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Tiedoituksia:

Ensimmäisenä tiilttnee muistuttaa niitii jiiseniä, jotka ovat unohtare€t rnaksaa kerhomaksun. Heitii on melko
nrnsas joukko. Osa vannaan jii?inee pois kerhosta, osaltå maksu vaan on pai?isslt unohtumaan. Tiim?in l€hden
mul@na laitånkin kaikille maksamåttomille yhden muistutul(sen, joka onkin sitten ainoa muistutus. T;imiin
jälkee4 jotka eivät hoida malsua, katson kerhostå eronneiksi.
Ja gissä vielä muistin vi.kisUimiseksi panlkiylteystiedot: Nordea-Kerava 136635-84249 summa on 13€

Eråpäivå: 2a.2.2ffi4
Laittakrahan tiedonantoihin sejåsenen nimi, kenen msksustå on lryse!

Pinnoja taas mittatilaustyönä-Rymättylästä tai Naantalista.

Senh?in jo moni tiesilin, ettii aiemmin R].rnättylaisä sai Suomen puolatehtaatta tilata MP-pinnoja mittojen ja
mallien mukaal. Kyseinen tehdas kuitenkin lopetti toimintansa kes?ikuussa 2003. Toimintaa pyödttiineet Jouni
Hiivolaja Kalervo Heinonen paiättivät Llhteä Lnmpikin omille teilleen.
Koneet jiiivät Kalervo Heinoselle, joka jat&aa toimintåånsa uudessa Fityksessä. Tuotanto on siin€tty
wodenlaihteessa uusiin tiloihin Naaotaliin. Tavoitteena on tii],t iii entistii paremmin myös harastajien
toiveet, lupaa Heinonen. Pyö inpinnojen valmistus on kuitenkin tehtaalle vain sir.ubisness, joten parin viikon
toimitusaikaan on vamuduttava.
Jouni Hiivola aikoo myös jatkaa pinnojel valmistusta. Valikoimaatr tulee aluksi vain ruostumattomia pinnoja,
jotka hiin viimeist€l€€ puoliva.lmisteista asiakkaan mallin mukaiseksi. Hiivolan toiminta ldhti kä]'ntiin
luodenvaihteessa.
Kalervo Heinosen tavoittaa puh. 040-5407493. Toiminimi Jouli Hiivola vastaa numerosta 02-2521860.

Kaikilla herkuilh nåyttelyn avajaiset, Mobili& Kangasala 23.4.2(xX (Lisätiedot: 03-31404000).

Mopo-ja MP-Purkuosf,t. Toimitus kåutta maan! 040-5827649, 050-3459424 lY.ihätljiä.

E6tin Rompepfiyit Kurtnasso n. 20k!n Tallinasta Viljandin suuntaan Toukokuun ensimrnäinen Sunnuntai.
Kumassa myös mukava MP-Museq jossa kaikenlaista n?iht?iväå!

Brnon Rompepfivåt Ts€keissa 10.4.2fi)4. Ei lopu nimittiiin Jawaosatll Paikka on Bmon Messupaviljonld.

Mopo a öksyksisså 2l-23.5.2004

Ohjelmaa: Pedantåi 21.5 kokoontuminen kauppatorille Hyr':intekevåislysåjelulle Kauialån sotavannasairaalaån.
Kokoontuminer klo. 10-12 ja aj€lu 12-13.30. Kontaktit Jykke V?*iniinen 044-5267211 ja J^.f,f-Pallj'le,r
050- 3256316. Klo. 15-16 Mopoajelu Jårvenpååbån Mopolla Oksyksisså tapohunaan Klo. l?.00 Mopo-
paåri auk€aa. Klo. 20.00 Mopokaraoke.
huåntai 22.5 Hotelli Rivoli, Jiirvendiii Klo.l0.00 Juhlallinen Moponosrol Klo. 10-12 Ohjelmaa. Klo.
12.00 Mualiman isoh mopopilndi. Klo.14.00 Mopolla öksyksiin ajelu. n.KIo.16.00 Mopopaari aukeaa-
Klo. 20.00 Mopolla öl6yksis$ä-kaala.

Mopollå öksyksisså tapahtunan tiedustelut Apumopoilija Kinmo Mårtiskainer 0500-993514 jå Pi?imopoiliia Måd*u

tiedustella n.rosta 09-27141 Hotelli fuvoli J:irveqriiä.
Moporompctori Lauantaina!

Elåkkee irnmeisiks ja alakal:l(ee ajella jo MopoI4
kohla on se Fiivä tuassen kiisiltija epeli pitiis osa-
ta hållita! Kimmo Martisi€inen "Apumopoilija"

Honkkikoo nyt
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Uudet Jösenet :

Heiskanen l-knnu
Pdivdmnnontie 4
70400 Kuopio

040-7342202
Jqs/q 575 -60 350 1 2-r Me-fl6

Jodkkola Pe+ri

Joloskujd 9

21420 Lie+o

040-5316658

EMR

353 -6t 2a0 | 2-r J1-291 ÄKR

Niehin€n Tiho
Kuruntie 265
ot2240 Hikid
ot9-768997
cEzeTA 502{0 -62 175 | 2--l

Oksonen t-ouri
Ärobiqnkdtu 5 D 56
00560 Helsinki
050-3725227

Pohjonen seppo
fhllikuja 12

20660 Littoinen
050G638857
Jou,q 50 553 -61 250 1

Rdntakor€ Jori
Peltor ienkdtu 1

04250 Ker{tt
Jd$,o sD 553 -62 25O I

Rcpola Llarkku
li ilisonnantie 40
15270 Kukkilo
04G5660000
Jox,o 360 -66 350 2

Ruho|En Uhio
Mitaniolontie lV
52550 Hirvensollni
05G3393166
Jaun Ärnry 553 -6O 350 2

Rönkkö Jukkd
.|-y1|''i+ie9 A2
47,100 Krusolo

0,1oG673323
JoN/a ll -46 2fi1

SodrisiikiRoin|o
Miiemlcniie 25
23260 tulo 25
0&217461

-53 350 2 2-'l T

Junlurcn Miko
Leipohontie 15 Ä
03400 vihri
@-222733r
Jo$o 353 -6t 25Ol 2-r

lrhio Olli
Kongon+ie 29
01750 Von+oo

o5G33t20?7
Jdtw 5794a -62 25O I 2-T

LepFinen Vali-Pekkd
Kdnniniie 19

38210 Vdlntula
04G5167566
JuaCZ 352 -55 15O 1 2-T DU-23

Lindroth Uki

Nisir ienne 32
02430 Mdrold
I(f/a CZ 353 -57 2tu1 2-l OH-?OA

Myllyniehi 
^lpoTyvitie 7 05 I

42700 Keuruu

0,G724O830
Jo|ro 360 -7O 35Oz 2-r

lLikilä Osho
ldetsdkyhntie 167

03400 vihri
ofi-a365642
Ja$u 559 -7O 2501 2-T LY-62

Nieii Os|no

fhkoiie 7
17500 Podosjoki

04@846943
Joi,s Sporl 590 -69 250 1 2-T

2,7 T
Ä(R

EMR

AKT

^n

2-r EMR

353 -60 250 L 2-T

Vöhiinuorintie 16

01450 Vantdo
04G5306164
Jouro Sport 590 -65 250 1

Jou/o 360 -70 35O 2

2-r T

2-r 
^kR

T

2-T EMR

2-T JR.34 TR
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sienb€rg Hannu

Kolojdn€ntie 163

42100 Jdnrii
040G196586
Jowo 559 -6A 25O I
Jdsiq Sporl 361 -69 350 2

CZ Spott 476-01-74 125 L

Suotn€la seppo
sudenkuja
O4230 Kemvo

04co!.62551
tdy\is 8 -52 35O 2

Tenhunen Risto
soikkokuja 4
70780 (uopio

u@675223
Jd$,q 579 -62 25O I

Tohukorpi Raimo

Rinheko+u 2 Ä 9
70600 Kuopio

o17-2820186
cezET^ 501 -60 175
cz 455-02 -62 250

Jqu/o 207 -A0 50
Jowo Siello 91 50
Jdwo 360 -74 35O

Jowd perdkörry, PÄV-4O

Vierikko Eino

Sointuldntie 1 /q 4
34600 turorasi
044-323a?41
Jd aCZ 353 -58 250

Tervetuloa

2-T TS 611 ÄMR
2-T LI-315 EMR

2.T AAK
2.T AAK
2 T NB-170 ER

2-r ME,A7
2-r gu-790

1

I
1

1

1

2

1 2,r

E

EMR

EMR

2 T MB-574 €MR

T

EMR

,Tawasakkiin !!!!!

RaU Stömberg

Kukn oh Ralfströmberg Hön on )tstdvien
kesken Rqlit vaan. H.in on mies, joka on
Lihes koko ilansci ha asfanulja osillain
tienannal myös leipAnsci moottoriplairiih
j!1 niiden hnnoslami see n liitt-ren.
Tönd päivcinti 70 ild,,1to[ta hipova Rafrt
atoi 50-l wlla kilpaa ei p!örilki. laihinnd
kuitenkin Pannonialla. Laji oli lllhihn!1
M.tanteklpailu, nywinen Enduro Menes

rykset olitat kohtalaiset
Jawakaan ei ole Rafltlle lunlenaton, ajoihan
han nn Lanrainwrltscssci 6-ptilvcin aloi$a-
kin Suon,nJoulkuees,a l'), t ,Ia\alla Sa/.-
!i,ssa t-arnis Partlenhrshenissai. jorta oh?t
nen kuva Hcin on tkantö oll nelnlltryösö-
konehomnissa Ja nJthnielä kotonaan mel
ko h!\'ö1tsti kellariverslaasso tekee sorva sJa

J!fiinldhommiaja fihtuu, että honma hin
honma onnistuu ammaxilaidolla ja rutiinitla,

lota Rqfulla on vaikka muillejakaa. RaJlt on
ollut korvaanaton apu hlvin monelle Java
sekö muille mp-harrastojille ainakin tdälki
eteLis omessa. Hainen gerslaassaan mm. ertis
kin ,lawan kanpi.tkseli on tullut kuntoon-

RoIu ja tatru wuh.tiJ'sd wonna I9s6
6-pd iyön ajoissa Saksarsa

n,
Teneisin Yeikko Kosh



Jowosokin morkkinot I

tlÅyyn:

Jota,o 353, 250cc -61. Poperif OK. Kör.ietön
sl"Vtys. Ei rekisterissä. CezeloSo2, -60
sähköslortillo. Ei popereiio. Tied. ,,loJ-ti Jussilo
019-443166 Liiyliöjnen.

Jowo 634, -81. Ajeilu 580okm. Hp. 1000€.
Tunturi mikro. -69-70. Pwituu alhonputsori jo
ioinen sivuinuovi. H0.250€.. l ZES/l
Kroh'tonkki+ koikk' pel+iosot, er idkolokorin
pöä+ö. Ohjouskirigtin hyvö, r4lnieet, ruhlnut
zkpl koosoreito, tdkorotossuojo olumiinio, tonkin
kumit uude+ +orvike yh.. siikö. Hp. 100€. Tuuli-
suojo 60-luku uudet pleks'++holl'rtifti. Jowo 353
dsennus. HD- 50€. Tois€t kehvkset 20€. Tied.
0400-254509,/ ojo Kotko.

Vorhdon Sixin 5554 (s"sfi) museopyörön, 5553
(250) Sixiin, (siisiiin). l-hluoisin 250cc, kosko
tninullo oli 1961 ko. lnollinen sixill M soisit
horvinoisemndn 350cc sixan. Tied. 040-
50697@. ps. vorn myydökin! Henppo Rouvinen.

l^Z l25cc vm.1975. PaDerii OK. Ei rekisierissö.
Kiiynlikunfoinen. Hp. 400€ S€ppo Vii+onen 050-
5896045.

Hondo 125 Q röjiiytyskuwi -82. Hondo 125

kompuro,kytkinpokko,!6ihteiston
okselei+o,roi-toito.virtopuolen koppa (rnuovio),

-80. Fontic notor ruhko,bensofonkki,sotulo, yn.
125 -80 luku. KT etupuhput,pyörö (+öydellinen

rulnpujorru), lokosuojot (kantikos tokovolo).
HVAIKTrd e+u+toko\,snne (rurnpujorru 72-
ylöspöan). Crossirenkoo+ 5.00-18 4,5J8 jo
piikkipyörait 130,/80-19+90/9G21. RI\:n jiinnii-
teen *iiitöJö 8o-luku. Rermo Lookso 04OO-

461383.

Jowo 350 TS vtn.1992 + Velope.r( siwutuhu.
siis+i. Vikod loturisso ja kytkimessö, ehkö
+onkisso. Hp.l80O€. An+.fi Honnulo/Hki.
050-5849 191+ onJ-f i@honnulo.nei.

Jowojen Jikov ko$oreito löhes koikkiin
holleih'n. Koosorii o!o+ köyteftyjö, tor|n'v'o.
Hinnot olkoen 50€lkpl. Jowon+Z lll-renoos-

sorjdt, ylikokojo 1?i/sorjo. +yp.l1+353 konsi jo
olotiiv. 6€, +yp.18+354 8€ sorjo. Kefjusuojof
typ.11+18, uudet 60€. K€t usuojot iyp.353+354
u.rdet 68€. CZlSjcc-52 ketjus'rojo 50€, u'rsi.
Pokoputk. kruunumutterif 3o€/pori (hyös 175 ).
110mm pinmt kromi 34€lsorjo. Krtrje++hiilef
|o€lsorjo. Tokoisk. kurnipuslof 4kpl, 17€. Virto-
ovoinef uusi+urnho nolli,ohlouslukot.lyhdyn
losi+, \atijerii,kumiosot.tiivitteet. t!lpot,ym...
Nopeusmiftorin kromikehys/ utsi la|Jl!. Jawa/ CZ
uusio nöntiö, myös fyp.4551559. W.
kyfkanflnih+eiEto-osoo jo mooitorin osdo.

Äänenvoim. uusao nolli sikoori 18o€/pori. Jowo
353 kunnosteftu kone,uusitut
lookeri+,keskifoppi,m-renkoot ym.. hp.480€.
Jowon wroosotnooitoreiio:
+yp.455,450,355,356,353,354 / 360,CZ
l5O .Cezelo l75cc+Jwtomooo+ 550+551 konee+.

/l ootlori+ osittoin purettu. Lisiiksi
huolto+ohjekirjojo +yp.ll / lS,CZ,Cezetmn}O€
kpl. Veikko Viiyrynen 02-23744O2 Turk

Oston:
Jowon 6v. torvr, sekö Jowo l50cc vrn.1956

kösikirjon jo tonkin jo virtolukon völisen

kumif iivisteen. 050-5918364.

Jowo typ. 579 runko pdpereilld,z5occ
meisöholli. 0400-7800o4/Perl-tunen.

Jowo 353 tdnkki. ,{iel.
tokdiskorit ki innottoo.
Vomnolo.

\lt]lniiksi kromoftu. rr\yös

Q4Q -5 167 566 / Leppönen,

->
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-->
E+sin, Ostoisin JowoCZ +yp.356/175cc noin vm.
1960 tdi oinokin vuoden -60 mollin hököisen. jos
on eri wosinollio. Kunnoh tulisi ollo suh+eellisen
siisti jo nielelläön ojokunfoinen. Poperittoriotkin
huomioidoon jo harto tie+ysfi kohtuullinen
Votfouksei Arto Perdtolo, 040-5968939.

Jo lopksi tiedoksi kerholoisille;
Suorifon ommottitoidollo nm. Hiekkopuhol h.rsto,

kdopisso +opohtuvoo muoviroe-.+erös-
,olutniinioksidi-jo losikuulopuhdllusfo, sekö
jouhepolitomoolousto jo lokkousto. Lisöks,
vdlmisfon seuroovio osio Jowoihih:
Rekrsterikiinnityspehejö, kurosuojon \6lkorsro
pelfejö, ketjusuojon suojopel+ejö, pyöreitö,
pressuroutojr Sixiin, pikiokun konsinuowjo,
sivurcunun kiinnifysosio, losikuituisio sotulon
pohjio, lasakui+t isio tokolokosuojon eiuosio,
Iosikuatuisio kotelon pohjio. ohjouksen kiristys-

Ja vielå viime käden ostoilmoitus:

Ostaisin Jawa Califomia m ohjatstangon (Sixin sopii), tp.559 pakokä'rä, seki akun puoleisen peltisen
suojakopan. Vastaukset Hessu Jylfuikangas/ Karl*ila puh. 040-50961 14.

MlAn: Jawa Velorex siwlaunun. Hieman puutteellinen, muktan uusi vanne. HD. 200€ Tied. 0400-254067
Ta.rnminen/ Kouvola.

Myyn: JawaCZ typ.354,350cc, vm.1955. pyörä on Museorekisterissåja siisti!Hp 4000€.
JawaCZ tlp- 353,250cc, rtn.1957. Pyörä on Museorekisterissäja siisti!Hp.2600€
Entisöity siistija h!'vä Velorex-sillraunu. Hp. 500€, tai tarjous.
Tiedustelut, Diete. Peinelt 0500-872028 / Klaukkala.

Nu ör den hör
2-ct' td.riga

li.)i1,rs olj Iclrdii jopa 1990 huuli,rin,:]1

.r1.,,i r,Jlti
lrLrin t);iiici

siil;r,ri 1||lIri nril:i:in.
ItrN)rci5si Ji!r'na l.rrJOtlirn cl]1ir.r)rjji:r II

hrLLq,;;r 1!llli.) JnLrlt.r ldrn hcti s{rr tJ{j.i.ill
rr,rtrni;rlis(i. rf9\rrlihjn samnlrj

l\l.rin,rliiL,s5a s.r|r.rlinn. !llä J.r'..r,)| lrrirsli,)r nfn
N1 !,lrorin liLil,-1.:in laloul.rlliseksi in ir!!iI ilii!i!L.i
'i, , 1.. r',1: .. , ; .: 'r, 1, .^

ri:r |.i;io:il J()lia plri):i crillLsrit)usl.l1| .ll lriirli,iLi
1u ,i .,iin i,,nrr) r;jirLlv. t'rLl,:lla l,.lt,.). !rrJr :160{)

ÄUIOMOEILf IRMA N II.5 GRENER

JAWA -
Selaill:ssari Svensk Motortidningenin vuoden 1939
!/Llosilieriaa pysählyi katse oheiseen rlmoitLiliseen:
Ja!r'n henkjlöauto Orlko iuttu hyrys!suläjsillc?

Ts.]i1{itehdis,JDr,,a on tunnetlLl moolt}ipyiirisl:1ån.
nrLLtt.r s,: lrLLLrhasteli 1934 1939 m,'ilr aLrrrl:n paris
sd -lu.)llcel oli!dt pianiä etuvetolsL.r. i,jd!n (aLrst.lln

oli f)I(W:n Nlcis(crklass€n lisenssi. P:i.rtuotc.rli 2
tahtisclla halisipy-ttylsellå 684 liuLriion ltl)n!ellå tcbly
nralli rorh;r linl.rlla 1937 oli mgos hrcnan piclelr
rrr;,ll:i 615 hrllrt]oisclla konpella k!ll{!|rrl liir. 1af

Onko tuttu? 2-rtkrar,,rL nr.l

osio Sixiin+solonolliin. Soto-Jowon
tovorotelineitä jo rekisterikilven toustopeltejä.
Jawo typ. ll+18 losikui+uisio so+ulon pohjio.
Koikki rnetolliosot jouhepoltfomoolottu.
Listiksi larlhisfon nuherokilpiä pellistö,
olumiinisio, Iosikuidusto jo huovisto. sekii
losikuituosio eri pyöriin. HVA, K 

^, 
CZ sekit

hiilikuidusto.
Volmision Jowo Sixiin jd soto-pyöriin:
Numerokifpi kuperd eleen, roiskepel+i e+ezn,
ef ulokosuojon sivlpelli+ 2kpl relkoinen, prikkojo
etuiskopin pöihin jo losikuidusto +okolokosuoJrq,
sotulon pohjio. e+ulokosuojio kohto mollio
Sixi+rr^otocross. CZ notocross tokolokosuo fls.

Kysellö voit seuroowsfi:
T:rdI Jouko Koli

Un+olon+ie 40 05820 l-tvinkaiö
Puh,zFox 019-463015 jo oitoo-593605

b,



Tdas )tksi tafina maailman parhaasta
mooltoripyöriistli Jawa CZ.

Ja tarinadlkÅa.... Olin silloin 60-luvun alussa
parinltnnenen iktiinen, arneijaoli ktitJ ia palattu
piene e kot ila e.luoden 1963 alussa paikallisessa
posttssa oh poshnjakajan pdikka avoinna, taikkavi*a-
ninike oli si ain Llaalaiskitteenkantaja. Eip.i nuutu,
kuin paperit sts.tön ja kulnka oldkkaan, siitdse tmwl
alkoi. Ajelin he|osella muutananyiikon postia, nutta
:trpn alld runha. ?nnolty snakt\a nootrortp-wra
Isani oli vielaj htrdssö kunnossa ja niin rain nenokÅi
liq a-autolla Savonl inkaan etsinddn p\:ardö. Pdirtj
e tsittiin j a alkoi tuntud, ettei taida lör\ti klittettrö, J.ta
oltiin etsindssd- 

^7utta 
kuinka o akadn. olisellainen

p'eni osto ja n)yntiliik! sielld linja-autoaienan takana
ja sinnehan ne nentiin sisddnJa kas ku,,nao, sielld
seisoi Jd aCZ I 5 )cc, \'aikkakin kavton j hlje I nöb,^,.i|

ta \rlrt,tt Lase \ath' essa nun arnt.htat pnan

Prörd ulosla nyfjd potkiisiJa\'on klivntiin. Tem

pienen lenkin kadullaja kakh toini, niin kuin pitihn.
Kauppaneuw elut kitiin ja |iineinJava ah nnun
l5A ma*tn hinnalla!
No ala alikuih niljoana duton onistajalla, kuten
t.iölldpltin oh alna ta?ana sanoa.

Kun olit6lvi, eikd ollutvield alokontiakaan, niin
saatiin lcryn Jau'alle naitoautossa kotiin seuraavana
aanuna. S hen aiknan naib kuskattiin p.jnttölöilld

\ttten alkot luhnosrL.,, pyöro ryönn?nitn tupaanJa trtna
ldnptnasso latklnra ta naaloihitn kuntoan. \otn
kolne r"ota ajelin kzsdt ja talvet postiaJavalla tönne

Tulipa tuossa nie leen e.leltd|astani postinj akaj a'ta,
joka oli oikein hilpea veikkojajota kutsuniin
I.apatostutji, Jonka oikeanimioli Ohni L@onen. Onni
oli iwalidi, jolla oh toisessdJalassa yokes. eli t tölld
v oli puujalka. Onni kerbi, kun hd nopolla ajeli aina
aanuisin postia haktnadn, oli )rhdessa talossa koim,
se ainen n oto|alio, Joka hauk*ui j a yritti tanata
jdlkaankiinni. Onni aryeh eradna aan na, ettö nrt jas
piski tuIee taas, niin potkaisen oikein hln o a. No
niinhön siind ldtva ettlt hn talo alkoi ltkestyö, koira oli
valniina tarttunaan j altuan kinni. Onni ajatteli, etta
njt potkaisen, j ata he*zdisi hauw.umasta. Onnl
potkaisi koiraa oikein voinalla, nutta k.ivikin niin, ett.i
puuJalka irtosi ja le6i tien sivuun Ja samalla kota
j alkaan kinni j a jalka stussa neBaan ! Eipö auttdul
muu, tuin Onni sisö e taloo ja pyttelemdön, clh
talotN&i kivisi pr,'telendssö koiran takaisin ja n"n
saatiin Onni e taas jaltu1 paiknlleen I
Sitten tultiin eliimdtNaiheeseen, ettö alkai se autok ne
ja Jawajiii ttonne tai|asalle, niin kuin nonella
nuullakin. .IoLa k,iivi hakenassa stitci oia, Wörltl
naitokörry,n jne.. 9 na|anihe olihn rcnuaub,

Työpaikka oli sana neljd vuonLynnentö Ja ntt olen

Pdrihrnn?nki autoa ch,hn ajaa B run\aal lolti
miljd aa kibnetid on takana.
lluutana wosi sitten het^i tuoUaJavan kotiqtue\tu
Istydesstt kaiput/, ettö b.n saisi vield Jawan, ny k n nuo
työhuo leth n ovat r öhe ntyne et.

Löytyihan w sitteniimein 353 Jawa 250c.
ruatohntoinen rm.1959. Mltutaman vuodd sitö
kunnostelin ja pari kes.iö nyt sillti aj ellut ia tltntuu lllla
nuknalta, vaikka lqlki t ntuu ne 60Juvun ajotkin, kun
ei oltt niitd Lannon ajorarusteit.r siihen aikoan. Kari
ry)ös aika 4,\a tuuri kun löysin sananlaisen I 5u..
JNan, aivan alkuperaisen muutana aika sitte . :;e olt,

kuinunelnien taftlynys, silld sitö katsellessa muistot
palaa nithin thaniin 60Juvm aikoihin.
yki ongelnawin on, fun ei ttllut aikoinam tehtytt
taloa ja olohrcnetta niin sltuta, ettd kun ei endd lEkene

ajelenodn Jaawa a, niin olisi voinut laittaa Jffian
lasi triiniin olohuoneeseen, jossa olisi voinut ihaiUa
teleisiata kalsellessa tdtö aNaesinett(i! Silloin koti
o|isi o ltt Layde inen.
PS. Tuosta tdydellisestö korlista tuli nieleen tahna, Lan

koulussa lqsjltiin lapsilta millanen on tdydellinen koti,
ali r.ituin aikaa hiljaistaja sitten Kalle viiuasija kun
apettaja llst\, niin Ka e ke oi, ettd htn iesisko tuli
eilen i|aua kotiin itkussa suin kehoen otqansa
raskdana, niin isa siihen huusi, ettd töki se meiddn
ko.|istu enöd pruttui- Se siittj ...

Syksrisin ja nytjo talvisinkin teneisin!!!
Rinkisen Pauli

Raikuu

c/
f.



Senssatio Scootteri Msnet 5-100

-$å{fi.i

Ettei tarinat lehdessä menisi liian yksipuolisiksi, on aika puhua hieman muistakin Tsekkiläisistä
kaksipyöräisisti! kuin Jawasta. Tämän tarinan laite lryllä viistää h] r'in läheltä Jawaa, sillä tehdas,
joka Manettia valmisti, valmisti myös Jawa-mopotja mopedimoottoripyörät. Jawa 50 typ. 555 onkin
hlvin paljon muodoissa samankaltaisuuksi4 Llin Manetissa. Lisäksi Manet on yksi kerhoomme
kuuluvista ajoneuvoista.
TämäIt tarinan on meille kirjoittanut Man€teill€ omistautunut kerholaisemme Kari B Mikkonen
H€lsingistA. Hänellä on Manetteja 3 kpl vm. 1959, 1960 ja 1961, joten voidaan puhua hyvzillä syyllä
Manet-harrastajasta isolla M:llä.
Tämd tarina varmaan valottaa hieman, minkälaisesta pyörästä on kysymys, silla kerhossa on useita
hanasrajia, joilla ei ole mitäåin ti€toa kyseisestä laitteesta. Tarinan lopussa on vielä aikanaan
Suomessa alan lehdissä julkaistuja koeajon vaih€itaja arvosteluja.

MAN EI - ketterci koupunkioiosso - jouiuiso mqoniielld

Dlettiin viime vuosituhannen viimeistä syksyä 1999, haussa oli ollut Cezeta skootteri Sopivan

kuntoistaja hintaista ei tuntunut lö),tyvän, ei sitten niin millään. Mutta tuli sekin päivä, kun tärppäsi

viimein ja ta{olle tuli Manet S-100 skoofteri. Pitkåiaikainen omistaja luopui ruosina 65-70

kayrämåstiiän opiskelumatka-,ljokistaan. Pyörä oli suhtkoht tiydellinen, vaan oli työt:ikin riiftämiin.

Pvörä kuskattiin talliin ja tehtiin inventaario puutteista sekä rakentelun viisvuotis-

suunnitelma, mikä lienee aikalailla turhaa, koska ne eivät tahdo pitää. valokuvattiin alkutilanne,

tehtiin muistiinpanotja laitettiin hakuun kidallisuufta sekä puuttuvat osat
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Ensimmäinen vuosi oli vaikein osienhanlinnan katulalta. Tuntui siltä, ettei merkkiä ha.rastanut
ketään. Toisen vuoden alussa oli sana kiirinyt turtujr:n parissaja osiakin alkoi pikkuhiljaa lö)tyä.
Manetharrastajia ei suuremmin ereen eksyn]4. Mieiuinen tuttaluus oli Låihteenmäen Ari pusurasta,
joka rakensi myöskin Manettia. Kaksi hanastajaa oivaltaa näet enemmåin kuin yksi, kun ongelmia
tuleeja tuleehan niitä. Pisteosien hankilnassa oli suuri apu Simpasen Vesan hyilystä löytyneistä
alkuper?iisistä Manet varaosista. Irman nåiitä Koneliikkeen varaosia ortais oltu;dassa. Tujusta
löytyi pari moottoriaihiota, joista saatiin omaan moottoriin rikkoutuneitten osiin tilalle ehjä
tavarM. Kytkimen kuluneet osat vaihdettiin, sekä v:iljät vaihteensiirtäjär koijaftiin. Mooflorin
kunnostin omin neuvoin saaden Rafulta apla kampiakselin kunnostukseen. Llusi kiertokangentappi
tehtiinja hyvä tuli. Laakeritja srefat löytyivär hyll),tavarana. peltomaan Mauri teki t<ytt;ntevyi.;a
Kosken Vekalta löytyi moottori, jo$a sain loput rojut, niin se moottori vaan alkoi syntya. Sylinteri
ja mlintä kelpasivat sellaisenaan , olihan viime rempanjälkeen ajot jåiiheet vähiin.

Dynastartin kanssa pairittiinkin sitten useampaar*in kertaan, ehkäpä turhaankjn, kut€n
myöhemmin totesin. Kuningasajatukselra tuntunut suurmitelma vaihtaa heikkotehoinen 4g w:n
dynastarfti uudempaanja tehokkaarnpaan 60 w:een ei sujunut aivan suurnitelmien muKaan, er
ollenkaan... Välillä szihköä oli liikaakir\ joskus taas akut tyhjinä, joskus startaftiin, toisinaan taasei Kun vihdoin systeemi jåilleen purettiin ja tehtiin havainto, etteivät nåi,nä silmåimiiiiråiisesti
sananmoiset osat olleetkaan vaihtokelpoisia keskenåiiin, palaftiin alkuperäiseen dynaan ja ongelmat
poistuivat. Se alkuperäinen 48 w:n oli ihan toimiva laite, mikä tuli lopulta todeffua, murra
kaikkeahan on kokeiltava. Kun keran starni roimi ja akku lataurui, ;aikka liikaakin, oli aika alkaa
siiätiiä relettii. Tåimä Cezetasta tuttu lataus/starttirele on aika epeli, jonka siiätiimiseen ruppaa
menemään aikaa että tupakkia, jos vaan polttaisi. Alkoi se latauskin toimia aikanaan, kiitos
Petersenin Jalnelle neuvoista.

VoiDrDlåhde låhikDvrsså. Kr.in silmöt€rä

Rungon kanssa touhutessa korjattiin svingin akserin v:irjät korvarkeet ja katkenne€t purtit sun muut.
Koripeltien våisyminen oli aiheuttanut hiusrepe?imiä pitkin p€ltejz! tiim; on vakiovika \,llosimallin
58-59 pyörissä. Vuonna -60 tehdas teki parannuksia, mm. uudei reunaj äykisteet j a vika poistui
miltei kokonaar. Kun rungon osat sekä koripellit oli korjattu, poistettiin vanhat maalit
maalinpoistoaineella j a hiekkapuhalluksella, j oka on vaivaloisia ja hidasta, mutta rehtävä j oka
tapauksessa- Maalaus ja raidoitus totcutettiin omassa maalaamossa. pohjatyöt ja maalaus ottivat
arkansa, mufta oli lopputuloskin mieleståini hyvä, työ palkitsee tekijåinsä sanotaan. LaaduRaista
arneista en ole koskaan tinkinlt, koska se usein kostautuujossain kohtaå projeklia .Korjaaminen on
aina hidasta ia ikävää sanoisin...

Suudmmat ongelmat olivat tulla vanteidenja renlaiden muodossa. Manetin rengas koko 3.00_14
kun ei ole niitä ylcisimpiä. Kyselykierros kertoi, ettei kyseistä kokoa ollut tarjolia museokuviolla,
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voi sit?i riemua.. . Tuli ostettua uuden skootterin matalaprofiiliset 80/80- l4 pirellin nyky.enkaat,
.jotka ovat vieläkin kä),ttzimäftöminä hyllyssä, ei niistä oikein ollut museopeliin... Onneksi
Vammalan rengaspalvelu tuli apuun! Keskustelur Bridgestonen maahantu;ian kautta tehtåalle
tuottivat iloisen yllätyksen, tehdas valmisti 60-lur.r.rn muoteilla erikoiseråin 1.00-14 Trail Ving 5
renkaita. Sitä voisi miltei kutsua harrastuksen tukemiseksi, olihan renl<aan hinta kaiken tämåin
jåilkeen todella kohdallaan ja olihan se myös ainoa tarjolla ollut... ei ollut valinnan vaikeutta.
Vanteita kyseltäessä selvis,i ettei Manet skootteriin valmistettu mitiiiin uustuotanto osia,
puhtunattakaan vanteista. Vanhat vanteet olivat siti luokkaa, ettei niitä kromaamoon tarvinnut
tyrkyftåä. Kaikeksi onneksi tehdas on tarjonnut pyöraiän myös maalattuja vanteita,joten ei kun
vanteet hiekkapuhallukseen ja maalaukseen. Pirnar tilattiin ja myös saatiin suomen puolatehtaalta.
Navat ja jarrukilvet kiilloitettiin, ovat muuten niimä vanhemmat alumiiniosat harmaata laatua. ioka
ei hevin peiliksi kiillotu, uudemmat ovat huomattavasti parempia. Näisui osista saatiin koolrut
käypäset vanteet.

sähköosat ovatkin sitten tutumpaa Jawan tavaraa, joten puuttuvat pal-osat löytyivät kiert?imällä läpi
tuttujen varastot ja rompetorit. satulan verhoilujätettiin verhoomo priman Lasse våinttisen harteilie,
eikä lopputulosta tarvinnut katua. Kevättalvesta 2002 alkoi vaLniiksi työstetyisti osista skootterin
kokoaminen, joka on hauskin joskin myös tarkin työvaihe. Tässä kohtaa ei ole stytä hosua vaikka
mieli tekisi jo radalle. h) r in sovirettu ja koo[u p) örä on ilo silmälle. lrse olen joutunut korjaamaan
vainjotain pikkujuttuja,joten taisi mennä aika nappiin. Syyskesästä suoritettiin museotarkistus
moitteetta ja tZimåin jälkeen rekisteröitiin skootteri, jolloin vanhat rekisteritunnukset palasivat
pyörzizin 32 vuoden jäkeen.

Sopii laytu perheen miwöelle Knki kaunotarta, MA-pyörin.

ö lGAmE1$*vn&rnrnra
a Sitkeövetoinen 5 hv:n moottori yhdes-

sci nelivaihteise. voihteision kdnsso
iokoovot hyvön kiihtyvyyden jo erin-
omoisen möe.nousukyvyn.

412 vrn söhkökdynnistin ont.o vormon
jo voivottomon lähdön niin kesö lö
kuin tolvelokin. Voin kevyt nopp!lon-
poinollus jo Monet on jo menosso.

a Suuret 14' pyöröt ovol ihoiteellset
meidö. tieolo ssomme

a Eiu jd tokopyörie. keinuvoEijousitus
nesteiskunvo meniimineen tekee ojon
pehmeöks jo mjeilyitdvdi mukovoksi.

a Tuuli jo polvisuojukset ontavai tehok-
kadi suojo. pölyö jo k!rod vostoon.
Tdydel iset vorusteet, joihin kuuluu
mm. koksoissot!ld jo iovoroteljne.
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Koeajot suoritettiin lumipyry persuksissa talvipalttoossa. Nåimä edellä mainitut renkaåt muuten

pitiivät lumella hyvin. Suurempi miinus sen sijaan oli se tosiseik:ka, eftei nelosvaihde pysyn)'t
pziällii, åinå kun tarjosi nelosta sihriiiin kuulosti siltii kuin olisi ollut halnPaaton tiike.i iankissa... Ei

hrn pyörä talviteloill€ ja konetta avaamaan , hadoittelu t€kee mestarin nziås nåiiis .

.Nelosen rataspari meni vaihtoon kulumisvian takia, ei tullut katsottua sillä silmällä ekalla
kenalla... on muuten tyyppivika vuoden 58-60 vaihteistoissa. Tehdas muutti nelosen pätyrattaan

muotoilua vuodesta -61, jollainen myös itselle tuli valhdettua ja alkoi se nelosvaihdekkin löytyä

Bensahanan kanssa oli myös pieni probleemi, se kun oli vanhan mallinen kaiiohana, jota myös

Cezetassa käytettiiD, sillä on taipumus joskus vuotaa ja nåiin myös meidåin hanamme päätti tehdä

Kyseinen vuoto tuskin olisi ollut muuta kuin kiusallinen ellei vaihdelaatikon
öljyntiiyttöproppdilmareikä sijaitsisi hanan alla... Kesälomamme aikana vaihdelaatikko tiiyttyi
bensasta ia laatilikoöljy siirtyi stefan kautta kampikammioon ja sieltii pakoputken kautta maahan

kun pyöråin käyDnisti. Tulipahan pestyä rattaat 5000: n kieroksen nopeudella. Olin toki kuullut
tuoreöljy voitelusta, muttra ettii nåiin toteutetusla.

Talven aikana laitettiinjutut k-untoonja ajokausi 2003 alkoi mit.ii mainioinmissa merkeissä . Joka

kilometrist2i on nautittu ja niitii kertyi noin 1300 tiille kesåille. Jawasakin 20- vuotis kokoontuminen
oli sopivasti allarkaudesta Jåirvenp?iässä ja VMPK:n slTsajot Hyrylässä taas loppukaudesta. Tässä

välissä kiusattiin 100 cc konetta niin helteillä kuin kohdalle saftuneissa sadekuuroissakin. On

muuten tuo plexinen tuulisuoja varsin hyvä keksintö kun sataa ruDsaåmmin, voin suositella

Tä)qfkin uisså lopetella ja liihteä suoriutumaan tallille tekem:iiin huoltoa sekä rakentelemaan

perheen toista Manettia ensikesän rientoihin. Hyviä rakenteluhetkiä sinne tallien perukoille. Jos

pakerrat oman Manetin kimpussa ja ongelmia ilmenee soita toki allekirjoittan€elle, autan mielellfi
Ja hei ilmao sinislii saruaja iloista påiri iä ei ole elzim?ä...

//,

Kari B Mikkonen 040 5354005 H:ki
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eli
s cootteriaj oon

ketter:yyttä

Wqlter Bersström leslou'lenkil-
n melsäpolullq. Ohiouslqnko näyl'
virlcviivoisen kopeqlto.

(oska ol(llwe testmneel s€kä
moottoripyöiiå että mopedeja, on
ehkä aihetla lutkia vielä kolhalfa-
kin lajia kåksipyöräistä, njmittäin
suoottereita, åjoneuvoja, joika on
erikoisesti ajateltu lraupunkikäyt-
töön. Suurkaupunkih pysåköinti-
vaikeudet ovat ainakin osaksi våa-
tiDeet tällaisiå kefferää ajoneuvoa.

Scooltedn varsinaihen kehttys aF
koi rtaliåssa toisen maailmaNodan
järkeen. KyUå scoottereita Ekennet-
tiin ja kokeiuiin jo 1920 luvula,
mutta ne eiväl saaneet kunnon ja-
Lahsiläa aioneuvmall*inoitta_ So-
dån jälkeeo Euroopan autoi€hiaat
polival änl{äraa raaka-ainepulaa ja
suuri osa oslåvaa yleisöä yhtå an-
käråa - lahapulaa. Siuoin psyko-
logissti oikealla hetkellä pååtti
kåksi italialaista irEiniiiiriå luoda
halva! ajoneuvon, joka or auton ja
mootto.ipyöräh v?ilimuoto-

llelppo- ja hal.pa.käytlöisenä tåmä
)konjke, vyölymäisesti sai ajonäl-
käiset Glajal liikkeelle. Tämä ra-
han ra taryikepulan takia synlynyt
kollike iuli jäädäksen. 

- Sen iäF
keen kehily6 on kulkenut lopeasii
elee.påin, ja täDå Fåivånä sc@t[eri
on hwio yleinen. Kåt'ttömukåvuu-
det ovat, sähkökåynnistykseslä åt-

/4 kaen, byvin ,aufomåiset'.

Tåsså on scootterin ,stntymähls-
toriiftki! supisletussa muodNå, iå
nyt menelnme varsiDåiseen åsiåan,
joka tällå kertaå on ,MANET S 100,

Jo tavånmukainetr yl€issihriys tuo
esille rakennesilouden ja ajajåa
rpjskeelta jå sateelta suojaavan ka-
tef.h ,koriosuuden,. Tuulilasi on
åsiaUisesti inuotoiliu siten, että il-
mavi a ohjautuu ajajan pään ylitse,
vaikka luulilasi jää silmien korkeu-
den alåpuolelle, Isor teräspuotapyd-$t (14"), tiy6napajarruJrrmmut, täy-
sir kotelojtu kelju ja mukavå så-
tulåi siibä otr suurin Diirt€ln 6e mit?i
näkyy. Tämå tsekr<iläisten uutuus
vuodelta 1959 on hyvin nykyaika!
nen. Kuten'dntgenkuvaliar n?i}yy,
siinä on keki.unko ia keinuvårsF
jousilus edessä ja fakana. Nesieis-
kunvaimeniajat ja piikä joustovafa,
ede$ä 120 mm takana 90 mm, åh-
tavåt yhdeså ra pyitrien trnssahlain mieur.ittivän jousi lul<ren
kuoppaisillå tieosuuksllla, Keinuvar-

sien leveå ja iuleva laakelointi an-
taa tarpe€ksi sivujåy&tyyttä taka-pyö!älle niin, ettei ko.kkiruuviUi-kettii esijDny koverulassakaan

SiirryMe vallinaiseen koeajoon.
Jo traqpirimitys S 100 kertoo, elta
scooiteri on varqstetiu 100 ksm
mooftorillå. Koska yleisesti on to-tuttu siihen, et&i scootte ssa on
125-200 ks mootloli, tähdih tie-tyUå epaUuuloua riikkeeue. Otin
kyllå tutkinut, etiä mootioli on tåv-sin ntkyaikain€n,retBkantline;-,
isku- jå halkåtsijsmrtta s@a 50 tmja teho 5,1 hv/5500 k, Koska !6tet-
tavaa scootte.ia oli aiettu hoin 500
km, kuomitin sen heti kåhdelrå
hengellå ja låhdin lijkkeene.

7
löä
töii

,vlootoripyöriioldn tesrdoiomme
Wdher Beryström on röllö ker-
rollo t!hekkoslovakiolaisen scoot"
lerin kimpusso. )Wohsunr testous-
scrio iorku', iokoisesso numeros-



KäyDni.stys, no niin, siinä oli en-
sttmäilen asiå. Scootieri on varo-
teilu siihkökäymistimeliä, joka saa
voihaca kabdestå 6 v hoottooi
pyödåktEta. Kevyi sormenpåän
painåIus ja mooitoli huahti käyn-
fiin. Vaihtaminen tåpahtuu kaksois-
polkihen åvul1a. Ykkdsestä neloseen
painetaan kaniapäällä ja våstaåvasti
nelosesta yklijseen värpäat a. Vii-
meinen painallus varpaåi]a siirtåå
vaihteen valaålle, myös 3 ja 4 vå-
lissä löytt'y vapaa. Juuri tåmån
helppokäytröisen 4-väihteisen vaih-
delaatikon änsiostå pystr? liiken-
teesså pienestä moottoritehosla huo-
limatta helko iyydyttåväiti kiih,
dyttämäån hopeuden. KadunkulhieD
vålillä nousi hopeus 50 k4/t.

Ohjautanko tuniui alcså hienån
kapealta, multa pienen ajon jälked
siihe! tottua. Ajettuani kaupugissä
ristiin råstiin totesin, etlä Mälet on
hyvjn mukautuvainen liikenteesså
ja tehok}aat jdrui ovat kauFunki-
ajoa vafien suunniteltuja. Jåriu-
rumpujen halkaisija on peråti 150
hm ja jarruhibnojen teveys 25 r1@.
L€veät rummul jååhdyiiåvåi jar-
ruja niin iehokkaåsti, etiej åhkeG-
kåan ja!!ujen käyttö liikenteessä
heikennä jå!rutehoa.

Tuulilasi, jonkå yli ajaessa kaiso-
laanJ on hwänä suojanå, Piene€sä
iihkusaieessa pysyin kuivaha jä
ålnoastaan lakkini yIä6å kastui
jonl{un verran. Tiissä piileekin erås
scootte n monisla eduistä. SiUä voi
liik}ua tavallisissa vaatteissa ilmån
e konsia suojapukuja. on kuiteDkin
huistettava, että aivm samoin kuin
åvoautosa, tuulilåsin iåkana syntyy
vetoa niskaan. Kaulåliina oa siis
välttiimätön kaällzihin, Totesin, etiä
åjo-ohinaisuudei mzirånä kelillä oli-
våt hyain tuNalljsei hyvä jousitus,
14' Dyörät ia 3,00" renkaiden ku-
viointi antoivat yhdessä hyvän ja
turyallisen tuniumån tien Fintaån.

Kokeilin hyös pienen hådtielen-
kin. Asvalttiosuutsillå nopeus nousi
mittarin mukåån, kahdella hengellö
60 65 km ja yksin ?0 ?5 kidt. On
lounholiista, että mikäli tå]]åisellå
åjoneuvolla suuDitielee pilembän
båantiematkan, on keskinopeusvaa
tihtlcet aselettava suoriiuskyvyn
mukåan- Sanojsin, ettå pieneen
moottoriinsa nähden MANET selriy-
lyi uskomattoman hyvin. Varsinåi-
sella tesiauslenkitlåni hiekkatiellä
kokeilin Faljon. Milå eneomän
åjoin, sitä paremmin viihdyin ja
siirryin vähitellen buonmpäan ja
huonompaan maastoon. Innostuin
biehån liikaa ja onnistuin loppujen
loluksi aiamaan ruohon peitossa
otevau ojaan.

Moottort on jåähdytetty tuuletti-
me]]å, joka on asemeitu suoman
kahpiakselin !äähån. Sylinterin
ympärillä on kevytmetallista valettu
jåähdytyskanava, Tämä jäåhdytys-
järjestelmä tuniuu toihivan hyviD
tehokkaasti; suruliomån pikkuvaih-
leilla suoriletun ajon jålkeen en ha-våihut me.kkejä ylilmmenemi-
sesta. Jåähdylykse! lehokLuutta ]i,
såä syiiniqin vahistustapa. Se on
valmistettu kevytmetallistå, johon
on upotettu te!äksinen kulutwputki.
Tämä ei ole mikäåii uutuus, mutta

Ketl€rä Mdner 5 100 sopii e n-
omoiserli myös osvolttilielle, sonoo

Koieldulu käynnisty!ndppuloi-
neen esilldylyvdl lössö löhikuvds-

.v

todiståa, eiiä Manetin moottoda voi
rdittaä pilkillåkin yhtisittaisilla
!åii]nkåyksillä kestävyyden kå.si-

Aion aiLena hoidetaan vasem-
må1la käde]]ä Lytkiniä, me*inanio-
laitteen kosketinta sekå valovaihta-
iaa, Oikeä]la kädeuå hoidetaan kä-
sikaasua ja eiupyörån jarrua.
oikeaua ja,Iaita hoidetaan takajar-
rua jå våsel1halla vaihteita.

PolttoaiDesäi]iö, johon mahiuu 8
litlaa, sijaitsee istuihen älla, ja iF
måpuhrppu on sijoiieitu samaan
paikkaå!. Ttökalu- ja aklmulaai-
iorikoielot on sijoiiettu edessä o1e-
vaan,rintapeltiin,. Pakettitetine ja
jarruvålo kuuluvat vakiovuustei-

Kokonaisvåikuielmana sanoisin,
ettå MANET on mieuyttävä lutta-
vusj jor<a vårhasij saavuttaa monta
ystevää seltaisren o,iistajien kes-
kuudesa. jotkå antavai arvoa 6en
kette{.ydeue ja ajomukavuudetle.

Moottodr 1-sy1,, 2-iaht. Ilmäjååh-
dytys tuuleltimer avuUa. g 50 mh.
Isku 50 lrD. Tilanus 98,1 ksD. Pu-
rrstus ?:1. Teho b,l hv kisrosluvun
ollessa 5400/min. Einta 120.000:-.
Moohonluoid: ASE OY, HELSINKI.

^ Tdkopyörån rmois€mdo) hollil-
se€ läyrkor€loiru rokokeriu,

\ llmonpuhdisroia roimii myös
imu-iiönenvoim€nroiollo lössii scoot-

LdhoEr HoorrDn | -Ut'ttEtLu 7/rg /3,



Manet S IOO

l\ [ooa.roF,FYoRÄ - 
jopå eE

Msubt€elrEeo nuon ld&elni.eo-
kin, skooiten - on lo en veran itBis,
€ttt %!sin hEryon ilE6tty Earkki-
noirb hiuiån todeui64 r6ia trYppelE,
Mistitpå ilh6liyi5i, ku piktuparan-
nukset ja uudet $veluiukstkin årka-
aat oUa subleelB€E ha.viDaisiå.

Ituiten!1n sattuu toisilae, ettt jo-
kin merkki otr wnut ttydeuyksek-
s€en tåyttöLelpo'seD uuttudeD, t3i ettii
aiLåisehpia ohisisuu&5i& on paråb-
nettu riiD hsomaitavati, ettit $inä
yhteydNå yoidså! pDhra ucjstå lt!-
jobt{ Muttr teeauistl niiitrin etui
hiD bttyy va.lopuoleM lohomuf biD-
ia. Yleisko6tnktloliraD j& r3ste[-
taan ioistoluokkaån kuuluvar ku&u-
Deuvoa ei tahdo sopulintaan soda,

Ke?åtkq*il]ä tqri mårtkinoille kui-
ienldn huorbloia heraituivii, kåktsipyö-
råineD. tluoEiota hdåiti eroen kaik-
la mo@DlriDe! hyeä lot4 ilboituk-
s6s4 luyaitii! qihiee isen harvd bl!-
nå. vsfndeksi. Thtri bilt€i sitet,
ettit ilmoitt€lu "epuu yli", lot€n kib-
nostls pyöriin tetjo4 kobtåtn alLoi

Srl&;.ii
Ä.'

å{Tå.idf*JFHF.Fiäå"ffi F.*H:ffi å:ff""s"Hrå;

her,iut. Kesån orles k.ueirMi!!ån
saatiirtin sitieD Mdet stotieri toe
ajeitavabsi, ja siitii, s€ innoL$ tutta-

Yleissuunnittelu
Mareiid suumiit€tijå on 4ivån it-

heisti t?indånnyt lthvilUi Jå ksLipii-
kinåtiD DatloiU, kiiyteitnvåån, uh_
dotisilman Du.kaFsn lt "åutohai_
*en'py6iitii!, joka ei ote sidottu !€I_
lnsiii5ö hrrnb teile, butte lonEå
Låytut hree faloudeti*ksi

Iisati:tn selvää on, etfit huåiseen
pi'iimiiilriujn pyriitiiaså oD vålittu ttry-
piksiaEbott€ri. Prrkimys taloudelisuu
ten "Daisiu läpi" eyös *lvd$i, sit,t
todirLoå pienen. a.Ie 10O cm3:n moot-
torin yari|sdilen voimanLiiht€€ksi Ja
yliDhän aaihteeD muodGtrminetr yli-
eåihfeeLsi. Soveliuws huonoilleLin
teile tuvstuu suiteelllsen slulsta
pyöristit jå eriDomir*ta jouitutsEia
jd e!ii.:i!ir iavoittzeDa ollur ålMGen
helppos båkrT jålkdaihtesta, suu-
tay Luista jå enueb kåilkea sjihkö-

Mootto.i
Moottod on tavalohain€n lalsltah,

tinen, jolta istlnpituG on t?tsrnnUee!
syriftenn LråUaisijaD $lhi.el Ku-
ren odott€ sopikin, yeti Dooitori pie-
niuii kjdotsillÅ suhieut&a heik6h,
kuieE'nelöm@ttorieD' pahekstt&ra
tåpa on, Euiie seE rstapaiEotsi Iöy-
tyi eaihteEtost heljå vaibd€ita, joidm
ål*eE !Äyli,ij t€li nahdo $tsi tob-
tålajs Ettkeopetd@ yllåpitiiolseb.
Kuitelkiq oD paiD6tetlr%, ettii Dyö-
.åÄ pitiiit ajaa koviua kierokilra,
huuteD se tuDtuu toiyottde tai*al-

Moo$on o! rucuoDlssu målååtr-
dt'tteine! la Yår$tetiu tuurettimena,
jokå c.kin sk@tie?i$å ]iilttiibättij-
myys &oottorid iroteloldai! takh- M4-
Eeti! luuuletj! on råkdbettu yht€a
rauhiiptörltD kaNA, johon dtndtårt-
latldin on siloitettu-

<åyeistysooltori on tieidkiD E-
nrsi€, jolta tar9e jsuudsta piebe!
Eoottorin yhteydsä yoialeb aittlili
edåj8ia hielipiteitii. Voidad yåittiiji,
ettå piener h@ttorir jal6e krrka ia-
hansa pottaista låthitin j4 jc * hatr-
sEittelee YstoD - kuten Piai lak-
siiahtheo ueiD mierertiiiq teke -!1'



Yoi lEtkibisia jåtkaa hiten k3ub ia-
i48.. s€n sijae keymist s@ttodr
pitkaiåikajselle Eå].tit e asett& .åjm
ahu valautuiskyky. Ke åkku on
saåtu tyhjåLsi ei ole muuta kebot
kuin liettjiDåttä tehoks, hutta itåyå
lå rdittava juok$.t.iiyuisbs.

Toisalta yoiiiaån kyrrl. bdet.. eitii
åtnåIin beik,uäisisä oioisså €atii
hoottdipyör:iily ueilMiter hyeiu
lålminiå Dukeutuisi3, J6 si]loir jou-
tuu lotkiE*n bootiona kä:/btiia vait-
kapa vain tBd korEekiD iqtaa, tDre
belpcii hiki, lortå seuautse@ oD
vii6tlniDen åjetbes ja aå.hdolti_
ner saiEukt!. sriblök?itDnjstin p?iås,
tii:i motorlstin t!$å aultlså råh:'l-
Ii jå erityisgti ?ksnåökeisr, skoot-

t !,r lnyttldi! ott aevrt lode|rl v0!-
ia|n !.Frlt!*!eD lotlilrrlvaivoltta.

KoEjo! dr.4 ei lileeti! Dot.
toit.o.ottblut ih&rånblrrr Ltr@ib_
tysited.dr, loå l.E rrrD$ö rurDol-
r., St.dtiut{r.. Fi!.tt!..!. lytit!
ti dottqi cllltttDl4i tiytrith OdF
b, h.rdn årht.eiulct! ånr.tirti !irl-

Vdht ldo t ioEdtus
Vdht€irto o! Dcli[rlåtG|lE * @-

D.rit !(i,ottoti! ,'4rmhrud.t sotr!-
ts.! Igtiat 6itå .i. rdhndd.d rihle-
r* råyttdl' Uttt tdLka tiyttö tly
Eul.rrdl runbld ..dn öl@e to-
iuttle€ .tttoia!@ "vrlh<lcls3v!5n".
*@tte!i$a oD pe!i! hrliidaida, oilö
vttbt€@ dillo tslahtuu ittbur j. rte-
u l,rvlbdeEFa .lti vr{a.-i!.nto
o! eDd@ijlon ts iorEo€-!Et@t!r-
Iii. Alis +Fteud !c! Fttii.{}i! ont
.åiD, aule 6i&, r:|Elildå luuatiscs&
Ihdyy {cDs helFilsi! trhdeD suu-
lirbdrD valbt eD rllatil Kahrle siF
teJ*d&{ tas et r.vit e @ui6t lle vU-
E*3i Liyfettyii vaid.l.tt ! D.tleiåe
vai! eer&goljii1to dittiiyåE sonta
tert4 t& v.ihde oh v.Fslls, tGig
*röeUe piitståiin LDtlDiiii! F.iEs!

gelplb 
"rihteid.D 

*&yttt o! oEi.ån
t€Lemilt! aror oi€Iyttiiriiki. mutts
€rttyj*D EutL.lla b4tbD f€ko t6-
luu brieiia&en hyoiin ,ouditul6en sn-
do![a. Nli! efu- ed! ]!p.Dr.öFLin
on Jousit€ttu vpppu.bau*4rl! Js c
lå &ieftJossta ettii puiki-Lkusvst-
meDttbesta t!&eniuvrtl& JoustiDiuer-
13. o&a aMioD3s hyvib sjo-Mhsi-
6uubiin on ÄUrÄ eitii €tupyöriiD ytli
åjn@ JouttEtuki oD 6iJoiuettu te*ei-
36ci pyöriiii! DiilrdeD.

lrenetiD rjo-dmirai6uudei ovst iltii
Iuotls, efti ne Leiiaisieiit buoost-
Iwstitin tetror.l,årme E@tfFri!,
,o& sUisi sul])tt')m! EsttsDopeu-
de! ytlÄpitiibjsD. Muti! koskå pybrii
lie@ tuLoitettu lå.lri@t lybgerlloule
matkonk, €l noDeuttå ole ptdetty eBi-
er@ae fiirkeii!Ä ^binqilurt€e.

tral|htåhitlact i. vrlu6t ct
MaDehc hauDi.taift€et oD 6{roit€nu

datt*rdb, j6fo lyFtå Dc ytej!..
otiå€n dat oitcUlc pritolU.e. polt-
keuta€D t.i.röt potit ij!€trinr ti
ryrDytyesDPu\ &tta on 9lllot ttu
aoolto.Aot€loD l|låiil Ja jolbtD Dti!-
låiD tldtsi v.tD sv.iEdr. Di.Dl

ruuttrl Vi!l!!åå trhi,L!, rrs{f,itt-
61, lrulte dtå .i. ctt! Uurku irn Ltd
te3loltGå$trl ou biritt{håd Y.&6
aBt4 h v!.i,lrti! !rltå, SDa o!
muute[ sEottrE DVd. Dolttodleh!-
!r3t . Mrilitl|i! ybdkt lty 

'rlo!,rrl!-d. - ö!nri.*n to.tctt! .t olui
tåy.i! oDrdlludrt, oli Eitt€I Drddo-
tonaa r8ihte riroJo &itf.blttr .r-

VE dottt ns ohtc! Mtat oU
tyylllle@ u*oUtn r, A. o! ,oDe vs-
irsLttu 8uultev turu.. rotia Lulte!-
t .r ciyåi tlt{at@llrrdc tiyttlllrt
|netIi Yol!!$!io!.vlr n!årå'&då, 106-
t qlrlti !c oli plttryt tytlei Doi.
Ylrt piLi8t{ Vrb&tq .illt Eyö! nli-
de lulrt ro d luulDlttlUi. tlyttl-
ryt ltiorru dJoithDaDr trlt&n D
dta, .ttå t D boltrE|tl.d ftv tlila!ö
tbtv€lt& irrvit .mttr LrcttLr tldl
oÅrsuööaat& riönrntl tuunbli
tunlu 6yö I'yörön låAoy.!u!tet5li!,

€€iR& ,otr ..l ro.rldE h@se
dlin lrlruIn Jo !.t!t lyai oli
nDaw .tu!6tni[Itl silol .ttu i.oui-
tdln o trrl!$totN. AvrlL.r{B !€
trrotti tult ddn prer! F€tbiDytÄlD.
$!dgr& i&ytuvlt to*olatsrude!.sn
brd rrdrur 

'a 
t 6k rur, Jo*r olieat-

kj! lllt€ttått! tlydclilct Mutt F-

f,octJovrltui€tmr
rrtå rd&sb * tsrDjåö ,uuL

te'.lt*n truoUDaib - liitd lllaDca
tutu oblryttir'tatö hyvi! luul|r|jtcl-
lui. Jå onni!iu!.!3b tikootteti6t , jo-
b åtcnot*lxno rÄd rr @ yllttti-
r[n halrr. a t 4ett8es o! vrtn
]lujrt tiav., ettt tl6.|m on ahi
E@4 t€ldjtu t@p!ml!d, ti.@lt$
,a trloddUir€lt tr& tö et oyi odot-
ha huilp{ruorrn 3uolttuCqtyrt.

Työhön a i'rhliin a rGtkillc
oind siistinö perille

MÄl{[T-scoollerilla



"Harmaan" Iawan tafina-

Tarina alkaa, kun elettiin vuotta l9l9 Jouain Suonen'

Koneltike toi ensimmöiset l3 kpl 35qcc'Iavdt maahan

Plorot .,liva! r na n'Plessö pa*k"uke isn eua n"
olivat kait +i harnaita *iiltödn ja WpPid l2 eikö 18

kuten olemme tattunee. I/ari oli perua Tsekkiltiisesttt

)garpyöristri.

'I ana ta na kahAstuu rhteen nöistd biseisistö 1 3 Ja-
],|asta, jotl,n tuotiin maahan. Töstci Lrseiseslö pfiröstd
nvös siksi. en.i siit.i historiaan kokonaisu dessaan

s;tuitlöja nik parasta, p!örä on tancikitl pttifinö tal'
lessa altehrjoxtaneen tallissa!! Se kuinka se on nirulla

se ]i öti t dss.:i I art nassa.

Tarina koostuu pat:i.)sin ensinndisen onistajan Paavo

Laihon I,'antaalta kanssa kqqrn keskustelwn svkst'llö

2003. Nvt io 87 vuotias Laiho asuu siis Vantaa aona-
katitalassaan yksin. Hön on asunut santassq talossa koko

aian sodanjalkeen. Hdn on iastudn huolimatta hvvassti

ia pi edss.i kunnossa, niminuisti kuulemma hic"tok kilt'
Paaw Laiho tönatn

Elettiinwonalglg.Poat'ooliKaapelitehtaattaHetsingissdtfössöiaNönatkatpö'iosintaittuiwtpollllryörttlla'
Pvörtiilv ol i hanelle tuttua, hön nmfian harrasl pröÅilvd hlpailxnieless'i Harkinnassa oli |qllå tuolloin r ' 1949 o ul
'å,,ii,i"p",t"..*, 

t"ska sodassa hanenjarkaisa otilat sanneet sen verratl vaivoja. etta ne at*oiwt haitata

pyöröilyhdtastusta.
'i"aana ooi,ana s,rren hanen p',otu rkave nsajavatmentaJansa Kokkola'joka oli S onen Ko Pliikkeessd

,,-,i*l""ttiitiru, *,0,, 
"tri 

iunnisrat siko i t1cc Java, jaita oti tu ut maahan en. 1 3kpl etö. Kokkota ehdoti ettti
';,i";;;i;;;;;; ;;;;,r*";; naanrtek patlulo la sen tisak i nyös eitaista m,$ta a,kiajad. Konetiike ederb,tti, etd ndi a

i),,.iÅi,liJlÅ",ti" 
'i"t 

atnatin osatta inia aVnot"tih ?ntats^sa olos,hreåsa. ?rettatain arop.iivakt4aa ratutsta

vtotsn \ns ia ntt{ö luhfiaport"iaa otuo'atoti Suonen Konehiketto ltlau'nalooa eua vk9 not:ta tawol'ta anaktn

i*)"in*", ,.i,""ii p"*"n n kaan. onhn itmeist(i. etta wseessö on sama wöra. jasta Jarna Riutta Pa*anosta

i,ii'iin, ,.:ooo n,to,. u"attoripyarutta tary tuhatun Curoown Pohio^ AtuttAnan

I'ado niett i pyi)rötl ostoa hjeman j a pddtti e a |oihat sjlö moattoripyördllak'l kilpaa ajaa siinö e ivöt j alatkaan

toutuir n n kowlle kan P|A:upvröl esrö

'åi,)",';,tl,,iiLf",,,il"i."l"i[ti q, an,, .vai itakoon. e d lama otikin Pa@on ainoa noottotipyöra, nta hanettd

koskaanali'silldvuonnatg6uhönosnenstnmaisenautonsajasenmyötdmoo|toripvörliil'vloppuj..|dndnreihn]a
,,r"i"" n:tr*a- ttf*o pyaröön tuli kitometreJo uskonattonat :00 000knt tt Kun Paa|an 

'ljoluttuJa 
kuuntetln

u;skoin ndihin lukuihin \'la;ntiekitpaituja oli lnph suonea juthn Pado ak!tiwsesti osalLltui flosi |uodelta

Sjj.)ttukset oljvat kohtataisja nestant olivat ano luhinsa

/6.

Kyrtajoz

,@r
Valihuoho



Siihen aikaan ajettiin nevsti p$ra d kilpailupaikaUe
ja kisat siihan padlle. Patwon mukaan Java toini kil-
paibtissa slthtee isen h' )in, nutta ldlonetrien turttu-
essa tuil<enlaisia likoJakin ilneni. Pyörien pinnoituk-
set etudt tahbneet kestltö, pinnoja katkeili vöhttin völia
ja ne löystyivdt 6ein. Töna tuntui olqan euin on-
gelna. Sdhkölaitteissakin ilneni pikkurikoja, nopeus-
nittari lapetti toinintansajne. Huanot tiet olivat sii-
hen aikaan nyös yksi sW vikoihin.
CZ: td Pacvo nuistaa, ettö CZ ja T.ihtipyörökltskeillo
oh arna k"skznaon kovaa k pailua Jot jonpikunpl
oli kisassa vaikzuk:issa, ei varmasti jtiöty auttanaan
p olin, eikö toistn, vaikka i.yli tuo oin olikin, ett/t ka-
\ctla aulethtn. Paavokin nu.na yhdpn kilpall"n na^-
osanottajan, jolta oli pröratstö valot hukassa. Paa,o
ajoi ono a pyötullaan naisen takana n.Uttöen raloa
aina Haninasta Taat,ettiin saakk.t ja niin selvittiin

Potro kwaili Jawaa nuihin Wöriin verrattuna hs'

trö ntyr dk s i, h a lv aks i J a yks i n ke r ta i se ks i.

Kilpailujen ulkopuale a Paavo ajoi e litin paqan
kaikenlaisia rcissuj a ynpdri Suanetl ristii tustiin.
Htin aJoi htrin paljon öisin ja teltta oli aina nul,.ana,
ja kun alkoi aJo rusittaa, teltta vain pfsw ja yöpuul-
Ie. Bensaasemat olivat harvassa I a pitikin aina ilal-
la varautua bensan flhteen. ettei natka katkedisi töl-
Iö. usein ky at ka0i niinkin, ettt aikaisin aamulla Paa-
yo Joxtui odattelenaan Bensa-asenan aukljisua, ennen-
kuin naka p.tasi jath/naan3ensan jdkeluhan oli usein

Xisaiaflli

siihen aikaan karppojen pthoissa.
Vaino oti usein reissuitta mukarc ja Paat o pelkösikin usein, e.tö kuinka wimo huonon selk nsd kanssa takana pi'rjtiö
huonoi I la teillö, jossa tal.-lJouset antoivat usein nelkoisia ishtja
yteensd paayo ajeti rcissltiqa njös jonkun kaverin kanssa, koska hön oli sit.i mielkt, ett.i natkdseuro monesso suhteessa

oli nukdaa pitk d laipalei aja olihan se tuna isempaakin

Keftan Paavo luli jonhtn kawrinsakanssd pohioisesta lönsirunnikkoa alaspltin jaiossah Porin paikkei a kNeri
pddttikin eflö menee sukLttaistensa luo. Tdlldisestö eiohu sorttttja ldtnö harnittikin Pd@.m, si d hdnen periaatteensa

oti, eftdjos rtulessö löhdettuin, niin rhdessa silloin Peille saakka! Hantia lisdsi ietit se ettuoli nelkoisen k''a
ukkosntökkö yiötlöja otj hienm pelottT,aa jatkaa yksin natkaa.Matka kuitenkinlatklti kohti Helsinkn)ajossain
kohtfu olijaki nuotinies ti1taanassa l,]"utiin. Pacro ottiktue n taak\e, olihan nuk^'anl,aajatkaa kun aliecles

Juftusevaa. Itna jatkui konalanaja Pa^'oa soalnti bkna ale|a k^'ei, si ö eihdn pojallaollut tietenk'idn

minkil.ntaisia np-varusleita, yaikkakaan eihdn motoristeilakaan tuahon aikaan ollut höawidwhkzita. Novihdoin

perille pltdstiinJa kNei oli krin uitettu koim, nutta kiitti kritenktn matkasla.
'PanoÅ 

nukaai han sai lopa kerran sakotkin Jatalla Hdn ali töihin nenossd Kaa?elitehtaa e j d l@astd oli si a

k.naa napeusniuari tjkki. Hönjautui letkaan, jossa poliisiauta ajaiede öja anbulanssi to$enaja sitkn hdn.I@alla.
Tien sirussa ajoi katlri poikaa saman pyöitn padllaja niinptl poliisit pfsöht irdt ?oikia tarunaan hetkzks| Paavo jai
anbulanssin per.ial ja 4)t poliisituto oli I'aavon takana. siind sitktl letkassa ajeltiin sanaa nopeutta Ilelsinkiitt
KosketantietiJa kun p.tdstiin Kdömetalan kohtlolte, oli poliisi passissa tutkan kanssaja nappasi Paa,o Jb-oineen

letkdnydtist.i. oli kuutentna ytinopettta, eika autanut l,a6ron setitykset, ettö samaa nopeutlahan nina ajoin ktkan

rölissit. Iroliist vaan totesi, ett(i ei ne se aisia katseqa. I 5 00nk sakkoa ja silld siisti l Klllti hamtitti, Poavo ti liftlttt.

Sakl@ oti ntetko suuri siihen aikaan. Paliisi riela lohduxi. ettö saftuuhan sitd isonpiakin rahinkoja

siis yuonna 1960 Paon topefti noottafipyöröityn jo tltsi pahNa sw oli mfts se. ettö tuahon aikaan piti itse rchoittaa

kaikki kisansa ja tuhannenoj a oli nu tenkin nn. perhe fei osa sa, talon rdkennusta tms. . Palkkakaan ei ollut j drjn

sluri. Sitd Paavoei nuistanut, saiko hdn pyörönsd sen efut isenmin, wikka Koneliike asettikin onia ehtajaan kd.vtölle

Se oti tiersh suhteitten 6nsiota, ettö hön leensd sen sai, kaska tuoloin ptöria ei liiennin olut ta4allaja nintlopa
jonotuniin. HintaJavalld taisi oqa 11A.000n*, PaNo Laihomuisletee

Jossainwiheessa 51Jwula Paaw meni töihin Finnairi e@ oinen Aera) ja ohkin sielld töissd koko ajan

Iastutelinehonnissa aina ekkkzelle pöösj,ynsö saakka

sen veftan Paan iela muitelee, etu wönit piti pataltttaalossdin wiheessa Jaw tehtaalk tutkitt^,a,.li, nutta itö ei

koskaan tapahtltnut, (onneki!). NöinstisJawav 1960 paikkei a jdi Pa6von kellaiin ja taloon tltti auto

mitå sitten tapahrui.-. .-.

To i ne n oni staj a tcrtoo :
Toinen onistaia oli Kale Roiwinen Keravalta.
Oli oikeastaan kohtalon Naa, ettd nirulle tuli kolnelsi vtodeksi Jawa. Olinhan aivan brittilmi ja |-tahttnen oli se ainoa

/r,



"Hamaa" löhes uutena Xav e ru ksd j os s ain S aonzssa

oikea'AsendinjnyaikutlinyössodanjöIkeinenasenneitötl|otteisiin'Jopasi|toinenyleinen''rysst'viha,,'Täh/lnpiinin
i,i"i t,i,i,'ii,ij^,iÅ", re.. rodetisl dessa oli kysvn s etdmön kokenltksen puutteesta ia asenteista, iotka eiväl

)),"i)), *i,"oatiu"i tietoon. Neniuekin tuli, lo1; h;s,1tin iossain keskustet ssa ryapaikara ettd kaikki on paskaa

;;,;';;;;;;;i;; ii,t"^p',vo**""r"ro'\i anvtsendön uteehanseaunnkot'.nsrcttö 
.'iiiiilårö,ii" .påi"ii,,i rk nnannutcen ak iuonna 1s63 otin jarkanies l'alra pyöröd ja mo^iamzre oti tulatt1l

i"i.-,i*i*i .å"o*iwurötta Tuollon annattiin minua ohjannut (opp-i-isdni tunnltstul'sena 10:n vuoden ialkeen

toist&a mestnfl) Paaw Laiho k2rtoi, eltd hdneltö otisi tatliss; turpeeton 350ccJawa nunaeihdn se sin e ktv

F:,:ff',i#|";;, *, "",,,, kova. ettd takintnt.intö turi ja steenpi tut'stuninen rateaa .atkai. 
Paavo kertoi nryös tdnltn

Dvörunhtstorian.Jotamtnuntutisikunnntiaa;ka'oÅuuaopyo'aaestn-cro\inontullatainu 
nndla itö 4iatell?n

,,i,ii.i) ::i,Å",: a, *nryJa eua nuislikwant nu*aon ntnrissa oh vtt )00.000amJa.irsettdni 3 wodcn aiol padtle

':,_:;;,";;;;;;".*;;,.. inn tqse ei rodeuakaan ore hltonosta tuotteesta. rodettisltudessa on lqse tehisesti ediwees-

d n nuoiiluka.n onnhtuneesh ti?nnoynd|östå
';:;hi;:;;;;;;;;;;,w"," oti tbke; k ituneuvo, ei niinködn vapaaaian ntine ltse aioin si d tvonatkoja' sekti

)"ii- N,^,*t- i' ni;nkdön s1luntiin pltielehtoharrastukse takia
,äi,Å"1"":i,åi,i 

"i,.i,ir", rawaksi. vian hmku uuden nltstan 350cc. rassd vhtevdessti en nwnvt hofmaata'

va*ka ostajia olisl o ut (Juden Wötun hanku,nassa luor'1ttin hamoan Suotflzn KoneliikLeelle kertoen sen histonan la

oteftaen. e d sen oikea pai*o ,ooo uorn""""o iii itflri naahantuojan floiissa, iotta historia karttuisi patueuen koko

laajaa Jdwajout*a& Anlointini tienee osunurTtif ini 'inai^ "iua's 
iAt 

..kiertopolkinto 
itti tltskin en('ö olist

M)t huleman n kaa ennsltinhtvo on menossaja brwn nikaan on nahtnrssa ldrnelyissö l.a naantielö
'lä^iå,iiå^;.n"i ,it"n oten å^an o"aaii itlNäinen ja.oivotan onnea 5 s vuotiaatte Hannaale" ia sen

'åäåi",r*ito'tt"t 
Nttin kertoi Katevi Kotia'ta (ent Roivainen)

No raiten,ndl@ jdiun-...

Ei onneksi sen pite na e, h,in Suonen Koneliit*een varustoon lbneisesti siitd saa kiittöd-nn Kai Lindvalia' ettö

Dvörtttt ei todettakaan taite* r'"n*' v"^ffii' *"ii"6'ili '*' r^ tindrot oti KonetiiHeen patvetuksessa sG

'tinulta 
aina 9L-lwulte eloa."tt" ,oo*r""0 "'Åä ii' 

tiiiÅ^; p"xoa' 
^ootunwör-[asaston 

pM ikkönöja toini
'Åi" 

ånri*"n xo*tiir*"* *ikoitutoi^*nÅ"" rtaraasix stniatii*";X#;2y"!;t;:ffir"#X";:;:r7':;"
mvös Rultsltlatrkadutla Laaksosen Keijon moa'ii,å'iiiii'"iå"t,,**t:::::::!::::*!,i:,::l:";l:::;,:n::xl"r:ffiiT;ffi":'i,::;,'":,Ei;,*-
tuohon aikaan nenesbrö endutokltsKl I rurl r\';;;;;;;;;;;;,;;;^," p,in xå"ai*" aii ,iro* kun sponsaanaan hankztta. Ptöröt'n tehtiin ta^'ittoeal
'nutokset 

Keijo Laak osen ^p-t"**'^"a;"'i""*" 
icä [i'" D"I'a' ^"*i Pöiönneaion töhtövii\latte!! Tönt)

Pdijdnneaio oti nyöskin t'*"", "*''"''öiiå i'i" ia' ^atni'i PvÖra toimi Lassen mukadt tode a llvvin

rcnr ö. anoa hoi a orior*^,*r rro*,,tå" )i'ii'r,"..**. siit" inuen,sntnö| .mqivdt 
sen verran hinani

';,:;'i;ö;;,i';;;'i,,t;'^:it::,y:i:i:ii:!;!#:l;:;';;:#Y:,'#;;:åI:ffi':åtrI:;:Iä:-
F 1)kvlavttvt koAo ajon t'y*.r':'i'i::f 

i;;;;;;"iliä,,i,ii"t"."., p*op paik*ar.a tdhes nkarektste,ihtlen

y;:;;:i::il:'?:::,fri1;X,iJ|ä!i,if1;;;; 
',bna'Ikatta;otu '' 

saiti ttihtopaikatto endpsko non vanha pvara

?der tahtec tutwaön' Las* "*' ''*-*'i"ä'i"iiii"" 
i'*' 

"! 
noal *".11.aiitra po*uua xn saa tma'sPksit tl.'i

-p"n'äi'ik'r.,trt"-'*"''tr^r,':n;!!iX:f,m;i;;:;',;,',:'rf,:f$:#tr:#åm.
'tuvab 

D;ötuin nöinkin reltvakkaastil Kvseise';;;;;;,;;;;;; ;;;,Å nuist,. nitta totesinne thdessd ettd oti se ainakin ikökautensa patus ! !
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Töndn Ptiijtinteen jdlkeen ei harmaala endö ajettu, vaan se iatkoi vanhuuden pöiri.rltn KoneliikLeen suoiissa aina
woteen 2001, jolloin Kai Lin^,at soitti alekirjoittaneele ja sanoi halurvansa lahjoinaa pyördn Ja\9asakille
allekirjoittanee, omistuk:een edellitt(ten, etn entisöisin sen olk perdirekti. Hltnelld ei ole mlita vaateita Wötud4 lain
se, eltd hlm haluaa o a sen Kunnisetå!
'I\esin tå$å Wrt^td jo jotain aiemnin jo en epöillyt hetketrkäön, vMn hain pN ln kontaliini. Tdssd vaiheessa

tanittdvat osat on hanhttu ja entisöinti pik*lhiljaa aloitettu. Kun se valmistltu, se tullaon varmasti ndkem&m erilaisissa
yht+ksissl\. Sanoisin, ettd "Harmaa" on sen arvoinenll .-1/ t

Teneisin vcikto Koski ruuelta -VZt *-. .

Kun pr a tuli ninalla(Pdijönncva stakseara)

Muistathan Jawasakkiaj ot Lappeenrannassa!

Talssäpä muistin virkisuimiseksi tietoa tulevastå Jawasåkkialosta.

Ajot ;idet?iain Lappeeru"dnnassa Huhti$iemen l€iriltäalueella 4-6.6.2004. tririntialue sijaits€e aivan kesLlstan

turruinassa. Aj;hjeet ja karsajulkaistaån seuaavassa Ja$asakkilehdessa! joka ilmestly toukokuussa

Majoitushinnat Perjantai-Sunnuffai, 4-heng€n mökki 84€/möktija Perjantai-Sununtai 2-hengen

hotellihuone 132€Auone.
Ruokailu: Aamiain€n lauantai+suruNntai möklciläisillo 5.50€/l ö/kerta. Hotelliasul*aille aamiarnen

sis:ilty hil]taan.
Mökkejå on alueella iikpl 4-hengen ja hotellihuoneita on lokpl. Huhtiniemi toivoo, että varaukset tehtiiisiin

3.5.2004 mennessä. Varaukset numerosta 05-45 15555 ja fax 05-45 1555E.

Lisätietoja saåtte Sami Kontolta, joka on rallivastaava Lappeonramassa. 040-70716? I
Pisä prn"viimriäd a.llakloan ja na.hd.:i:in Lappeenrannassa toivottavat Lappeennnnan Jawasakkilaiset | ! !

Toimitukreo yhte$tiedot:

)/:_iI!9iå-IIjo Koski - Kåliopohjaniie I E 52 043m Tuusrla - Finland. puh 09-242?896 oII myös Fax. Lisåksi M00-
?43296lveiliko ja 0400-609958,Pido. Sål*öposrir: r€ikko.ko3ki@op.ineffi ski nirio.koski@o;l.inetfi

Seuraavån lehden prydn e.m,'n t€ile huhti/toukokuusså_ iolen ain€iston tulisi olla minulla viimeistlrin 15.4.2003.
t aiiu*åal'sn jotrujaja ilnortuksia nrlemåår! kaiUa ketFål I /c,



Port paye'
Finlande
PMM
119572

KflöA be!! Leeriö ei ttnnu harmiaaean 
"ööa 

vdk*ajatd ei eietö naohan ytetyk*öön.
(Kwa: Xaholaisen Rauli Vilk*ao^ Uffiren poika Jdnenpda*d 2N3)


