy intiaani, jolla on kaksi naamaa, joiden 

välissä on punaista. Tämä intiaani pitää päässään sulkahattua, jossa on yhdeksän sulkaa. Satudarah 

on malesiaa ja tarkoittaa yhtä verta. Tämä kuvastaa jengin ajattelumaailmaa siitä, että alkuperällä 

ja uskonnolla ei ole merkitystä vaan kaikki ovat tervetulleita yhteisöön. (The National Police of the 

Netherlands 2014, 87.) Satudarah MC:lle veljeys on kaikki kaikessa (De Velde 2018). 
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Kuva 2 Satudarah MC:n tunnus. (kuva: The National Police of the Netherlands 2014, 87.) 

 

Intinaanin kasvojen välissä oleva punainen väritys kuvastaa verta, joka yhdistää mustat ja valkoiset. 

Päässä oleva yhdeksänsulkainen hattu on kunnianosoitus yhdeksälle perustajajäsenelle, joita 

kutsutaan malessyiksi. (The National Police of the Netherlands 2014, 87.) 

 

 

Kuva 3 Organisaatiokaavio. (kuva: The National Police of the Netherlands 2014, 90.) 

 

Ylläolevassa kuvassa on näkyvillä Satudarah MC:n organisaatiokaavio, joka eroaa muista 

moottoripyöräjengeistä ylimmän johtoportaan osalta. Satudarah MC:llä on niin sanottu 

kansainvälinen johtoporras. Myös muilla jengeillä on samankaltaista toimintaa, että esimerkiksi 

Suomen Helvetin Enkelit peilaavat omaa toimintaansa Yhdysvaltojen osaston toimintaan, mutta nyt 
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käsillä olevan tiedon mukaan Satudarah MC:n kansainvälinen johto linjaa kaikki päätökset mitä 

maakohtaisesti osastoissa tapahtuu. Näin ollen Satudarah MC:llä on maakohtaisia tai aluekohtaisia 

vastaavia, jotka vastaavat esimerkiksi pohjoismaiden toiminnasta. Hollannissa on esimerkiksi 

pohjoismaiden kansainvälisen johdon jäsen, joka konsultoi pohjoismaiden yhdyshenkilön kanssa. 

(Schreuter 2018.) 

 

Kaaviossa näkyvät "Nationals" ovat juuri yllämainittuja kansainvälisen tason johtohahmoja. 

Nationalseihin kuuluu kolmen eri arvon jäseniä: malessyja, kapikaneja sekä nomadeja. Nämä eivät 

ole eri osastoja vaan saavutettuja arvoja jengin sisällä. Eli nämä henkilöt eivät varsinaisesti kuulu 

mihinkään osastoon. Malessylaiset ovat ne jäsenet, jotka ovat olleet perustamassa Satudarah MC:tä 

ja ovat lähtöisin Malukun saarilta. Tähän osastoon ei voi päästä ylenemällä, yhtä poikkeusta lukuun 

ottamatta, jonka syytä ei haastattelussa saatu selville. Kertoman mukaan eräs jäsen oli viety 

Malukun saarille, jossa oltiin tanssittu ja juhlittu sekä tehty jonkinlaisia taikatemppuja ja tämän 

jälkeen Angelo Manuhutusta oli tullut malessy. (Schreuter 2018.) 

 

Ei ole varmaa, kuinka paljon kansalliset osastot käyvät keskustelua kansainvälisen johdon kanssa 

toimintamalleista tai siitä, mitä asioita tehdään ja mitä ei. Kuitenkaan sellaista toimintaa ei olla 

nähty, että joku jäsen esimerkiksi Suomesta ottaisi yhteyttä Pohjoismaiden nomadiin ja kysyisi 

voidaanko ottaa vastaan esimerkiksi huumelasti Venäjältä. Puolestaan esiin on tullut sellaista 

toimintaa, että jossain Pohjoismaassa oli sattunut jonkinlainen tapahtuma Satudarah MC kerhon 

sisällä ja tätä oltiin puitu yhdessä Pohjoismaissa asuvan nomadin sekä Hollannissa olevan nomadin 

kanssa. Nämä olivat ensin yrittäneet selvittää ongelmaa ja menneet sen jälkeen esittämään tilanteen 

vaihtoehtoisia ratkaisuja kapikane-jäsenelle. (De Velde 2018.) 
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5 SATUDARAH MC HOLLANNISSA 
 

 

 

 

Kuva 4 Satudarah MC osastot 2011.  Kuva 5 Satudarah MC osastot 2014.  

(kuva 4, kuva 5: The National Police of the Netherlands 2014, 89.) 

 

Yllä olevista kuvista näkyy Satudarah MC:n osastojen määrä Hollannissa vuosina 2011 ja 2014. 

Kolmessa vuodessa on tapahtunut räjähdysmäinen kasvu yhdeksästä osastosta 34: än osastoon. (The 

National Police of the Netherlands 2014, 217.) 

 

Hollannissa ei aluksi puututtu Satudarah MC:n toimintaan, kun jengillä oli vain yksi tai kaksi 

osastoa. Sitten, kun Satudarah MC alkoi saada näkyvyyttä, alkoi poliisi perehtyä jengin toimintaan. 

Tällöin jengi oli jo kasvanut hyvin vahvaksi ja puuttuminen alkoi olla hankalaa. (Schreuter 2018.) 

 

Heillä on paljon erilaisia kirjoitettuja sääntöjä. He kutsuvat niitä "the knowledge documents". Siellä 

mainitaan mistä Satudarah tulee, mitkä säännöt ovat, kuinka käyttäydyt jäsenenä ja sen sellaista. 

Itseasiassa heidän täytyy opetella se ja heillä on kokeita siitä. Jäsenellä täytyy olla tarvittava tieto 

jengistä, muuten et voi olla jäsen. (Schreuter 2018.) 

 

Heillä on olemassa lailliset säännöt, jotka ovat näitä julkisia mitkä poliisikin voi tietää. Ja sitten on 

laittomat säännöt. Heidän kolme pääsääntöä on, että sinä et varasta, et valehtele, etkä koske kaverisi 
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vaimoon (Timmer 2018; De Velde 2018). On monia haastatteluita, joissa heiltä on kysytty 

esimerkiksi mitä, jos jostain jäsenestä tulee murhaaja. Vastaus on ollut, että se ei koidu ongelmaksi, 

jäsen on aina veli. Mutta, jos kosket lapseen sellaisella tavalla, jolla sinun ei kuulu koskea lapseen, 

siinä menee raja. Muussa heillä ei ole rajaa. Ne ovat pääsääntöisesti ne julkiset säännöt. Jos varastat 

veljiltä, saat bad standings ja sinun täytyy maksaa 5000€, moottoripyöräsi viedään ja sinut hakataan. 

Nämä ovat niissä minutseissa ja sitä he eivät halua viranomaisten tietävän, mutta näitä dokumentteja 

on löytynyt etsinnöissä. (Timmer 2018.) 

 

On olemassa myös verivala, kun sinut ylennetään. Juot viiniä ja lupaat malessylle, ettet ikinä satuta 

Satudarah MC:n jäsentä, et vaikka olisit ulkona Satudarah MC:stä. Se kuulostaa hienolta mutta 

oikeasti se menee niin, että jos teet niin, tulemme hakemaan sinut. Sitä ei lue missään, eikä sitä 

sanota suoraan. Se on piilotettu sanoihin. (Schreuter 2018.) 

 

Satudarah MC:n käsikirjassa "miten tulla jäseneksi" sinun pitää ensin olla hangaround ja sitten 

prospect pari kuukautta ja sen jälkeen prospect-hangaround ja näin tämä koko prosessi kesti noin 

kaksi vuotta. Sinulla oli se aika näyttää jengille olevasi hyvä. Meillä on tietoa, että parin viime 

vuoden aikana on käynyt niin, että jos olet tarpeeksi kiinnostava jengille niin sinun ei tarvitse 

todistaa itseäsi kahta vuotta. Se myös osoittaa heidän halunsa olla suurin. (Timmer 2018.) 

 

Satudarah MC:llä ei ole näkyvää riitaa muiden jengien kanssa, ainakaan Etelä-Hollannissa. He eivät 

halua rasittaa hyvää bisnestä jengien välisillä riidoilla. (Donkers 2018.)  

 

5.1 Nykytilanne 
 

Nyt vuonna 2018 osastojen lukumäärä on koko maailmalla noin 98, mutta lukema muuttuu koko 

ajan. Tiedossa ei ole tarkkaa määrää, kun se muuttuu niin nopeasti. Osa osastoista on isoja, joissa 

on kymmeniä jäseniä ja joissain taas vain muutamia. (Schreuter 2018.) Southside on yksi 

tärkeimmistä ja isoimmista osastoista Hollannissa, johon muun muassa kuuluu national boardin 

jäseniä. Toinen tärkeä osasto on Midland. Pelkästään Hollannissa Satudarah MC:llä on yli 900 

jäsentä osastoissaan ja vaikuttaakin siltä, että Satudarah MC:llä on tarkoitus olla maailman isoin 

jengi ja, että he haluavat olla rikollisuuden johto koko maailmassa. Tästä ei tietenkään voida olla 

varmoja, mutta siihen jengin toiminta viittaa. (De Velde 2018.)  

 

Viime vuosina on huomattu räjähdysmäistä kasvua osastojen määrässä ja jengien jäsenmäärissä 

(Timmer 2018). Schreuterin mielestä laajentuminen lakkasi Hollannissa, koska viranomaiset ovat 

kohdistaneet toimenpiteitä jengiin. Juttujen määrä on laskussa, koska aikaisemmin tilanne oli 
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pahempi, Schreuter arvioi. Hollannin ulkopuolella Satudarah MC on jatkanut kasvuaan. (Schreuter 

2018.)  

 

Satudarah MC on No Surrender MC:n ohella suurin jengi Etelä-Hollannin alueella. Eteläisessä-

Hollannissa Southside osaston mukana on kasvanut monta vaikutusvaltaista jäsentä, jotka ovat 

yltäneet upseeriarvoihin asti nomadeina ja kapikaneina. Hollannissa puhutaan, että isoin voima 

Satudarah MC:llä on etelässä sekä idässä. On myös huomattu, että lähes kaikilla kansainvälisen 

johdon jäsenillä on yhteys etelän osastoihin. Eteläisellä alueella Satudarah MC on todella 

onnistuneesti pysynyt niin sanotusti poissa viranomaisten havaittavista. He tietävät, että jos he 

aiheuttavat vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, he saavat poliisin huomion. He 

haluavat suojella itseään. (Donkers 2018.)  

 

Se mitä näemme Skandinavian maissa, on nähtävissä myös Hollannissa. Esimerkiksi Tanskassa on 

havaittu, että katujengeistä liittyy ihmisiä Satudarah MC:hen. Sitä näkee nykyään myös täällä 

Hollannissa. (Donkers 2018.) 

 

Ranskaan Satudarah MC:llä kesti kauan mennä, koska heillä ei ollut yhteistä kieltä. Siinä oli melko 

yksinkertainen selitys. Nyt heillä kuitenkin on osastoja Ranskassakin. Jos se on tarpeeksi tärkeää, 

kyllä he sinne menevät. Ensiksi Ranskassakin oli hollantilainen nomad johdossa, mutta sitten, kun 

asiat alkoivat sujua Ranskassa, he antoivat johdon paikalliselle jäsenelle. (Donkers 2018.) 

 

Tilanne Etelä-Afrikan osaston kanssa on kehittymässä. Satudarah MC:llä on kolme osastoa siellä, 

muun muassa Kapkaupungissa ja Johannesburgissa. Liikenne on vilkasta Hollannin ja Etelä-

Afrikan osastojen välillä ja Hollannissa seurataan mitä osastojen välillä tapahtuu. (Schreuter 2018.) 
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5.1.1 Support-jengit 
 

 

Kuva 6 Saudarah katujengin tunnus.    Kuva 7 Yellow Snakes MC.        Kuva 8 Support Crew 999 

     

(kuva 6: The National Police of the Netherlands 2014, 94) 

(kuva 7: http://www.yellowsnakesmc.com/) 

(kuva 8: The National Police of the Netherlands 2014, 41) 

 

Hollannissa tunnetut Satudarah MC:n support-jengit ovat yllä näkyvät Saudarah, Yellow Snakes 

MC ja Support Crew 999 (Schreuter 2018). Tämänhetkisen tiedon mukaan näitä support-jengejä ei 

ole nähty Suomessa. Mitä näemme, on se, että perustetaan Saudarah osasto, se on support ryhmä. 

He kuuluvat Black and Yellow Nationiin, eli he käyttävät samoja värejä. Esimerkiksi Brasiliassa, 

kun he perustivat uutta osastoa, he perustivat välittömästi Saudarah osaston. Emme tiedä 

Saudarahista paljoa, mutta luulisimme, että he käyttävät heitä rikosten tekemiseen. (Schreuter 

2018.) Meillä on merkkejä siitä, että Saudarah on Black and Yellow Nationin väkivaltainen osa (De 

Velde 2018). 

 

5.2 Rikollisuus  
 

82% hollantilaisten rikollisisjengien jäsenistä on syyllistynyt joskus rikokseen. Yhdellä neljästä on 

enemmän kuin kymmenen merkintää. 36% on tuomittu vankeusrangaistukseen. 28% ei ole 

moottoripyörää ja 22% :lla ei ole edes ajo-oikeutta.  (Schreuter 2018.) 

 

Siellä missä voi tehdä rahaa, on Satudarah MC:n alaa. He ovat mukana pelottelussa, kiristyksessä 

ihmiskaupassa, asekaupassa, synteettisten huumausaineiden valmistuksessa ja myynnissä, 

kokaiinin kuljetuksessa ja myynnissä, hampun kasvatuksessa ja kuljettamisessa ynnä muussa 

http://www.yellowsnakesmc.com/
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sellaisessa. Jengin rikollinen profiili on väkivaltarikokset sekä huumausaineiden valmistus ja 

myynti. Skandinavian maihin liittyen on ollut iso tutkinta, jossa löydettiin mieheltä laukku täynnä 

kokaiinia Ruotsissa. Tämä kyseinen mies oli Skandinavian nomad silloin, kun hän jäi kiinni. 

(Donkers 2018.) Hollannissa vastaavasti nähdään paljon kiristys ja väkivaltarikoksia Satudarah 

MC:n jäsenien toimesta. Kiristystä tehdään niin jengin sisällä erotettaville jäsenille, kuin myös 

toimintaan liittymättömille uhreille. (Schreuter 2018.) 

 

Kiristyksissä he käyttävät sellaista voimaa, kun on tarvetta. Yksi kiristystapaus oli sellainen, että 

pari Satudarah MC:n jäsentä tapasivat miehen. Toisella Satudarah MC:n jäsenellä oli takkinsa alla 

Satudarah MC:n liivi. Ainut mitä kiristykseen tarvittiin, oli se, että Satudarah MC:n jäsen avasi 

takkinsa ja näytti liivinsä. Liivin näkeminen oli tarpeeksi pelottavaa. Sellaista heidän 

kiristystoimintansa on, joskus se on hienovaraista, joskus se on taas todella väkivaltaista. (Donkers 

2018.) Satudarah MC ei tee kiristystä niin kutsuttuna tilaustyönä, mutta Hollannissa on nähty yritys, 

joka on näkyvästi tukenut Satudarah MC:tä esimerkiksi käyttämällä jengin värejä yrityksen 

yhteydessä. Yrityksen työntekijöillä oli myös nähty Satudarah MC:n vaatteita tai support-tuotteita 

päällään, jonka avulla on saatu vaikutusvaltaa. Nykyään yrityksen toimijat ovat tuomittu. (De Velde 

2018.) 

 

Satudarah MC:n jäsenien asuntoihin sekä kerhotiloihin suoritetuilla kotietsinnöillä on löydetty 

kranaatteja, konetuliaseita ja luotiliivejä. Raketinheittimien esiintyminen on lisääntynyt ja niitä 

löytyykin nykyään enemmän. Syyksi epäillään halpaa hintaa ja tehokkuutta vaikuttaa esimerkiksi 

toisten jengien tiloihin. Aluksi aseita löytyi jopa kerhotiloista. Muutamien takavarikkojen jälkeen 

ei löytynyt enää mitään, mutta sitten niitä löydettiin heidän kotoaan. Nykyään aseita ei löydy enää 

edes heidän kodeistaan. Eli nyt ne ovat todennäköisesti heidän äitiensä asunnoissa. Aseita heillä 

kyllä on. (Schreuter 2018.) 

 

On sellaista tietoa, että he kieltävät jäseniä tuomasta huumeita ja aseita kerhotalolle, ja että he 

säilyttäisivät näitä tavaroita autoissa lähellä kerhotaloa. Eli, jos tulee tilanne he saavat nopeasti 

aseet. Timmer (2018) ei usko, että Satudarah MC:n jäsenet käyttäisivät aseita Hollannin poliisia 

vastaan. He tietävät, että he häviävät sen kaikin puolin (Timmer 2018). Satudarah MC:n jäsenet 

eivät ole olleet väkivaltaisia poliisia kohtaan Hollannissa. Näyttää jopa siltä, että he yrittävät tulla 

toimeen poliisin kanssa, kun heihin kohdistetaan toimenpiteitä. (De Velde 2018.) 

 

Saattaa olla, että jonkun jäsenen autoa tarkastetaan, ja muutaman minuutin päästä siinä ympärillä 

on 20 Satudarah MC:n jäsentä. Jotka sitten ympäröivät autoa tarkastavaa poliisia. Yksinään he 
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käyttäytyvät kunnolla, porukassa he saattavat olla aggressiivisia ja yrittävät pelotella. (Timmer 

2018.) 

 

Hollannin tilanne jengien näkyvyyden kannalta on rauhallinen, mutta sitten on esimerkkejä 

tapauksista, jossa esimerkiksi Satudarah MC:n jäsenillä oli erimielisyyksiä No Surrender MC:n 

jäsenien kanssa, jotka ovat eskaloituneet isoihin väkivaltatekoihin. Tämä tapahtui Eindhovenissa 

(Donkers 2018).  No Surrender MC:n jäsenet menivät Satudarah MC:n jäsenen talolle ja alkoivat 

ampua keskellä päivää lähellä asutusaluetta, jossa oli esimerkiksi lapsia leikkimässä. Tapaus oli 

taltioinut videolle ja toiminta oli häikäilemätöntä. (Schreuter 2018.) 

 

Vaikka jengit eivät näkyvästi teekään väkivaltarikoksia, on heillä luotiliivit ommeltuna jengiliivin 

sisälle. Tämän tulitaistelun tiimoilta tehtyjen kiinniottojen ja takavarikkojen perusteella nähtiin, että 

liiveissä oli ammunnan jälkiä. Tässä tapauksessa henkilövahingoilta säästyttiin. (Schreuter 2018.) 

 

Paikalliset ovat huomanneet jengiläisten vaikutuksen esimerkiksi heidän ravintoloissaan ja poliisi 

onkin neuvonut heitä Hollannissa estämään liivillisten jengiläisten pääsyn ravintolaan. Tästä seurasi 

se, että erään ravintolan työntekijä oli kieltänyt liivillisiä jengiläisiä tulemasta baariinsa Hollannissa. 

Tilanne oli silloin säilynyt rauhallisina, mutta viikon kuluttua Satudarah MC:n jäsenet tulivat monen 

jäsenen voimin takaisin ravintolaan ja alkoivat pahoinpidellä ravintolan työntekijöitä ja sivullisia. 

Valvontakameravideolla näkyi, kuinka jotkut jäsenet heittelivät baarijakkaroita ja oluttuoppeja 

ympäriinsä ja hajottivat ravintolaa. Tästä videosta näkyi myös hyvin jengihierarkia. Videolla osa 

jäsenistä käyttäytyi hyvin aggressiivisesti, kun yksi tai kaksi jäsentä nojailivat tiskillä ja 

keskustelivat rauhallisesti. Tunnistimme saamaltamme videokameratallenteelta nämä kaksi 

henkilöä nomad-jäseniksi, he ovat johtajia. Tämä kohtaus sekä itse koko tapahtumasarja kuvaa sitä, 

kuinka nämä järjestäytyneet rikollisryhmät toimivat yksissä tuumin ja yhtenä ryhmänä eivätkä vain 

yksittäisinä ihmisinä, jotka eivät edustaisi jengin kantaa. (Schreuter 2018.) 

 

Montaa Satudarah MC:n jäsentä ei ole tuomittu henkirikoksista, ehkä muutamia. Oneblood 

dokumentissa ainakin on jäsen, joka kertoi tappaneensa ihmisen. Hänet oli tuomittu murhasta. Se 

vaikuttaa enemmän henkilökohtaiselta ongelmalta, se ei liity jengiin. Tosin kun hän vapautui, hän 

pääsi liittymään taas jengiin ja hän oli heidän veljensä edelleen. (Schreuter 2018.) 

 

Timmerin (2018) mielestä Satudarah MC:llä on kansainvälinen johto, osastot ja 

rikollisorganisaatioita osastojen sisällä. Tärkeimmät neljä johtajaa elävät ympäri maata. Yksi 

tärkeimmistä johtajista asuu Itäisessä-Hollannissa ja hänen ympärillensä on rakentunut 

organisaatio. Suurin osa heistä on Satudarah MC:n jäseniä. Yksi johtaja asuu lounaisessa 



24 
 

Hollannissa ja hänen ympärilleen on myös rakentunut rikollinen organisaatio. Eli siinä on kaksi 

erillistä rikollista organisaatiota, jotka ovat rakentuneet Satudarah MC:n johtajien ympärille. He 

tekevät erilaisia rikoksia, joista huumausainekauppa on todella tärkeä. Kiristys on myös tunnettu 

Satudarah MC:n tekemä rikos. Timmerin (2018) mielestä Satudarah MC:llä ei ole esimerkiksi 

kuittikauppaa. (Timmer 2018.) 

 

Se, että jengi peittäisi rikollista toimintaa yritysten alle, on vaikea jäljittää, mutta rahaliikenne 

herättää kuitenkin kysymyksiä tämän suhteen. Heidän toimintansa ei näy ulospäin sellaisena, että 

rahaa olisi paljon. Sitä saattaa olla kerättynä jengille, mutta jäsenet eivät välttämättä pääse käsiksi 

niihin. (Schreuter 2018.) 

 

Jengi on erittäin halukas rankaisemaan sellaisia, jotka puhuvat poliisille. He haluavat tehdä 

esimerkin heistä, "pitäkää suunne kiinni". Jos et pidä suutasi kiinni saatat tulla tapetuksi. Joten se 

on todella raskas rikos jengin sisällä. Melkein 95% jäsenistä pitää suunsa kiinni ja hyväksyy 

oikeuden rangaistuksen. (Schreuter 2018.) Heillä on vankila rahakannustimena hiljaa olemiselle 

(Van Klaveren 2018). 

 

Suurin osa bad standings ihmisistä eivät halua puhua poliisille. He ovat liian peloissaan, he 

pelkäävät jengiä, vaikka ovat ulkona. He sanovat poliisille, että on turvallisempaa olla puhumatta, 

koska poliisi on pienempi ongelma heille, kuin jengi. (Timmer 2018.) 

 

5.3 Huumausaineet 

 

Iso osa Satudarah MC:n huumekauppaa on synteettisten huumausaineiden valmistus. Tillburgin 

kaupungissa on kaksi osastoa Southside ja Syndicate. He käyttävät samaa kerhotaloa. Southside on 

enemmän vanhan koulukunnan porukkaa, kun taas Syndicaten jäsenistö on uutta ja nuorempaa. 

Syndicate osastoon on pystytty yhdistämään monia tunnettuja synteettisten huumausaineiden 

valmistajia. Näitä ihmisiä on myös pystytty yhdistämään huumausaineiden esiasteaineiden 

maahantuontiin. (Donkers 2018.) Tämä näkyy esimerkiksi sillä, että jäsenien DNA:ta löytyy 

takavarikoiduista laboratorioista eli kokit ovat tunnettuja jengin jäseniä. Liittyen huumausaineiden 

valmistajiin, kokkeihin, on havaittu, että Satudarah MC:n täysjäseneksi voi päästä myös ilman 

hangaround tai prospect-vaihetta. Tällöin kuitenkin jäsen velvoitetaan toimimaan esimerkiksi 

kemistinä huumausainelaboratoriossa.  (Schreuter 2018.) 
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Yhden ekstaasinapin painaminen on lähes ilmaista, kun erät ovat tarpeeksi suuria. Puhutaan monista 

tuhansista pillereistä. Huumeiden tuotannosta syntyy paljon ympäristöjätettä, joka on iso ongelma. 

Hollannissa on havaittu yhteyksiä huumelaboratorioiden sekä ympäristörikoskohteiden välillä. 

(Schreuter 2018.) 

 

Satudarah MC:n lisäksi huumausainekaupassa iso tekijä Hollannissa on No Surrender MC. 

Hollannissa on todella isot huumemarkkinat. Huumausainekauppa on jopa tärkeämpää, kuin jengien 

väliset riidat. Jengit eivät halua sotia toisiaan vastaan, koska bisnes on tärkeintä jengille ja sotiminen 

lisää ei haluttua huomiota. (Donkers 2018.) 

 

Satudarah MC:n huumausainekauppa on maailmanlaajuista. Kun katsotaan heidän osastojaan, niitä 

on Australiassa, Afrikassa, Amerikoissa ja Kanadassa. Esimerkkinä, kun No Surrender MC aloitti 

toimintansa, heillä oli osastoja Hollannissa, Belgiassa, Espanjassa ja Marokossa. Nämä maat 

muodostavat tunnetun huumausaineiden salakuljetusreitin. He käyttävät näitä osastoja reitin 

varrella. Satudarah MC:llä on sama asetelma, sillä heillä on osastoja samoissa maissa. Hollannissa 

rikolliset vievät maasta synteettisiä huumausaineita ja tuovat maahan kokaiinia. (Donkers 2018.) 

 

Satudarah MC on maailman kärjessä ekstaasin valmistuksessa niin määrällisesti kuin 

laadullisestikin. Hollannissa ei ole tullut vastaan tapauksia missä kuolemantapaukset liittyisivät 

jengin tuottamiin huumausaineisiin. Nyt Satudarah MC laajentaa Skandinaviassa he aloittivat 

Ruotsista. (De Velde 2018.) Seuraavana oli Tanska (Schreuter 2018). Skandinavian maat ovat 

kiinnostavia Satudarah MC:lle huumausainekaupan takia. Skandinaviassa on todella suuret 

markkinat. Kutsuisin markkinoita hyviksi, jos Hollannissa pilleri maksaa 0.20€ ja Suomessa siitä 

saa 25€. (Timmer 2018.)  

 

No Surrender MC aivan niin kuin Satudarah MC:kin, perusti osaston Surinamin pääkaupunkiin 

Paramariboon, koska Hollannilla ja Surinamilla on yhteyksiä menneisyydestä. Se tapahtui joskus 

maaliskuussa. Noin puolivuotta sen jälkeen Paramaribosta lähti rahtilaiva, jonka päämääränä oli 

Eurooppa. Erittäin myrskyisenä yönä Hollannin edustalla, tämä laiva pysähtyi. Tästä laivasta 

siirrettiin lastia pienempään laivaan, he tekivät muutaman virheen ja pienempi laiva kärsi vahinkoa. 

Pienemmästä laivasta katkesi masto, joten rannikkovartioston piti mennä pelastamaan pienemmän 

laivan miehistö. Isompi laiva jatkoi matkaansa. Pienemmässä laivassa oli No Surrender MC:n 

osaston presidentti. Pienemmän laivan miehistö vietiin sairaalaan ja kaikki pelastuivat. Tämä pieni 

laiva lasteineen jäi merelle ja rannikkovartioston piti seuraavana päivänä käydä hakemassa se. 

Laivan luokse päästyään he katsoivat laivaan ja siellä oli 1100-1200kg kokaiinia. Joten osaston 
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perustamisessa Paramariboon on yhteys kokaiinin kuljetukseen. Näin ollen osaston perustamiseen 

jonnekin on aina syynsä. (Schreuter 2018.) 

 

5.4 Libanon ja aseet 
 

Satudarah MC:n yksi tavoite on olla maailman isoin moottoripyöräjengi ja osa osastojen synnystä 

voidaankin selittää tämän avulla. On kuitenkin myös havaittavissa täysin rikolliseen toimintaan 

verrattavissa olevia syitä perustaa osasto johonkin tiettyyn paikkaan. Eräs takavarikko Hollannissa 

piti sisällään 15 000 kpl ekstaasipilleriä ja 25kg amfetamiinia. Nämä löydettiin henkilöautosta, joka 

oli matkalla Hollannista Bosnia-Hertsegovinaan. Hollannissa uskotaan, että nimenomaan Satudarah 

MC:n Bosnian osasto on perustettu tarkoituksena salakuljettaa huumeita ja toimia linkkinä muihin 

maihin. Uskotaan myös, että huumeita vaihdettaisiin aseisiin, koska ne olisivat esimerkiksi 

Libanonista halvalla saatavissa. (Schreuter 2018.) 

 

5.5 Siviilikieltoprosessi 
 

Hollannissa on sellainen lähestymistapa tähän jengiongelmaan, että siellä käytetään monia eri osa-

alueita. Siviilikielto on yksi osa-alue, kyse ei ole vain rikosoikeudellisista asioista, mutta myös 

hallinto-oikeudellisista asioista. Yritämme tehdä heidän toiminnastaan vaikeaa eri tasoilla. (Van 

Klaveren 2018.)  Mikä on uutta rikosjutuissa, on se, että uskomme voivamme todistaa, että he ovat 

rikollinen järjestö (Timmer 2018). 

 

On tärkeää muistaa ero, kun puhutaan rikoslain alla tehtävästä kiellosta järjestäytyneenä 

rikollisryhmänä ja siitä, kun tällaista organisaatiota pyritään kieltämään siviilioikeuden puitteissa, 

kun se haittaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta (Schreuter 2018). 

 

Siviilikiellossa on nimensä mukaan kyse kiellosta, koska Satudarah MC on häiriöksi yleiselle 

järjestykselle tekemällä yhdessä rikoksia rikollisena organisaationa (Timmer 2018; Van Klaveren 

2018). Rikosjutussa on kyse siitä, että he tekevät rikoksia. Ongelma siviilikiellossa on se, että 

kaikilla on oikeus yhdistyä ja tuomarin täytyy päättää, että onko muiden oikeus yleiseen 

järjestykseen ja turvallisuuteen suurempi, kuin tämän tyyppisen jengin vapaus yhdistäytyä. (Van 

Klaveren 2018.) Siviilikielto toimii paljon laajemmin, kuin rikosjuttu. Käynnissä olevassa 

rikosjutussa syytetään viittä kansainvälistä johtajaa siitä, että he johtavat rikollista organisaatiota. 

Kaikkia jäseniä voitaisiin syyttää erikseen siitä, että he ovat osa rikollista organisaatiota, mutta se 
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olisi todella aikaa vievää. Mutta, jos siviilikielto kieltää Satudarah MC:n kukaan ei saa käyttää sen 

jengitunnuksia. Eikä kukaan voi toimia porukassa nimeltä Satudarah. (Timmer 2018.) 

 

Siviilikieltoon liittyvä tutkinta alkoi vuonna 2016, tavoitteenaan tutkia onko Satudarah MC 

järjestäytynyt rikollisryhmä. Aineistoa kerättiin syyttäjälle, joka käyttää sitä siviilikiellon tukena. 

Tutkinta alkoi selvittämällä Satudarah MC:n kansainvälisessä johdossa olevat henkilöt, joita 

paljastui 22 kappaletta. Nämä koostuivat nomadeista, kapikaneista sekä malessyista. (De Velde 

2018.) 

 

Satudarah MC on liikkuva organisaatio, jossa tiedot voivat muuttua päivittäin, kun esimerkiksi joku 

joutuu eroamaan "in bad standing" tai joku saa uuden arvon. Tilannekuvaa alettiin päivittää ja 

tutkijoiden kanssa alettiin selvittää, johtavatko nämä kansainväliseen johtoon kuuluvat jäsenet 

järjestäytynyttä rikollisryhmää. Tällainen toiminta on Hollannissa rangaistavaa. Kuuluminen 

tällaiseen ryhmään voi johtaa kuuden vuoden rangaistukseen, kun taas sen johtaminen voi tuoda 

kahdeksan vuoden rangaistuksen. (De Velde 2018.) 

  

26.09.2017 otettiin kiinni kolme maailman johtavaa Satudarah MC hahmoa. Neljännestä 

johtohahmosta annettiin laaja etsintäkuulutus, jonka avulla tämä jäi kiinni Itävallassa helmikuussa 

2018. Nyt haastatteluajankohtana 15.05.2018 käynnissä on oikeudenkäynti näitä neljää henkilöä 

sekä kansainvälistä rahastonhoitajaa vastaan. (De Velde 2018.) 

 

Tutkintaan kerättiin materiaalia vanhoista rikoskokonaisuuksista, joissa oli näyttöä järjestäytyneen 

rikollisryhmän toiminnasta. Näyttöä saatiin muun muassa väkivaltaisista "bad standing" tilanteista, 

jotka Satudarah MC:n johto hyväksyy. Jäsenet väittävät, että eivät he ole tietoisia tällaisista asioista, 

mutta tutkinnan tarkoituksena on todistaa, että nämä johtohahmot määrittelevät Satudarah MC:n 

toimintamallin ja ovat tietoisia siitä, että ex-jäseniä kuritetaan väkivallalla. (De Velde 2018.) 

 

Oikeuteen on kerätty Satudarah MC:n jäsenien tai jenginä tehtyjä rikoskokonaisuuksia tukemaan 

näyttöä. Pöytäkirjaan on kirjattu 126 aseisiin liittyvää rikoskokonaisuutta, 139 bad standing - 

erottamiseen liittyvää väkivaltarikoskokonaisuutta, 198 huumerikoskokonaisuutta sekä 26 muuta 

luokittelematonta rikoskokonaisuutta. Kaikki yksiin kansiin nidottuna tekee yhteensä yli 700 

rikosasiaa tukemaan sitä väitettä, että Satudarah MC on järjestäytynyt rikollisryhmä ja, että tällainen 

ryhmä ei voi kuulua hollantilaiseen yhteiskuntaan. (Schreuter 2018.) 
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Siviilikiellon ajatus on todistaa tuomareille, että tapa miten Satudarah MC toimii organisaationa, on 

yleisen järjestyksen vastainen ja he ovat uhka yleiselle järjestykselle. Tässä on onnistuttu Bandidos 

MC:n kanssa. (Van Klaveren 2018.) 

 

Suurin voima tässä kiellossa on se, että jengitunnusten voima häviää. Se on erittäin pelottavaa, jos 

20-50 ihmistä kulkee liivit päällä. Myös se on pelottavaa, jos menee siviileiltä kyselemään rahaa 

liiveissä. Se on suurin hyöty kiellosta, että he eivät enää voi pitää liivejä. Sillä ei saadaan 

järjestäytynyttä rikollisuutta poistettua. Sitä tulee aina olemaan.  Jengitunnusten voiman häviäminen 

on jo onnistuminen. (Timmer 2018.) Toinen hyvä puoli on se, että meillä on sitten vähemmän sotia, 

jengien välistä väkivaltaa ja jengien sisäistä väkivaltaa julkisissa paikoissa. Se on yksi siviilikiellon 

päätavoitteista. (Van Klaveren 2018.) Käytännön ongelmaksi muodostuu se, että mikäli Satudarah 

MC kielletään ja jengitunnusten käyttö kielletään, on kerättävä kaikki liivit pois. Voidaan pitää 

varmana, että jengiläiset eivät luovu vapaaehtoisesti liiveistään (Schreuter 2018.) 

 

Kieltäessä jengejä menetetään se hyöty, että heidät on helppo tunnistaa liiviensä ja merkintöjensä 

perusteella. Toisaalta uskotaan, että uusien jäsenten värvääminen perustuu myös osittain siihen 

auktoriteettiin ja valtaan mitä jengiliivin käytöstä saadaan. Tämä nähdään isona hyötynä. Lisäksi 

kansalaisten ei tarvitse pelätä enää. On kuitenkin fakta, että kansalaiset ovat pelokkaita jengiläisistä, 

jotka käyttävät liivejä. (De Velde 2018.) 

 

Hollannissa voidaan käyttää muista maista saatua tietoa siviilikiellon tueksi. Esimerkiksi 

Bandidoksen kanssa on tehty näin. Heitä vastaan käytetyssä jutussa käytimme ulkomailta kerättyä 

tietoa näyttääksemme, että minkälainen jengi he ovat. (Timmer 2018.) Bandidos MC:n kieltoasiaa 

alettiin selvittää 2015-2016 vuosien aikana. Päätös kiellosta ensimmäisessä oikeusasteessa tuli 

20.12.2017 (Keski-Hollannin tuomioistuin 2018). Tuomiosta on valitettu, mutta mikäli tuomio 

pysyy, on Hollannissa kiellettyä olla Bandidos MC:n jäsen. Tämä tarkoittaa sitä, että jengillä ei voi 

olla jengitiloja tai internetsivuja. Jokainen jengi pitää kieltää erikseen. Silti, jos nyt Bandidos MC:n 

jäsenet haluavat perustaa uuden jengin uusilla väreillä, se ei onnistu, koska toimijat ovat samoja. 

(De Velde 2018.) 

 

Tiedetään, että iso osa haluaisi pois jengistä, mutta he ovat liian peloissaan erotakseen. He ovat 

nähneet paljon esimerkkejä veljistään, jotka ovat tehneet niin ja ovat jopa tehneet työtä jengille 

kiristäessään eronneita. Joten he tietävät tarkkaan mitä tapahtuu, jos he eroavat. Tämä porukka 

varmasti odottaa siviilikieltoa, joten heillä on "laillinen" tie pois jengistä. "Jengi kiellettiin minä 

lähden." (Schreuter 2018.) 
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Meillä on sellainen ongelma vielä, että kun saamme siviilikiellon voimaan, heillä on edelleen heidän 

kerhotalonsa. Joten meidän täytyy tehdä yhteistyötä kaupunginjohtajien kanssa ja pitää huoli siitä, 

etteivät he salli Satudarah MC:n olevan heidän kaupungeissaan enää. Jengin jäsenet eivät puhu 

kuulusteluissa, mutta kuten Schreuter mainitsi, kielto saattaa olla mahdollisuus pois jengistä. Sitä 

kautta voisimme saada heidät puhumaan ja saada lisää tietoa jengistä. (Van Klaveren 2018.) 

 

Eihän kielto heistä tee kunnollisia kansalaisia. Kyllä he varmasti jatkavat rikollisina olemista. Mutta 

kiellon jälkeen sitä ei näe, jengitunnusten voima menee. Esimerkiksi Bandidoksen kanssa kävi niin, 

että kun siviilikiellossa heillä oli kolme kuukautta aikaa puolustaa itseään ennen tuomiota, he 

perustivat uuden osaston. Minusta se oli signaali meille, että he ovat vahvempia, kuin me. Kun 

heille kerrottiin, että heitä ollaan kieltämässä, niin he perustivat uuden osaston. Nyt kun Satudarah 

MC:tä ollaan kieltämässä, on saatu informaatiota, että he perustavat ulkomaille uusia osastoja. 

(Timmer 2018.) Ei laajeneminen ulkomailla lopu, vaikka siviilikielto tulee. He varmaan leviävät 

muihin maihin esimerkiksi Suomeen, kun heidät kielletään täällä. (Van Klaveren 2018.) 

 

Tilburgissa on ollut kokeilussa kolmen kuukauden liivikielto, joka johti siihen, että väkivaltatilastot 

laskivat hetkellisesti 82%. Kokeilu jakso päättyi ja tehtiin herrasmiessopimus, että he eivät käytä 

kaupungilla liivejä. Tosin heillä on tietyt baarit missä he käyvät. Me tiedämme ne ja he tietävät, että 

me tiedämme. (Donkers 2018.) 

 

Jos me haluamme oikeasti tehdä jotain heitä vastaan, meidän täytyy toimia yhdessä. Me emme pysty 

tekemään sitä yksin. Voimme kieltää heidät täällä, mutta ei se vaikuta Belgiaan, Saksaan tai 

Suomeen. (Timmer 2018.) 

 

Satudarah MC:n johtohahmot haluavat, että luulemme heidän osastojen olevan itsenäisiä ja etteivät 

kansainväliset johtajat ole mitään. Mutta minuteista ja todistajilta olemme saaneet tarpeeksi tietoa, 

että he ovat johdossa. Meillä on myös telekuuntelusta todiste, kun yksi kansainvälisistä johtajista 

sanoo: "Minun pitäisi tietää tuo koska olen kansainvälinen johtaja. Miksen minä tiedä tuota, koska 

olen kansainvälinen johtaja?".  (Timmer 2018.) 

 

Jengin kieltäminen on yksi toimenpide toiminnan hillitsemiseen, mutta se ei ole ratkaisu 

ongelmalle. Jengiläisten verkosto ja ystävät ei sillä muutu. Mutta jos viet jengiläiseltä hänen 

liivinsä, viet häneltä hänen ylpeytensä. (Donkers 2018.) Timmerin mielestä heillä on todella vahva 

näyttö siviilikieltoon ja rikolliseksi organisaatioksi todistamiselle (Timmer 2018). 
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6 SATUDARAH MC SUOMESSA 

 

 

Kuva 9 Satudarah MC Finlandin liivi edestä ja takaa. (kuva: Poliisi) 

 

Satudarah MC tuli Suomeen tammikuussa 2017. Satudarah MC:llä oli Kylmäkosken mukaan 

joulukuussa 2017 vajaa kaksikymmentä jäsentä. (Kylmäkoski 2017.) Jäsenmäärä elää ja työn 

julkaisuhetkellä määrä on eri, kuin haastattelun aikaan. 

 

Todennäköisesti Satudarah MC on tullut suomeen niin, että joku ulkomaalaistaustainen Hollannin 

Satudarah MC:stä tuntee täältä jonkun ulkomaalaistaustaisen ja sitä kautta on sitten päädytty 

Suomeen. Tai sitten, kun Satudarah MC on muutenkin lähtenyt leviämään, niin he ovat vain 

päättäneet, että seuraavaksi valloitetaan Suomi ja selvittäneet, että tunteeko joku jo jengissä oleva 

jonkun Suomesta. (Kylmäkoski 2017.)  

 

Satudarah MC:n osastot tulevat Suomeen bisneksen takia, eivät he sinne tule mahtavien 

moottoripyöräilykelien takia. Jos Satudarah MC jatkaa toimintaansa Suomessa, siellä tulee olemaan 

jonkinlaista rikollista toimintaa. (Donkers 2018.) Satudarah MC voi tulla Suomeen kahdesta eri 

syystä. Joko siitä, että he haluavat olla maailman ison jengi tai sitten rikollisuuden perässä. 

(Schreuter 2018.) 

 

Jos Satudarah MC näkee Suomen tarpeeksi tärkeänä kohteena heille, he ovat siellä loppuun asti. 

Jengi yrittää värvätä jatkuvasti uusia jäseniä. Se voi olla hankalaa, jos potentiaaliset liittyjät näkevät 
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kuinka jengiläisille tulee tuomioita, mutta silti löytyy aina niitä ketä huumebisnes kiinnostaa tai 

ketkä haluavat yhteisöllisyyttä ja veljeyttä kuulumalla johonkin jengiin. (Donkers 2018.) Ruotsi on 

johtava maa Satudarah MC:n toiminnassa Pohjoismaissa (Schreuter 2018). 

 

Tämä Satudarah MC:hän on huumausainekauppa- ja väkivaltaorganisaatio. Heillä ei tietääkseni ole 

talousrikollisuutta. Väkivaltaa esiintyy paljon kiristämisen muodossa. Suomessa on markkinarakoa 

varsinkin pienemmillä paikkakunnilla. Moni ajattelee, että Suomessa on Cannonball MC ja että ne 

hei ojentaa tämmöistä uutta jengiä. Muttei se ihan niin mene, eräs Cannonball MC:n entinen 

johtohahmo sanoi minulle, että heillä on keltainen pohja ja musta teksti, meillä on musta pohja ja 

keltainen teksti. Ettei siinä ole mitään ongelmaa. (Kylmäkoski 2017.) 

 

Satudarah MC on kasvanut vahvaksi Hollannissa, kun he ovat saaneet huumepiirit hallintaansa. 

Tämä vaatii paljon työvoimaa ja jäseniä. Tämä voi olla yksi syy siihen, että Satudarah MC ei ole 

Suomessa vielä niin aktiivinen huumeiden osalta. Hollannissa uskotaan, että he vielä keräävät 

joukkoja. Schreuterin mielestä Suomen pitäisi alkaa työskennellä Satudarah MC:n kieltämisessä 

nyt, kun he eivät ole niin iso ryhmä. (Schreuter 2018.) 

 

Suomen osasto voi näyttää yhdeltä osastolta, mutta sen takana on todella suuri organisaatio ja se 

alkaa Hollannista. Tästä nomadista, joka asuu hollannissa. (Timmer 2018.) Sitten on myös se 

skandinavian nomad joka asuu ruotsissa (Schreuter 2018). Ja he kertovat miten toimia. Heillä on 

tieto siitä, mikä Suomen osaston tulevaisuus tulee olemaan. Näimme Hollannissa sellaista, että jos 

yhden kaupungin osastolla oli ongelma, isomman osaston johtaja läheltä otti johdon osastosta. He 

aina johtavat osastoja. Nyt mielestäni kansainvälinen johto päättää miten Suomen osastolle käy.  

(Timmer 2018.)   

 

Satudarah MC:n oikeudenkäynnin yhteydessä on tullut ilmi, että tapahtumapaikkakunnan asukkaat, 

vastaajien ikäiset henkilöt, ovat sanoneet, että Satudarah MC voi tehdä alueella mitä he vain 

haluavat. Osa asianomistajista ja todistajista ei uskaltanut kertoa heistä juuri mitään. Ruuth 

katsookin, että jengin varsin väkivaltainen rikollinen toiminta johti nopeasti sellaisen imagon 

saamiseen, että heitä pelättiin. (Ruuth 2018.) 

 

Satudarah MC poikkeaa muista jengeistä esimerkiksi sillä, että jäsenet ovat nuorempia kuin muissa 

jengeissä. He myös ovat paljon näkyvämpiä kuin muut jengit. He kulkevat jengitunnukset päällä ja 

kertovat toimivansa ryhmässä. Luulen, että rikoksia tehtiin toiminnan alkupääoman 

kerryttämiseksi. Näillä rahoilla olisi sitten todennäköisesti hankittu aseita ja huumeita, jotta oltaisiin 
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päästy järjestäytyneen rikollisuuden perimmäiseen tarkoitukseen eli taloudellisen hyödyn 

hankkimiseen. (Ruuth 2018.) 

 

Muutaman viikon oikeudenkäynnin perusteella Satudarah MC:n jäseniä voisi kuvailla henkilöiksi, 

jotka eivät kunnioita auktoriteetteja eivätkä välitä toimiensa seurauksista tippaakaan. (Ruuth 2018.) 

 

6.1 Väkivallalla kansan tietoisuuteen 
 

"Väkivaltainen moottoripyöräjengi rantautui Suomeen vuoden alussa – nyt Satudarah MC on 

epäiltynä lukuisista törkeistä rikoksista" (Noona Bäckgren 2017). 

 

"Satudarah MC:n jäsenille ankaria tuomioita törkeistä rikoksista – pisin yli 10 vuotta" (Santavuori 

2017). 

 

Edellä mainittuja uutisia nähtiin vuoden 2017 alussa sekä lopussa. Alkuvuosi ja Satudarah MC:n 

rantautuminen Suomeen oli erittäin väkevä ja väkivaltainen. Toiminta ei kerennyt kuitenkaan jatkua 

kuin toukokuuhun asti, kun ensimmäiset jäsenet olivat jo epäiltynä väkivaltarikoksista. Tässä ajassa 

Satudarah MC oli kuitenkin selvinnyt kansan tietoisuuteen erityisen väkivaltaisena jenginä, koska 

niin media oli sen uutisoinut. 

 

Media uutisoi myös tehokkaasti jengiläisten saamista tuomioista mikä on ollut oiva vastapaino alun 

massiiviselle tiedottamiselle. Tosin, kun asiasta on keskustellut ihmisten kanssa, harvemmin he ovat 

tuomiosta tienneet. Tällöin he eivät myöskään tiedä, että yksi vastaajista on jo tuomionsa kärsinyt. 

 

6.2 Tuomio 
 

17.11.2017 annetussa Tuusulan käräjäoikeuden tuomiossa kihlakunnansyyttäjä Anna-Riikka Ruuth 

syytti 11 vastaajaa 78:sta eri Keski-Uudellamaalla tapahtuneista väkivaltaluonteisista rikoksista 

kuten törkeistä ryöstöistä sekä törkeistä vapaudenriistoista. Rikoskokonaisuudessa käsiteltiin myös 

järjestyslain vastaista toimintaa sekä liikenteeseen ja huumeisiin liittyviä rikoksia kuten 

amfetamiinin hallussapidosta sekä käytöstä johtuvia huumausainerikoksia ja rattijuopumuksia. 

(Tuomio 17/146975.) 

 

Jutussa oli yhteensä 31 asianomistajaa (Tuomio 17/146975). 
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Rangaistusta mitattaessa on tuomioistuin ottanut huomioon kuuden henkilön osalta sen, että teot on 

tehty osana Satudarah MC järjestäytynyttä rikollisryhmää. Käräjäoikeus on perustellut päätöstään 

sillä, että vastaajat ovat yhdessä tehneet vakavia rikoksia joista säädetty enimmäisrangaistus on 

vähintään neljä vuotta vankeutta. Lisäksi on selvitetty, että ryhmällä on ollut presidentti sekä 

sihteeri, jotka tuovat ilmi ryhmän sisäistä hierarkiaa. (Tuomio 17/146975.) 

 

Syyttäjä on haastehakemuksessaan esittänyt, että Satudarah MC on rikoslain 6 luvun 5§:n toisen 

momentin mukainen järjestäytynyt rikollisryhmä. Tämä vaatii viiden kriteerin täyttymistä. Syyttäjä 

perustelee, että Satudarah MC:n Suomen osastoon kuuluu vähintään kolme henkilöä. Tämän 

mukaan jengi on perustettu alkuvuodesta 2017 ja sen jäsenet ovat tehneet vakavia rikoksia jengin 

lukuun. Satudarah MC:llä on ollut ulkoiset jengitunnukset ja he ovat etsineet itselleen toimitiloja. 

Syyttäjän mukaan Satudarah MC on järjestäytynyt ryhmä, jossa jokaisella on oma asemansa ja, jota 

presidentti johtaa. Syyttäjän tekemistä teonkuvauksista selviää myös, että teot ovat tehty yksissä 

tuumin ja niitä on suunniteltu ryhmässä ennen tapahtumaa esimerkiksi yhden jäsenen asunnolla. 

Tässä haastehakemuksessa on yhteensä 11 kpl rikoslain 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 

vakavia rikoksista, joihin ryhmän jäsenet ovat ryhmän puolesta tai lukuun syyllistyneen. (Tuomio 

17/146975.) 

 

Tuomiossaan Tuusulan käräjäoikeus katsoo, että koventamisperusteen soveltaminen syyttäjän 

esittämin tavoin on perusteltua eli osa jäsenistä on toiminut osana järjestäytynyttä rikollisryhmää 

ja, että Satudarah MC:tä on syyttäjän kuvaamalla tavalla pidettävä järjestäytyneenä rikollisryhmänä. 

(Tuomio 17/146975.) 

 

Tuusulan juttukokonaisuus oli 99 prosenttisesti onnistunut. Syytteet ja koventamisperusteet 

menivät melkein kokonaisuudessaan läpi ja tuomiot olivat oikeassa suhteessa tehtyjen rikosten 

vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen nähden. Ennen ongelmana oli, että jengejä ei saatu luokiteltua 

järjestäytyneiksi rikollisryhmiksi. Nykyään jengit luokitellaan järjestäytyneiksi rikollisryhmiksi, 

mutta itse tekoja ei saada näytettyä tehdyksi osana tällaisen ryhmän toimintaa. Satudarah MC:n 

kohdalla pystyttiin osoittamaan molemmat koventamisperusteen soveltamisen elementit ryhmän 

oman toiminnan kautta. (Ruuth 2018.) 

 

Tuomioistuimien alueelliset erot koventamisperusteiden käytöstä riippuu paljon jutun näytöstä. On 

eri asia saada asiantuntijalta lausunto, että jokin ryhmä on järjestäytynyt rikollisryhmä, kuin saada 

näytettyä toteen itse ryhmän toiminnalla heidän olevan järjestäytynyt rikollisryhmä. Aiemmin 

voimassa ollut säädös käytännössä tuntui edellyttävän, että ryhmä oli alun perinkin perustettu 
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vakavien rikosten tekemistä varten. Nykyään riittää, että se on toimintansa kautta järjestäytynyt 

rikolliseksi. Nykyään voidaan tarkastella ryhmän tämänhetkistä toimintaa.  (Ruuth 2018.) 

 

Satudarah MC:n kohdalla ryhmän perustaminen rikosten tekemiseksi oli helppo näyttää toteen, sillä 

ryhmä perustettiin tammikuussa 2017 ja ensimmäinen tietoon tullut rikosasia oli jo maaliskuussa. 

Järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmän osoittaminen tapahtuu jengin toiminnan perusteella. 

Esimerkiksi määritelmässä vaadittu jäsenten määrä sekä ajallinen kesto ilmenevät usein heidän 

toiminnastaan. Määritelmässä vaadittu toiminnan rakenteellinen jäsentynyt yhteenliittymä paljastuu 

yleensä tutkinnan aikana, kun selviää, miten ryhmä toimii. Myös yhteistuumaisuus kyetään 

näyttämään sillä, että rikokset tehdään yhdessä. Vakavien rikosten tekemisen tarkoitus puolestaan 

ilmenee luonnollisesti sillä, että tehdään vakavia rikoksia. Tällöin kaikki määritelmänmukaisten 

kriteerien täyttyminen on näytettävissä toteen ryhmän toiminnalla. (Ruuth 2018.) 

 

6.3 Tulevaisuus 
 

"Niin tota ei se tähän kaadu tää homma ollenkaan". Satudarah MC:hen on tullut niin paljon uusia 

jäseniä, ettei tämä ensimmäinen tuomio heihin vaikuta. Eli jos kahdeksan jäsentä tuomitaan 

vankilaan, niin siviilissä on vielä toiset kahdeksan lisää, jotka jatkavat toimintaa. Sitten he värväävät 

vielä vankilassa ollessaan sieltä lisää jäseniä jengiin.  Niin sanotusti valmiita linnakundeja. 

(Kylmäkoski 2017.) Myös Schreuter ja Van Klaveren ovat samaa mieltä Kylmäkosken kanssa: 

"Olemme kuulleet, että osa jäsenistä jatkaa toimintaansa vankilasta käsin. Joten vankilatuomio ei 

ole maailman loppu heille" (Schreuter 2018). Heidät toivotetaan tervetulleiksi avoimin sylin, kun 

he pääsevät vankilasta. Heitä ollaan odottamassa vankilan pihassa. (Van Klaveren 2018.) 

 

Tämä ulkomaalaisuus on nykyään kova sana Satudarah MC:ssä. United Brotherhoodkin värvää 

nykyään ulkomaalaisia, että se kiinnostaa kaikkia. Satudarah MC:llä on siinä etulyöntiasema, kun 

he ovat valmiiksi jo kansainvälinen ryhmä. Se on kovempi juttu liittyä tähän kansainväliseen 

jengiin, kun esimerkiksi kotimaiseen Cannonball MC:hen. (Kylmäkoski 2017.) Jos Cannonball 

MC:ssä on ongelmia, on hyvin mahdollista, että he hyppäävät Cannonball MC:stä Satudarah 

MC:hen (Schreuter 2018). 

 

Euroopassa leviää nyt paljon jengejä, ja todennäköisesti iso osa niistä on tulossa myös Suomeen 

jossain vaiheessa. Voisi luulla, ettei ne kaikki tänne mahdu, mutta meillä on nyt paljon laittomasti 

maassa oleskelevia, jotka eivät halua lähteä Suomesta. Niin näiden jengien laajentuminen perustuu 

siihen. Laittomasti maassa olevat hakevat paikkaansa yhteiskunnasta, ja jos joku tulee kertomaan: 
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"Hei meillä on tämmöinen Satudarah MC kannattaisiko sinun liittyä meihin? Saat meiltä tukea ja 

olet meidän veli". Tietysti he sitten liittyvät. Meidän mielestä on kolme selkeää vaihtoehtoa, miten 

nämä laittomasti maassa olevat saattavat päätyä jengiin. (Kylmäkoski 2017.) 

 

Ensimmäinen vaihtoehto, on se mitä United Brotherhood jo toteuttaa, eli värvätään heitä suoraan 

olemassa olevaan jengiin. Toinen vaihtoehto on, että he tuovat ulkomailta jonkun jo olemassa 

olevan oman jengin mukanaan. Esimerkiksi jos jollain Suomessa olevalla on yhteyksiä Black 

Jacketsiin, niin tämä henkilö, jolla on yhteyksiä perustaa Suomeen Black Jacketsin. 

Kolmasvaihtoehto on se, että he yksinkertaisesti perustavat jonkun ihan uuden jengin Suomeen tai 

asuvat vain samalla alueella ja jengiytyvät ilman mitään erityistä nimeä. (Kylmäkoski 2017.) 

 

Satudarah MC:n toiminta tulee oletettavasti jatkumaan Suomessa. He saavat täältä pikkuhiljaa 

jalansijaa ja juurtuvat Suomeen. Varsinkin se on merkittävä vaikuttaja toiminnan jatkumiseen, että 

on kyse isosta kansainvälisestä jengistä. Heillä on jo valmiiksi verkostot Ruotsiin, Hollantiin, 

Saksaan ja sen lisäksi vielä monen jäsenen lähtömaahan. Satudarah MC ei halua menettää kasvojaan 

Suomen takia, että jos näyttää siltä, että he joutuisivat perääntymään Suomesta, niin todennäköisesti 

he lähettävät vaan lisää resursseja tänne. Kasvojen menettäminen on iso asia näissä jengeissä, 

varsinkin Satudarah MC:llä, kun he ovat itämaisesta kulttuurista. Se tuntuu olevan heille kovempi 

juttu, kuin esimerkiksi suomalaiselle. Sitten vielä se, että täällä on useita tuhansia laittomasti maassa 

olevia. Satudarah MC:n rekrytointi alusta on valtava, sillä heillä täytyy olla jo valmiiksi hieman 

erilainen luonne. Eivät he voi olla pelkureita, sillä he ovat lähteneet umpimähkää Eurooppaan ja 

päätyneet sieltä Suomeen, se vaatii tietynlaista luonteen lujuutta. Sitten jos mietitään vielä sitä, että 

jää laittomasti oleskelemaan maahan. Niin silloinhan on jo valmis rikkomaan lakia, koska kyllä he 

tietävät syyllistyvänsä rikokseen. Eli mielestäni nämä henkilöt ovat jo aineksena valmista jengeille. 

Hekin haluavat kuitenkin integroitua, otollinen tapa värvätä heitä on tarjota yhteisöllisyyttä ja kattoa 

pään päälle. Satudarah MC:n ja muiden jengien kannalta tulevaisuus näyttää siis valoisalta 

Suomessa. (Kylmäkoski 2017.) 

 

Jos Satudarah MC jatkaa toimintaansa Suomessa, pidetään hyvin mahdollisena, että toinen osasto 

tullaan perustamaan. Mikä ikinä Suomen osaston päätös onkin, national board ja pohjoismaiden 

edustaja ovat mukana vaikuttamassa päätökseen. (Schreuter 2018.)  

 

Henk Schreuterin mukaan Satudarah MC tulee perustamaan uuden osaston Suomeen niin kauan, 

kun se ei ole kiellettyä Suomessa. Schreuter pitää myös todennäköisenä jengin leviämisen myös 

muille paikkakunnille mihin jäsenillä vain on kontakteja. Tähän saattaa mennä pari vuotta, mutta 

Satudarah MC on ehdottomasti kykenevä laajenemaan Suomessa sekä Pohjoismaissa. Näin 
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Satudarah MC kasvattaa organisaationsa kokoa ja ollessaan tarpeeksi iso, he ottavat haltuunsa 

huumemarkkinat. (Schreuter 2018.)  

 

6.4 Kieltäminen 
 

“Nyt kun Pohjoismainen vastarintaliike kiellettiin suomessa, niin olen elätellyt toivoa siitä, että tätä 

oikeuden ratkaisua voitaisiin soveltaa näihin jengeihin. Että sovellettaisiin sitä suoraan ja 

kiellettäisiin moottoripyöräjengit ja United Brotherhood.” (Kylmäkoski 2017.) 

 

Pirkanmaan käräjäoikeuden kiellettyä Pohjoisen vastarintaliikkeen, voisi tulla mietittäväksi, 

voisiko myös Suomessa toimivia järjestäytyneitä rikollisryhmiä kieltää vastaavalla tavalla. 

Ongelmana esimerkiksi Satudarah MC:n kohdalla on se, että heillä ei ole rekisteröityä yhdistystä 

toimintansa takana, jonka nimellä esimerkiksi vuokrataan tiloja. Tällöin ei voida soveltaa 

yhdistyslakia heidän toimintaansa ja näin saada kiellettyä heidän olemassaoloaan. Perusoikeuksiin 

kuitenkin kuuluu oikeus kokoontua. (Ruuth 2018.) 

 

Perinteisempien jengien kuten Cannonball MC:n toimintaa on myös yritetty rajoittaa kieltämällä 

heidän nimiinsä toimivia rekisteröityjä yhdistyksiä. Nämä jutut ovat kuitenkin kaatuneet siihen, kun 

jutun perusterikokset ovat kaatuneet. (Ruuth 2018.) 

 

Toimiessanne Satudarah MC:tä vastaan suosittelisin, että käytätte kaikkea materiaalia mitä on 

saatavissa meiltä ja ulkomailta (Timmer 2018). Kansainvälinen vertailu on mahdollista mietittäessä 

jengien kieltämistä. Ongelmana jengien kieltämisessä on tällä hetkellä lainsäädäntö ja sen 

soveltaminen tällaisiin tapauksiin. Lainsäädännöllä ei pysty määräämään ihmisiä pukeutumaan 

tietyllä tavalla, kuten kieltämään liivien käyttöä. Suomen lainsäädäntö on Hollannin ja Saksan 

lainsäädäntöön erilainen ja tällä hetkellä ei ole lakia siihen, että voitaisiin kieltää ihmisiä 

kokoontumasta tai käyttämästä liivejä. (Ruuth 2018.) 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä osiossa esittelemme omat mielipiteemme ja johtopäätöksemme. Perustelemme 

mielipiteemme ja esittelemme mahdollisuuksien mukaan, erilaisia näkökulmia ja selityksiä asioille. 

Osiossa käymme lisäksi läpi kaikki tutkimuskysymyksemme ja vastaamme niihin saamamme 

tietopohjan perusteella.  Johtopäätökset eivät ole kovinkaan objektiiviset, sillä olemme haastatelleet 



37 
 

vain viranomaislähteitä työhömme. Pidämme tästä huolimatta johtopäätöksiämme hyvinkin 

realistisina. 

 

Kuva 10 Tunnetuimmat hasiksen salakuljetusreitit Europolin mukaan. (kuva: Europol 2017) 
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Kuva 11 Satudarah MC:n osastoja Euroopassa. (kuva: Google Maps muokkaus: Jari Salminen) 

 

Edellä on kaksi kuvaa, kuvassa 11 karttaan on merkitty Satudarah MC:n Ranskan ja Espanjan kaikki 

osastot ja muutamia osastoja Hollannista, Belgiasta ja Marokosta. Kuva 10 taas on Europolin 

vuonna 2017 julkaisemasta vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevasta uhka-arviosta. 

Raportin huumeet osiosta on otettu kannabishartsin eli kansankielellä hasiksen tiedetyt 

salakuljetusreitit. Niin kuin työssämme on mainittu, kerhon osastojen perustamiselle on aina jokin 

syy.   
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Emme usko, että huumeita välittävän moottoripyöräjengin osastot ovat sattuneet vahingossa 

tunnetulle hasiksen salakuljetusreitille. Uskomme, että osaston perustamiseen liittyy usein jokin 

rikolliseen toimintaan liittyvä peruste. 

 

 

Kuva 12 Suurimpia synteettisten huumausaineiden valmistusmaita Europolin mukaan. (kuva: Europol 2017) 

 

Kuva 12 on myös Europolin vuonna 2017 julkaisemasta vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta 

koskevasta uhka-arviosta. Tällä kuvalla haluamme vahvistaa käsitystä, jonka Van Klaveren jos 

aikaisemmin työssämme tuo ilmi. Eli Hollanti on yksi maailman suurimmista ekstaasin 

valmistajista ja Van Klaverenin mukaan Satudarah MC on Hollannin suurimpia ekstaasin 

valmistajia. Van Klaverenin mukaan, jos he käyttäisivät itse kaikki valmistamansa huumeet, olisivat 
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he sekaisin koko ajan. Näin ei kuitenkaan ole, joten uskomme heidän valmistavan niitä nimenomaan 

myyntitarkoituksessa. Ekstaasin hinnassa on todella suuri ero, jos verrataan Suomen hintoja 

Hollannin hintoihin. Uskomme tämän olevan yksi syy Satudarah MC:n pyrkimiselle Suomeen. 

Varakkaammassa maassa ihmisillä on varaa maksaa enemmän myös huumeista.  

 

Onko Satudarah MC järjestäytynyt rikollinen organisaatio? 

 

Kyllä on. Satudarah MC:llä on maailmanlaajuiset kytkökset ja tätä maailmanlaajuista organisaatiota 

johtaa muutamat henkilöt. Esimerkiksi "bad standings" asiasta päättäminen on hyvä esimerkki siitä, 

kuinka Satudarah MC:ssä johtajat ovat päättäneet keskenään, miten tämmöisiä henkilöitä tulee 

kohdella. Sitten Satudarah MC:n jäsenet toteuttavat tätä päätöstä kiristämällä lähteviä tai ulos 

potkittuja jäseniä.  

 

Schreuterin kertoma tilanne siitä, kuinka Satudarah MC:n jäseniä kiellettiin menemästä 

hollantilaiseen ravintolaan, jonka jälkeen jäsenet kokoontuivat ja pahoinpitelivät ravintolan 

henkilökuntaa ja asiakkaita, kuvaa sitä, kuinka nämä järjestäytyneet rikollisryhmät toimivat yksissä 

tuumin ja yhtenä ryhmänä eivätkä vain yksittäisinä ihmisinä, jotka eivät edustaisi jengin kantaa. 

(Schreuter 2018.) Olemme huomanneet tv-haastatteluista useasti, että moottoripyöräjengiläiset 

vetoavat usein siihen, että he toimivat yksilöinä eikä jenginä. Jos joku heidän jengistään tekee 

rikoksia, se ei tee koko jengistä rikollista. Kuitenkin juuri tällaisten edellä kuvattujen tapahtumien 

johdosta haastatteluissa annetuista lausunnoista katoaa uskottavuus, koska tällaisia tapahtumia tulee 

ilmi. 

 

On kuitenkin myös viitteitä siitä, että Satudarah MC ei ole Hollannissa aivan täysin rikollinen 

organisaatio. Sillä on meidän käsityksen mukaan vielä olemassa niin sanottuja "old school" 

osastoja. Eli osastoja, joiden ensisijainen tarkoitus ei ole rikollinen toiminta vaan edelleen vain 

veljeys, perinteiden ja kulttuurin kunnioittaminen. Tosin uskomme, että tämä osa Satudarah MC:tä 

on hyvin nopeasti häviävä jäänne vanhasta. Suomen Satudarah MC:ssä ei esiinny "old school" 

jäseniä. Uskomme, että kaikki Satudarah MC Suomen jäsenet ovat uutta koulukuntaa ja ovat 

mukana vain ja ainoastaan rikollisessa tarkoituksessa. 

 

Mikä on Satudarah MC:n tulevaisuus Suomessa? 

 

Satudarah MC:n ja muiden jengien kannalta tulevaisuus näyttää siis valoisalta Suomessa 

(Kylmäkoski 2017). Uskommekin, että Satudarah MC tulee todennäköisesti jatkamaan aktiivisesti 



41 
 

rikollista toimintaansa Suomessa huolimatta siitä, että iso osa jengistä tuomittiin pitkiin ehdottomiin 

vankeusrangaistuksiin. 

 

Voitaisiinko Satudarah MC kieltää Suomessa? 

 

Ei voida, sillä nykyinen lainsäädäntö ei tunne rekisteröimättömien yhdistysten kieltämistä. 

Peilasimme Satudarah MC:n mahdollista kieltämistä Turun hovioikeuden 28.09.2018 antamaan 

päätökseen siitä, että Pohjoismainen vastarintaliike (PVL) kielletään. Turun hovioikeus vetosi 

siihen, että toiminta on lain ja hyvien tapojen vastaista.  

 

On sanomattakin selvää, että Satudarah MC:n toiminta on lain ja hyvien tapojen vastaista, mutta 

kuten yllä on todettu, lainsäädännöllä ei voi puuttua yhteisöön, joka ei ole lain määrittämä yhdistys. 

 

Tilburgissa oli ollut kokeilussa kolmen kuukauden liivikielto, joka johti siihen, että väkivaltatilastot 

laskivat hetkellisesti 82%. Tähän peilaten, jengien kieltäminen voisi onnistuessaan oikeasti tuottaa 

tulosta.  

 

8 LOPUKSI 
 

Työmme viimeiseen kappaleeseen olemme keränneet sellaisia asioita, jotka eivät suoranaisesti ole 

kuuluneet minkään työmme aihepiirin alle, mutta olemme silti halunneet ne osaksi työtämme. Nämä 

neuvot, ohjeet ja mielipiteet ovat olleet mielestämme niin hyviä ja tärkeitä, ettei työtä voisi julkaista 

ilman niitä. Osa ohjeista koskee vain Satudarah MC:tä, mutta ovat silti hyvin soveltuvia kaikkiin 

jengeihin. Olivat ne sitten moottoripyörä-, vankila- tai katujengejä. Niin kauan, kuin ryhmä tai 

organisaatio katsoo olevansa lain yläpuolella ja tekevänsä mitä huvittaa.   

 

"Viestini on, että aloittakaa taistelu nyt, koska jos odotatte, ongelma tulee olemaan isompi, ettekä 

välttämättä ole kykeneviä saamaan jengiä pois Suomesta." (Schreuter 2018). 

 

Jengin kitkeminen pois maasta ei ole vain yhden tekijän varassa vaan monien tekijöiden summa, 

kuten siviilikiellon, veroselvitysten sekä rikosasioiden selvittämisen yhteinen vaikutus. (De Velde 

2018.) 

 

"Työskennelkää yhdessä viranomaisten kanssa. Yhteistyö on tärkeää." (De Velde 2018.) 
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Jos päästätte heidät Suomeen he jatkavat siellä leviämistään ja valtaavat huumausainemarkkinat, 

kun he ovat tarpeeksi vahvoja. (Schreuter 2018.)  

 

Mielestäni olisi erittäin tärkeä, ettei katso vain osastoa vaan sitä mitä osaston jälkeen on. Kuka 

oikeasti on johdossa. Satudarah MC:llä ei ole itsenäisiä osastoja vaan se on osa isompaa 

organisaatiota. (Timmer 2018.) 

 

Hollannissa käytämme sellaista, että jos tiedämme paikan, minne he haluavat perustaa kerhotalon, 

kaupunginedustaja keskustelee johdossa olevan jengin jäsenen kanssa ja he sanovat, että ei kannata 

tulla tänne, koska teemme elämästänne vaikeaa. Emme anna teille mitään lupia ynnä muuta 

sellaista. Joskus se saa heidät menemään muualle. (Van Klaveren 2018.) 

 

Puhumme myös paikkojen omistajille, joilta jengi haluaa vuokrata tiloja. Kerromme mitä on meidän 

mielestä tapahtumassa ja mitkä jengin vaarat voivat olla. Jos meillä on tietoa, että he vuokraavat 

baaria juhliinsa. Menemme baarin omistajan luokse ja kerromme, mitä tapahtuu ja että tämä on 

jengi, oletko tietoinen siitä? Olisiko parempi, ettet vuokraa paikkaasi heidän juhliin? Se toimii. Sillä 

pystytään estämään heidän jalansijansa saaminen. (Timmer 2018.) 

 

On tärkeää, että heidän rikollinen puolensa julkaistaan ja kerrotaan kansalle, koska on edelleen 

ihmisiä, jotka ajattelevat, että jengit ovat vain mukavia ihmisiä, jotka ajavat liikuntarajoitteisten 

lasten kanssa kerran vuodessa.  (Timmer 2018.) 

 

Uskomme todella, että jos teemme tämän yhdessä EU:n sisällä vaikutukset ovat todella isot. Jos 

teemme tämän yhdessä, meillä on mahdollisuus potkia heidät ulos Euroopasta. Se on parempi, kuin 

yhdestä pienestä maasta seuraavaan. (Schreuter 2018.)   

 

Kaiken tämän pohdinnan jälkeen esiin nousee kysymys, että minkä takia media vetoaa 

Keskusrikospoliisin lausuntoihin, kun on olemassa käräjäoikeuden tai jopa hovioikeuden 

lainvoimainen tuomio siitä, että joku porukka on tuomittu oikeuden tuomiolla järjestäytyneeksi 

rikollisryhmäksi. (Kylmäkoski 2017.) 

 

”Usein järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvät törkeät kiristykset jäävät piilorikollisuudeksi, 

koska asianomistajat eivät uskalla ilmoittaa asiasta.” (Ruuth 2018.) 

 

”Ihmiset oikeasti pelkäsivät niitä” (Ruuth 2018). 
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