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Toimituksen uudet yhteysfiedot :

Enail : .iavasakki@eh'sanet " fi

Veiklo O49O-743296 / Pigo A4OA-609958

Vekko ja Piijo Koski
Saleriatie 7 O42OO Kerava

Finlatd

Hyvöö jo kaunistq tulevqo kEsäa teille kqikille Jawonoioristeille, sekd iie+ysti heidiin
perheilleen. Kädessdsi on vihdoin uusi Jqwosokkilehti, joko on luvoftonon poton rnyöhdssö,

nutfo kuten oiemmin olen sdnonut,5e iulee kuitenkin kqikesto huolimoftq!

Olen t.issd Pirjon kqnsso tniettinf, kun kerhosso on rnelko poljon jo ikööntyneilai

Jowqveterconejo, että pieni krnniqnosoitus olisi poikolloqn. Pödiimmekin niin, etiii koikki 70
vuofto ltinä vuonnq tiiytt<ivtit jo siifä vonhehmql ovqt vuoden 2008 qlustq ns. kunniqjdseniä jo
hEiltd ei peritii jqtkosso eniiä kerhomokuo. Tietysti ilnoitus siitö meille olisi poikolloon

tnieluiten kirjeitse.

Tdmön lehder tqkdkonnen sisiisivullo on lieduslelulomoke uutlq Doikkqnso Ditävää
jaisenluelielon tekemistö koskien. Jdseniä on iullut lisöö, oso jiiilnyt pois, kdlusto nuuttunui
jne... olisi siis oiko piiivitiää vähitellen sekin osio. Voitte kopioido koovokkeen lehdestö tqi
kysyttyjen tietojen mukqon lqiltqo tietoq tulemoon joko söhköposiillq, tai kirjeifse. Tiissä
kqqvokkeessq on myös kohiq syntymavuod6tq , eli siinä viimeistäain lulee tieio idstihne. Aikoq
on kuluvqn woden loppuun, lnuitq suosiitelen ilnoittanoqn melko pion, etiei ptialse

lnohtunoon. T"Jv. VeU,o

Jowasqkkiqjot ovqt ovello 8-10.6.2007 Kärköiitssii!! Ilmoitus toisoollo tiissö lehdessd.

Skodo kerhon kokoontuhihen Monso Cqmping Ikoolinen 15-17-6.2007. Tieioo qiostq Jori
Putkironio O,+O-8333723

6-7.7.2OO7 Peslsvantdpöivdt Pikkolan koulun pihooluaello perj-15.00-22.00 jo lquqntqinq
8.00-17.00. Poikko on Kongosollo

32.Veleroonirolli Jdmsiin Himokessq 27-29.7 -2co7. trörieslöö VMPK:n Pöijöt-Hömeen
oluekerho.

9.Internationql Clossic Piiijdnne-Kisrros 16-17.6.2OO7. Pyiirille vm.1969, toi vonhempi

noseorekisterksä olevq. Tied. Veikko Virtonen 0400-918592 Jiirjestdö nyös Pdijät-Hömeen

q

oluekerho yhdessii Keski-Suotnen Konepyöriiseurcn kqnsso.
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Jawasokin markkinot:

Jswoh !!sio keljusuojia typ. 11l18 ja CZ 15O qlk.

50€. Pakoputken cl.:/kruonomuil€ril 30€lpori.
Kytkihen kitkoleryi 5kpl.48€. 110mh/120mm
kronipinnojo 34€ sorjo, +yp.ll/18 pi..not 42€/
sar io- J ewd/ cz ll-rengossorjot ylikokojo.
Kärjet, liilet, v;rtoavdiriel, pol++itno+, tulpot,
ohjous+so*uaolukot.

Tvp.11/353 kors..olo' v,s'e6C. lyp. 18/
354 8€ so|"jo. Tokoisk. kumipuslol 4kpl, 17€.

Jowo/CZ uusia I1lön+id eri molleihih, kysele!

Jorru,kytkin, koosuvoijerit. Lyhdyh losit,
kromikehyi<s€1, kumiosot, lnoollorin puliit, ym..

Jikow koolutti|nei olk. 35€lkpl,
kd)te+iyjd/huolle+1rjd. Jawo 353/250
konnosietlu kone, kyseiel. Kampiokselin

keskilodker;1 typ.353/559, 354 jd 356 kyseleJ

Vordosohoottoreifd: Iyp. 450, 355, 356, 353,
354, 360, cz l5O, cezeto 175cc. Moollont
osittoin pureitu. Tied.
V eikko V öy ry nea, 02 - 2 37 4 4OZ / O 50 -3 5 2 AO 6 O

5€kö uudef, €itö huseojor/ot Siilinjörvehöll
Myös varoosia uulto ja köyte}1yci. Mi+os

renkailq hyvd volikoitna- Suoriton
alulniinikiillof uslo jo Jowon krohiosjen hiontod

Ja kromousto. Lisdksi ostaisin CZ-\5O 1952-53
poperi+! soi+o jo L/sy lisöäll MP-Vort+i Oyl
Roimo Kor€kallio/ Huoln! u{]si osoit€ onr Jokitie
10 71800 Siilinjörvi. 0400-814600 jo kofisavut.
dho ihternet.hetlrengos

CZ 125 Sport vm. 1974 Museorekisterissii, hp-

4OACE. C7 125 5port vm.l973 l.äynlrkunloinen

Ja poperil OK. hp.800€ Taisfo Uihonen/siunlio
09 - 25 67 6 I 2 * o 50 - 5 5 4 4512

Jowo 125cc ldysin kunnosteltu kohpiokeli. Hp.

80€. ArtolMcsolc 0400-8!8162

Jawo 350cc chopper musia vrn.20o2, ojetiu olle
5000kh. Runsoin varust€in h]|n- sivuloukut,
tuuliJosi ym Kdikin puolin uudenveroinen.

hp.2700€ Jorrno Mariikoanen/Joensuu O500-
913266

16,18 jo 19" vantejlo,pinnojo, 175cc250cc*350cc
rndn+iii, kiertokonkia, ki?rtokdngen korjdussor-
jola. 559+360 lokolyldy. hsejd jo kurnejo,
vaiiercila, 559/360 so+uld, srkofl lnollin ööhen-
voalnentajol- Isopyördisen ddnenvoimentojat,
2501350 kooscri, kytkinlevyjö. Isopyör. ohjd{rs

lcnko, yh... uullo osoa. Myös uudehpiin Jowoihin
634,638+640. Kiirje+ön sytytys/6v,/1O0y,/ V6ih-
iovirtdldluri vm.-49-75, myats 12v j6 uudempoan
i/yppiin 638+640 heii vorostosto. Ti|no
Mononen 0400-648826.

MÄ-kuntoisio pyöriö: Jswa Sixi 553/?5Q.c
vm.1962, eniisöify, ei rek. Mz-l75cc v"r|1957,
e lisöiiy, ei rek. MZ-250cc vrn. 1962,ojokuhio,
ei rek. Jowo 550 "lypsyjokkoro" vm. 1957
entisöi+y. Jowo 350cc/18 vm.1953, ehlisöily, ei
rek. Äse Cobri vtn. 1962, e lisöily/hieaol IC
350cc let"lkeulo vm. 1949, entisöit. Jawocz
150cc vn. 1954, entisdiiy, ns. "karvolokkilnoll,".
Sszuki 6T 38occ vm.1973, ei ett,söity, pape.al

OK. BMW 250cc vm.1952, entrscji+y museoojo-
n€uvo. BMW R350cc vrn.1952, entisöity, ei vield
huseossa- Olovi Pekkola O40-54OO692

M)"/n erikuntoisio Jawa prolektejq Typ.11

vln.1952 jo 1954, typ 354 ;sopyöröinen Spo.1
vm.6? JawoCz 150 vm.1954 (plkkupyördrn€n), CZ

iyp 455 iltnon kon€tta, "Ro11cpyörri" 353 iyp-
559 koneello, Jcwo 5O "'yFyjokkaro'-pt"ojekti
(3kpl), au+omootli Jawor,ropojc 3kpl. CZ 150 vnr.-
50-54 kunnostuskelpoinen tahkki, Jowoh runkojo
+yp.18,353,354 jd Velorex sivuvounun runko.
Lisöksi Ase-Copri skootteri jo pori Rigq
|nerkkistä hopoo. Äjokun+o,nen hoavindinen

Honornog Gsront kuorlno-€ufo v1n.1963. Rohpe-

4,



iorimyyjille aqtokuormollihen erildisten nopojen,
oqtojen jo hooftoripyörien osio-
Tovardt sopuhinfoan, rnyö3 vaihto 2o-luvuh
Chervoletih osiin. Terveisin Veijo
Ähokas/Vierumöki 0400-996353

Osion:

Jo$,o 150cc-175cc vorodiki. r,,iorkus Nieminen
0400-521205

Hyvdkunloise+ pokoputket+voihenfojot Jowo
typ.634. Myös koh+uuhinfoihen voroosapyörä
kiinnosfoo. Vasf. Jorho Kärki 040-8619896

Tiedoksi kerholaisille :

Suoriton ohrnoltitaidollo rnrl. Hiekkopuhollusto,
koopisso topdhluvao muoviroe-,terais-
,olurniinioksidi-jo losikuulapuhollusio, sektt

Jauhepolttonooldusto jo lokkausta. Lisöki
vclrnis+on seuroovio osia Jswoihini
Rekis lenkiihniiyspelf ejö, kuroiuojdn volkoisio
p€liejö. ketjusuojoh suojdpeltejd, pyö-reitö,
pressurou+oja Sixiih, pikidkuh konsihuovejo,
sivwaunun kiinnitysosio, lasikuitqisio salulon
pohjio, ldsikuit0isio tokalokosuojon eluosao.
lasiktituisao ko+elon pohjia, ohjaoken kiristys-
osio Sixiin+soiolnolliih. Soto-Jdwdh
tovorotelinaitö jo rekist€rikilven foustopellejä.
Jowo typ. 11+18 hsikuiluisiq sotulon pohjio.
lcikki rnelolliosdi jolhepolttohoolottu
Lisiiksi volrniston nuherokilpiä pellisfö,
oluhiinisto, lasikuidusta jo rnuovisto, seki
losikuiluosid eri pyöriin. HVA, KTM, CZ
Vollniston Jowa Sixaih jo soio-pyöriih:
Nlherokilpi kspera eteen, rcaskepelti eteen,
ef uloko5uojon sivupellit 2kpl volkoinen, prikkojc
etuiskdrin päihin ja lssikurdusto tokolokosuojio,
sotulcn pohjio, e+ulokoslojio kohio rnollia
Sixi+llotocross. CZ notoc.oss tokdlokasuojio.
Kys€llö voit seurddvosii:
T:MI Jouko Koli
Untoloniie ,lO 05820 Hwinkiiii
PuhlFox 019-463015 jo 04@593605

Entihen Meisö|rlooh nikloono on hykyisin
him€lttiö Loirnoon Kroni. He suorattovot nyb3
hootloripyörieh osien krohousto. Iiedustello
voit 02-7680071, rnutlo poros tapo on sopio
ehnokkoon Hdrri Uusitdloh konsso, joko hoitdo
MP jo it opo-osiof. Hönet tcvoifdt nuh€rosio
040-5575217

Mdhtiii Jowoihih sadtavono Slovokiosto firma
nih€ltö: CE-BÄ 6mBH ja osoite Zahradrn !4
984O1Lu q* sLOyÄkIÄ. Heilld on |nyös ornot
sivut nelissö. lvyw-ce-bo.sk jd jos joku puhu!
hwin Soksdd, soito nuneroon.
99O42L9O5644993 - Firmdn naisväki osdo
saksonkieleh. Vinkki tqli Jorho Viiiel

Jdwaosio Tsekeisfä : Moto sokol. Sdksan kielellii
rouvdn konssa pdrjäö. ei |nuillo kielillö, elleijoku
si+t€n hollitse tsekin kieltii. sdhköpostiosoite onl
iowo@notosokol.cz Asidllinen jo luoteitovo
koveri, hoitdo hitii on soviilu.

Jawoosid luotettovosti firindsta hineltd
f AWAM PKT.CZ lPeler l-dnger- Hiihelld oh os,o
kohiuuhintoch helko hyvd volikoirna, netistö voit
futkio häneh luetteloaon. Uselt ovot jo h&eltö
lilonneet ja tdvoro oh fullul perille niih kutn on
sovitt!. Älla ne+tiosoite, jos+o voit tiloillo.
www.jowdtnork.cz

Mies hiheltö cerord Morioud ilhoitti rnyyvth3ö
eriloisio'kunnostu5' oineito esih. krohin
kiillotu5, ruosteeh poisto bensotohkeisto, pui-
kien sinise+ lönpöjdlje+ yln.. l('.titokin fuoliei.io
on jd niitö voi kotsod hdhen kotisivuiltoon_
yhf eysiiedot: oerordfiqrioud@pp.inet.f i

Loitan tähön loryun ninitylgen:

y,t4K:,, uudeki puhee4iohtdjaksi on vdlittu
Lahlelainet Jorna n e. jol@ on yuosia ollut
itybS Jawaetkin a ktiivijå3ea Lah den suunna lla.
Jornalta on liienry4 apua aitp. kun on tarvilfu,
joten on nieldthi sryta hAhei valinaostaon
n yo:t Ja tao sa kk i le h dessd k e r t oa.

H.in on nn. vaikuffana$a tulevan
Ja &ata k kiaj on kl n to te ut u n is e en.

ONEa tauusahtn puolesta valintasi johdostallll



JAWASAKKI AJOT 8-10.6.2007

Paikkana Vesan lomakylå KZirkölässii.

Vesan lomalrylä on perheldtys, joka sijaitsee Hiimeenliiiinisså!
Krirköliin kunnassa. Etiiisyytt?i sinne on Helsingist?i n. 90 km ja
Lahdesta L 40 laa.
Kantatietii 54 ajettasssa Kärkölån keskustan tuturnassa lienviitta Oriham ionne
kiiiinnytiiiin ja ajetaan noin,5kn jonka jiilkeen vasemmalle kyltti Vesan
lomakylä...Koko loppumatkalla opasteet.
osoite: Haapalantie 157 16670 LAPPILA

Yhleystiedot: Veilo Ahokas p. 0400 - 996353
Jomra Vitie p. 0400 - 586391
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Perinteistä ohjelmaa mm. perjantaina kokoontumista./seurustelua./saunomista
Lauantaina aamiainen, perinteilen Jawa-ajo ja ruokailu, saunomista
Sunmmtaina aarniainen, kotiinliihtö kukin aikalaulunsa mukaan
Muu otrjelma selvimee paikanpijällä

lervetuloa Kåtkölä?inl I I
TV. Lahden alueen Jawamielet

Jawasakliiajot jädestziii tiinä vuonna Lahden alueen Jawabarrastaiat.6,



JAWA

=-o:awat jälleen pääosassa
Jämsän Xl Talviajossa

Jawat loistivat jälleen kerran 3,3. ajetussa Jämsän Talviajossa' Lähtö'

paikalle, Jämsän torille oli kerääntynyt 20 urhean kuskin ryhmä konepyö-

rineen. Pikkupakkanen ei kuskeja pelottanut ia kun iorikansa sa: lauantai

päivän raloksi tarkastellä hienoja laitteita oli perusla taPahtuman onnis-

tumsel|eluotu'Mm.herratNieminen,lahtinen&st€nbergoIivatva]usta.
neet Jawa Six Daysinsä pltävillä nastakumeilla muiden tyytyesså apusuk-

si virityksiin ja toivomalla parasta pystyssäpysymisen varm:stamiseksi'

Syntymäpäiväänsä viettävä Kauko Suntioinen vie:ä tarkasti iokaisen
Jawan virheettömyyden ennen vaativalle reitille lähtöä'

Jawoia esillä Jämsän torilla

Oneprin Pikkuhuolet ei miestä
lannista. li edes såhköhuolet.

Salon Tanen rakentama CZ 455
Special keräsi katseita torilla,
ia h!rvin näytti myös kulkevan

Kyllä6tisen Jaskan ex-Koneliikkeen/
ivilkkililLlärvinen, crossipyörästä
Suomessa ialostettu Sixi 35occ



Suur-Längelmåen karkealekoisiin Neuvostoliittolaisi:n sivuvaunupyöriin
sokeasti luottava joukkue oli myös saapunut paikalle ltäpyörä-
Kom:ssaari Ritoniemen iohdolla varsin pienin teknisin murhein,
lskurityölåisten ripeästi ja varsinkin huolimattomasti kokoonpanema
qljas Dnepr oli kadottanut tilapäisesti toisen kipinånsä lunnin ajaksi
mutta juuri lähdön hetkellä kipinä ilmestyi ja matka saattoi jatkua, lS km
vaiht€levalla re:tillä Jawa-kuskit olivat elementissään, juqri tälläisille
reiteillehän Jawa on omiaan, lumipinlaista maalaistietä ja sopivilla
nastoilla saattoi nautiskella juuri samalla tavalla kuin Kärhå, Beni &
kumppanit aikoinaan. Aromikas pakokaasu leijaili ilmassa karavaanin
kierrellessä Jämsän lähiseutuja ja päättyen viimein Partalan koululle,
jossa paikallinen kyläyhdistys vietti vieraineen talvijuhlaansa, Jämsän
Veteraanimoottoripyöräilijät palkitsivat vielå Martti Niemisen ansioistaan
Jawa ja enduroperinteen paikall:sena vaalijana, Tilaisuus päättyi mak-
karanuotiolle ja osanottajat lähtivät kukin hymyssåsuin kotejaan kohli,

Nastat vaan rap:see Jaskan Sixin alla... Oho, mitenkås Lahtisen Markuh
Jawa typ 575 nyt noin sammui,..

Martti N:eminen & Jawa 250cc
Six Days typ 575 -64 taipaleella

Jawa-miehet neuvonpidossa
reitin varrella

g,



JAWAs-o5

Partalan kolrlun
luistirrata tåyttyi
nopeasii harv:taisista
viera:sta.

Hannu Stenbergin
35occ Sixi keråsa
ihailevia katseita

Ajon jälkeeh makka.a
maistui. Heikki on io
osansa saanut ja
myhäilee taustalla.

JAWA ON

Tekstit & kuvat:

Timo Mononen

PARAS !!!

__ttnö-l



Reino Räikkönen 70v.

Nuorukaioen Reino larttui mieheksi bensan hajusså.

IIzin työskenieli Rautalammilla Savon Matkan työ-
iehtävissä. Myöhemmin hän oli Kr:opiossa Heikin
huollon palveluksessa.
R€inon vapaa-aika kului moottoripyörän päällä €ri-
låisissa kisoissa.
Työmatkat Reino å.ioi Jawallaja ne taittujvat Jawalla
nopsxsti. Ihnliscl !a.kistivat jopa kellojaan kuullessaan
Sixin äänen raitilla.
Nlt "aikuisik:iån" saå\,uttuaan hiin kasailee ajan kuluksi
Jawa-pyöriä, kuinkas muuten.
Kokoontumisajot, rompetorit, kaikki mi&å viittåavat
Jawa-ha.rastukseen, saavat tämän nuo.ekkaan 7.3 . 07
70 \ uonå rdlrl;v;in ys1ä\;in tcrästämään Irar5eensr ja
kurlonsa :i:iammilleen.
Moottoripyörä on moottoripyörä, Jawa ennen kaikkca!

Onneal l'oivotlaa Ill.

Edelliseer viitaten:
Tuloksia Savolehdesti, sekä paikallislehdest?i silloin e.nen.

1963
Nuoresh saakla häne:la oli bensaa suonissa.
VesaDnon urheilijainjiirjesiånissåjaiairata-ajoissa osanoltajia oli yJi 40 henkeä. Kiiometin m;ttainen rata oli lirkås.
Jokå sä{assa rata kjencttiin viisi kedaÄ.

Moo(oripyörät alle 250cc. 1. Kalevi Saastamoinen,ryesånto, ajalla 5.01.5
2. Reino Räikköncn,Rautalampi, ajalla 5.06.0
3. Perfti Korhonen/Suonenjoki. aialia 5.25.9

Raxtalanmin jäairå.a-ajot:

Moottoripyöråt alle 25occ

Moottolipyörät yti 250cc

Kuuma sårja:

L Reino RäikköneD/Rautalanpi, ajalla 5.29.3
2.Kalevi Saastamo:n€rL/Vesaato, ajalla 5.44
3.V€sa Liimatainen/Rautalampi, ajalia 6.17.2

I Ma|li Turpcincn,ry€santo, ajalla 5.2.1.8
2. Kalevi Saastamoincn/Vesanto, ajal1a 5.31
3. Reino Räikkö cn/Rautälampi, ajalla 5.36.1

l Reino Raikkönerl/Rautalårnpi, ajalla 5.29.2
2. Vesa LiinatainetRåutälånpi,ajalla 6.09
3. Kålevi Sazstamoift .,/Vesanto,aja:la 6.30

\illoin låwoilld p:i;istiin. rillä maininäloon. cnä karkki mainirur he'r:n ajoival Jawoillal:

40'



Rauli Vilkas ja
Jawu

Jamenpd.issö nylqtisin as va Rauli yilkos unelnoija
p ikkupoikma on as ta.lN as I a, tt a dt t a pu na is es t a
kronitankkisesta kiit.ij dstii. Kotioukkajen kone taja!
eivd! Laik nkaan antaneet hankinnatle siuhaustuan ja
ni in jai Jdwa honmaanaua
Tä:n kunenlin ilnc i\esr i duadodtuiJ"aA nlain. a
trouna, jok4 padsi pu*autudaan vasta l,ihenpttnd
nelj.inkynpin kypsati il.tid: 90 |@us olussa Rauski
hankki itselleen 250cr J Ja Sportitr.
Ja kunJNa e antaa pikkurillin, serie pian koko
kddenja e"enndnkin
Ra in Ja\9a-harru,\tus onkin p^blyt pdisumaan
hu om au av i i n n ino ih ia s il Li p a.hainmil aah n iehe I d
oli lal1issaan kuuti tsekkiryrölölt. Tdlln hctkelLi
kol1c.lrx. o, kutinnhut vul,tiik\i tehryl,, ,k! ili)ajn, toki
w I ast o r s d ob j o h i nui ki n n nar.i ei I as ois i a aih ia itd.
vilka\ un nvns ehrsointt tt tunnoshtut Jarojr
kaverei eenja nui eIaneile kohtataxen laajdssa
nitatsa, sila kerdttalve d 2006 työn aqa onjo 2I

Merkkiusko isuuden ansiosta tietoaja taitod on
ker.iiintyrl)t nelkoinen mAdrA ja yilkas onkin
J aw. d i rc is sa j o h o Dk'u q,a 8tu.
Koeaj el u$u oU een Sir Duysin Rauski hdnkki y. 2002.
l'ltotLi oli uutena |ryfty Hyr irkniille Ja .\ieltA siuenhih
Mtintsdltiöo jostdykilö ek:yi Yilkhua" kasiin Prcjekti
oli kohtalaken lryrin sriilynf., eikli entiröinti olltnjo
!uotl.in wts,a AnA.n, rll' Jawt.tn'?hrtl" nikaoa
ht nuite n I datitd homma.
Jo'')oihin saa nylqtian io nelko hy'in kaikdtaista
uustuotahto-osaa. l/aikeidpia oyat peltiosat : tankeista
seka ketju- ja lolcasuojistd tuppaa olemaan pltaa.
Rduli yilkkaan Ja*a-hdrrattukleh tk i huipprhe*i
k.tiui krvlitln 2005 Pdianse-aio$6, iohon niet
i I no i tknl I u i S ii tl l tnt i l)-rk' ispd i-, i e n s d ku nn i a kt i_

Laihtaiviiwlld ditu 60 lwun huteo-JurJa herafti sr rtd
h.in n e aaf s h, ka&, a J o Lumia ilu s I a
Jawa oli mtulen tdyde\td museokunnossa, mutta
twva isuuden takia etulokaruoj a noste iin ),1ö' Ja
keulile kiinnitettiin tehokar lisarvala. Alkupeftiset 6-
v ok in P A L-s öhkjt n lais ivat suomal a i s t a keydtyöt ti

Mui.len kii/eidenso lonassa yilk.\\ keÅisi harioitetta
koitosk! |atk:n ptdIi \,ii!i kihmet, i1i.fu p.ri&tIIeakri
ttuo.lo\ ttikbt rrrh6 knuus : " lahj a\onat hdrb i! t.l ee
rokenaat t'ni^rr it hc! .lirot sita) nialtd. e .,i
holldinen laneliias ).'hditte!lnd voi s.ll,it.i t'uatuuu
t.urnnkoa pitenrnalle. lvutla Rauli itse ali tuista nieha
j.t I.ihtiftitilc huBmustd pxl/enJa apinu rdivaa
puhAupn. Lnsinno8et Ntköt nc at nclko lt',in.
l)aikka.lawan ptin!1wus ja alaktuua kalkeyien
pakoputkien tehonama yaatimaton maovara
tuottiyatkin hamia. ,lonkitl reran nies j a Wör.i olivat
kunolaanldn, n tta se ei tiitfiid lanristanut.

Huhdakojon pdtkli Li nehasi tula noutaja, sitld Jora
sannli etödseen ylLimdkeen niin, ettö Rauli joutui
etutrftulla hidasrcllen prruunclcnaan olar Siind
vatheessa ho'nmaan tuli kupruja yhdistelnö kaatui-
pahdki onneksisiten, etti kurenaja jöi alinnaiseks|
Jd niin malar sanArti'an? ypö) k:th soÄAew^5a
suonalakmetsatsö, raktaan Jtua^ta ala nalkissa,
vaila nahdo is@ksra pödsE pois!
yilkas arlelee toikoilleensa noi a sro raan
lrynne isen ninuuttia lrykenetndttd tekenAön nikian,
thuua 'trren tustath lnaakrui adrenulunh. vuiaiaj,r
sisua niin paljon, ettd h.jn onnistui potkinaan Sixin
pois pdAltd.tt'. Ja eikun uudestaan Jawun s?k \rn, kone
kayn inja nekoksi!
Niin Wöröja nies selyiliyöt Lohdenyötaro erxtoin
kaitkien aiiant'nt, oiden odotuks ia.
Aanusehl oli neininki taas löhte,6 puskentM kohti
prhjoisq. nutto lilllaan itsensö suottfta'na anio
krcpan kunnosta oli tyb. Lihak:et olirat kautaaltaan
kuik pibinui at jdj ittö ja niinpd Rauski teki i'htajan
rat kaisun j a lvkkasi.lNan huoltaautoon.
.hkainenjaLd on ]'tjitsid ajanut tai allut e.ier
kutsonassu sitA nostaa hottua Rauli l/ilkkaan

Toista ke 6a tlilkat ei ole aikeissa lahte.t Pdtdnteen
kiertoan- eUei sitten 6q-yuotltpdieans.i l@na a
ruonna 20 | 5, ja tierysti 7q-yuotisjrhlieh kunkiaksi

4hkrca sN;tliJj a n c! ot^uu idtkda tulNinrkin
kesih.ilapana on olln kestiai*ndn tehda j ok\eenkin
kaikki rcissat JNdIa. l/iime kdudelakin yilkkaon
niuariin kertyi li 6000 .laatrakilomet ial

Na Rauskihan ajelee taas Ja a a Katköldan Jarid,
djoihin,.i aten s iel6 tavataan ! !

L'dhde: Motilisti V06 Kura ja te*sti Timo JuurihLalt



,Fawre SåK ffiays * &y&xy{ his*sx,åa
hnolehti krningasatseli. OliC nillin llkoniikö
Ja jaw.npundinen vi.itys nolda et'vrr muiden
Jnwoj€n linjoja, mst& 26 h€vosvoinainenmyily
ei osoitrautunlt kovin iuolelravaksi_ Mdun mD-
asså kmpirkselirjkkoja oli reipFånldsesri, j!
vlosi]\fininencn loppupuolellaOilC m.lli j?iikin

Jawojcn :d<ajous;r!\ m!urhri hodehiksi hyd-
.allivaimebnetd$ikeinuhamkaksi vuosna 1954.
janoihi! iikoihin aftoi myös Six Days malli.n
kehiftely. Tehtaana oli heråuy huomamaa.i e ,
Jawat olivat veråtiah kevynäja r.hokkaita ia
cnii niillä loisi pä.iiita niir hobcfossiss! kLi!
luotetiavuusajoissakin.

T!nnctuinntat Siri-maUit oli!ar Tyo 5553
seka lyp Sss4, jo&a oliv.r ruorarnossa 3ö tuvun
lopDlti 60ldvun alkuuq saäkka_ Ensi. mainirlu
oLi 250-kuuriornen yksipyuyinen, jalhmmårnen
ltlls l5Gkrudoinen kakisvLitrrerinen. DDki suuin
mdldllisyys oli, eltii mär;ät kulKvai tsarahtiin-
'I'r{lä ai}eutui huonattavda riirinää. ia ooner sivii-
lilerskir muuttivatkin krnpiakseiin r'nonnaalil$i

Sir Drys vehkeirsäoliisot 2l ja l9,runnrai
l,lo.;jr. kun ro.nrarlir k!rudailir oli varusl.11!
l6 n,!d,aisilla nakeilla. Moo(oEih oli rirircllv
scn vefta!, era k*sipuolikkratte luv.tti'r ll,5
(mröhcmmin L7) ja i\övel.lcll. I 8 hcvosvormra.
r-o(asuojrr olivät nomaJir kapermmJr, cns
asemusrenkaina nappulåkun'ir ja valaistuksesta
huolehti pienikokoine. lamDFu ilnan Jawalle
tyypilli6iä pelli.yksiå.

Jawe naihannroja Suon€n Koneliike Oy l;ihri
onalh kilpaul]illtr nukäan luoreravl|uskjsoi
hi,r..iacdryise.LiPJti,'nc äj,,,rrtu i rol,p.Lknup.Llla
[ultua ir k,,nniJ.r. SL lrrstr f r'dL [urn / !rrl
Klirhit, Olati Hokkaicr, Keilo Benianhsson iaIr( rd,,.1nr nousiv.t]awan selissä k.nsallis-

Piiitsi voitettiin Jawrlla kymmcnen kenaå,
luosina I 958 65 per;Li lahdeksan kerrd peitji!
keen. S!omcn Koieliikkeen kilparallin roininri
ol; anrmaftirasod, koneita vi.iretlii. ia kut.kin
ku(ki, vdlcn pyddr vuusrcrln lr \,i.!!trirf
rksilouisesLi.

l95Gluvun loppupuolella nyynoin tuli rrlos
niin rutsrdruF mer\i Jdwoji , jork! o ,vai sc

't:),

i
I

nvonnie. käyuöön rdkoiaeltuja maastomallcji Kåikki krodi o1l l:,rcuy pois. mufta muuten
melsrl aiser olival pilkähi Si\ Drysi.d tatraisia
Moottorien !irirysasli oli hilnr!! Diedonlri.

Vtrornx 1962 Sixcjii dudisrnir. jr ruo.cct
tyyppinimet olivar 5579 ia S575. PicnemDi oalii
tuoLli jo l9 hv ja 350 kuutioinen, jok; sekin
oL nll yksip)trvrrcn. peran l. hetosvoimar. -vuo..ilymmcncn plol välin n'r,\x r,d r.ddriin 'F

a*l]n hisloria uloltuu viime vuosisadan illu-
ruolclle, jollojn Pråhäsa toimi Jånecek dmincn
LscrehJas Enlilmdstr IrElrnosodtu lupdtruå
ryssyjcn meneLki oli åhmri*d.jr prcnrlxiset
)tsivät uusia tuoneiq 

'oilla 

olisi pdemDat r1ryn-
inilkymal. Jeaek päätyi a@lro.ipy0riin.
Alk!!. !sk"!us.i luirenkaå. r;iLrinyi ooan

nallir srDmineluLn. ja valmistls åloiterdin snt
elaisen Wandererin lisensslllä. Ensimmåi.ea
ralli oli 5oo.kuunoinen nelirahdnen.;a se tlli
.yyniiin wonna 1929- Tuotreer njmeksi valitliin
awa, lyhe.nelmä Ja.ecck Wanderc.ista.
Malliciollut korkern h;ntansa vuoksi mika.in

iuuri kaupalli.en m€ncstys, ja ojnpajo 30 l!
/un alusså Jawa vaibtoi VilieEin (nimeksi ei
)nnekti sentään vaihtunut Javi!) katsihhriseen
I 75-kuutioiseen lisenssimoononin. johon runko
iuunliteltiin iGe. Ja pian nallisto lajedjo onalL
.onella vatusteltlun 250-k!ltioisen.

30-luvu aika& Jawa valmisti iukuisia eri
nalleiå, 6elii neli- enå kalsirahlisia.

Tolsen maailmxnsodar såksalaismiehilyksen
tikana Jnwan kehilysosastot mier.r Jose! Iozil
r ./aa r,j,ta s'u nrnl.livat sllaa lulla mallla, jt
ehrain viili olijuor.ssä u,lin!a. M.Lirål.ja
i osia fiilorckiin nrtsciltr rbyöh..rfiä l,:iy|lrlti

Heti sodan jälkeen luonna 1946 Jawa yUä!
iki. mootioripyöråmaailmu siistiu n:iköiseuå
150-kuutioisella yksipytryisellå kaksitåhduu-
lldella Typ 11, josta nrodostli mencstyk
;ekkåän Jawä-malliston kantaisä. Ijutuudessa
tijo monia myöhenpien Jawojen tyypiLlisiä
)iirteitä: pisarånmuoloind mootto.in alakerta
)elivaihteisella laatikolla, koteloitu lamppu,
reliiip.ofi il iputkcsta väån rety runko ia vaihiic
r'i!usta loimiva "autonåårliren" kyrkin. Eilessä
tl,nodemi I(itltaylime$ct! rcl.skooppihix-
!kka, jx trkatourit!s oli .s. t,lur8cil raikka
'katxpulld"'ryyltia, ihan lsk!!vrir.nnusu.
:iungelpe'ä'saii Jawo.jr ktrts!lxar yleisesti n:
ncll:i Pe.ak. jons'tctlu.

Vuo.na 19.17 toi.en tsekkitchd.s Ogd yhd;e
ettiin Jawaan, ja smaila mall:sb laajcni J50
(uutioisella kåksipytlyisellä mallilla Typ .l8.
Kolmepuolikas oli hyvin safranräköinen kuin
Zsckuutioinen Tn lt - rwininootrori oii niin
€pea, eltei sjlä hönömpi huondnut lainka,n

Jatkossa vallaos! lsckkilåislcllaan mrllisrostä
rerustui näihinkonsLruklioihin. 50 luvunalussa
(uvioihin t,rli nruk,an Dyös loinen Nekliliinen
nerkki CZ, jonka 125,. 150-.ia l?5-kuutioisct
rallit mlistu(ivat kolasti lawoja- Siltcmin
ramånnäköisiä pyöriä nylriin niin Ja\r.n, CZ:n
k!i. Jawa Cz:rkin nimilh

Äroå poiki€us soddj:ilkeisen aian lsekkoslo,
/ekiilaisest! k,lsitrhril:dås!å oli wonnå l95l
:sitel:y s0o,kutio:nen neldi twif,'lyp 15, joDta
kmren ylrpuollsötrnokla ak€li! pyitrin:ihi$sta

Jåwån mooflori or pienikoko.len, kevvr iä
siistjUnjåinen. Ens,öieto on tuptakeriutia ja
myds sytyiyslulpprå on kaksr kappåteita.

kulkdeen Jawojen ohi, jå Sn Dåysien tuolannosta

Kaikli.ar Jawän menesryshrina måailnrålla
i. e.iryi$esti Suonessa oli so-luslb venaasa
håkeva. Jawa hallilsi suvereenis!: nämätåhiii
myyrtltjlaskia,ira {r0-luvlr ålktrui sråltkä
suoso pcrueui hyvään lonsrrukliooir jalarruu.
sckii lieLysti kohruullise.r lrinraar Kaiklri^an
suo.recn on {uor. noi! 105.000Jåwaa.

IawJ menesrli myö" kansrrnväl,sesLi hvvin.
i. parhaina vuosrn. !ålmrstusmäärdr olvdr
pirkälti vli sadåntuhannen. Jawa oliki. rieur,
vasti maaiLna suurin mooft oriDvörävaldsta;a
50 60 luvln taitleessa. Huomaäva ma r,or"i,-
nosta meni suoraån sillois.er Neuvosroliirbon.
mu tla myös I änsivie.ti kohosi yllättävän suudin

Jawan håineikkaen kaksilahtimailis!&
kanraiså oli Typ'i1 vdodert 1e45

lFl



T:imä tsrina on alkånuljo noin pari kolme vuotta sittenja siitii o[julkaistu pari osaajo aiemmin. Haffiun
Lf.oä or taas loihtinutjotain vastaavasta aiheesta paperille'joten näin voimmekin lukea osan kolrne.

TOSIMIES JA FEMINIINIT osa 3

Näin oien taas viimeir laskeutunut rnaan karnara.lle seitsemä$est?i taivaasta, jonne 500 kuutioine4
ihana '52 Jawad on minut sel:issiiåin parhaimmillaan siivittiiryl. Oler] kuullut kokeneilta Jawa-

miehil:ä myös naisten parhaimmillaan pystyv:in samaar! siis saamaan kundil seitsemzinteen
taivaaseen silkasta nautinnosta. Omakohtaiset kokemukseni eivät toistaiseksi juuri tue tiit?i, mutta
olen åloittanul asian huolellisen tutkimisen. Olen kylla toisinaan hieman epiiill;4 sinisen savun
osuutta asiaan. Luulen sen nimittliin laajentavan tajunnan virtaa kaiken muwr laajennuksen lisölsi.
Jawa-ajoissa olen ollut hrcmaavinani nimitt?iin takinmaisten Jawa-kuskien kasvoilla sellaisia
ilmeit! jotka tukevat havaintoani. Suu auki letkassa ajaminen siniser sa!1nl laamrsen
maksimoimiseksi kertoisi siten jo nautiskelijao iuodeesta. Jawalla aja€ssa tosin suu saattaa j?liidä

pysyvästi auki jo ihan ensi ajelullajanuja kokeillessa, toisia sanoen se naapurin avokomposli oli
sittenkin liian lähellä. Olen kuileDkinjo aloittanut t?istiikin aiheesta omakohtaise:r tutkimuksen.
Tuloksien saaminen tosin saaftaa kestä. siilä näin kevziän kynnyksellä. . .hmn].. . on ilmaantunut
hieman muutakin tutkittavaa.

Viime tarinassani mainitsi:r suomalaisen supeirukiin, jota Suom€n hiihtoliitto oli jo alustavasti
kokeillut. Ornistuin naapurin talonmiehen kautta saamaan pienen eriin siemervilja4 jonka Mvin
viime keväiinii omalle pellollemme. Laonoitteeksi heiltelimme nrhdin a]lrloksen silä Etelä-Savon
ehtaa, joka kuulemma auttaa maatalon isäntiiiikin iltaisin paremmin kui! se turnettu porcnsarviuute.
Myös emiinniir poskien valtaisa punehtuminen, kun kysl'tiiiin yöllisten kiijahduksien syltä, lienevät
tuon mainion kasvlnpararfajan ansiota. Ja kyllä supenukiimme todella kasvoikin, kuin
iszinn?in...hmm...aamuväs).r,1ys ikäzin. Menneen kes?i.n kuiuluskaan ei tuntunut kasvua hiliitsev;io,
vaan loppukesiillä supem.tkiirnme j o peitti tehokkaasti niiklvlyden naapudn tontille. Ja niiin olikin
superukiin takana suojaisa paikka puuhastella omia hommia muiden katseilaa suojassa, siis
harastella ta.inan alussa rnalnitttra tieteellistä tutkii!]]]stoimintaa. Viime kesiin aikana tuli
aikeroitua myös muilla tavoin, sillä ison-Jawani koneesta luli korjattua kaikki havaitut viat eriiän
taitavan harfaslajar ystävällisellä avustuksella. Kakkosvaihde nimittäin oli alkanut oikutella toissa
k€siinäja k)'tkinkäiin ei oikein irottanut. Rukiin kasvattelunja koneen ruuvailun woksi
ajokilometrejä ei siten viime kesainä tullutkaan kovin runsaastj.
Tulevana kesänä saattaa tilatue muuttua. Ruissatomme nimittäiD onnistui mainiosti ja
sadonkorjuukin suoritettiin taiteen kaikkien s:i?intöjen mukaan. Vanheimat harastajat varmaar rjo
muistavat sirpillä rukiin niiton ja ruiskuhilailla kuivattamisen. Rukiimme puintikin suoritettiin
vanhan ajan mallin mukaaa puisella puimakoneella. Alustavia kokeita superrukiillamme on jo
suoritettuja koetulokset ovat olle€t varsin lupaavia. Joitakin takaiskujakin or toki tapahtunut,
esimerkiksi kenan vanhainkodissa vieraillessa epåhlomiossa putosi pikku amos valmista seosta

mummopam kahvikuppiin. Jo sai rollaanori sellaisla k)Ttiä, että hoitajat eiväljuoslenkaan saareet
n:rurnmoparkaa kiinni. Onneksi se vanhainkodin likaplrykkikori sattui eteen enncn silä låheisen
meati:an lietesäliötä. Mummoparka selvisi muutamalla mustelmalla ja hoiiajat säik:ihdyksellä.
Mirlä hipsin muina miehinä v:ihin:i?inin omalle tontille.
Tuievaisuudessa tarkoituksena on tuota ilme ainetta hieman vielä j atk oj alostaa. Talonmies ystävåni
on Ala-Tikkurilan huolloaseman rcskalaatikkoa kaksin käsin syvältii penkomalla omistunut
lö].t?imZiiin Suomen hiihtoliiton va.hat tutkimusraporlia. Kaksin käsir penkominen olikin
taryeellista, sillå ne olivat ltosien saatossa vajorneet aivan alinunaisiksi. Nätii papereita apuna
kå]ttiien uskoisil er:r:rer pitkä yhdessä ystiiviini kanssa ornistuvani jalostamaan superrukiistartrme
Jawaan sopival polttoain€€o lis?jainegn. Edlais€t biopolttoaineet tuntuvat muuterkin olevan
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nykyåizin varsin kyslttyj?l joter pitkästi aikaa oikein tuntuu kuin olisin itsekin ns. kehityksen
valtimolla. Yl9e[siihän olen ennemminkin jamrteliut kehitystä, muulenkh, l,-uin vain Jawalla
ajellen.
Kokeilujen elsisijaisena farkoituksena on parantaa ison-Jawarf huonoa kätntiin lähtöä mutta
uskoisin siilä olevan apua myös pienempien Jawojen v:ihäiseen tehoon. Ison Jawani huonoa
käyntiinlzihtöä olen tosin ajatcllut käyttii?i ansiornielessä h1våiksi. Olen nimittziin havainnut
tuntemieni naisten såiiinnöllisesti kä1,riiin kuntosaleilla polkemassa ilmeisesti jonkinlaista
kutopyörää. Spinningistä he tuntuvat puhuvan, onkohan se kurtopyör:h me*ki vai mikä lie, en
oikein tiedå. Mitulla kun ei ole ollut lapana paikallaan polke4 paitsi ajoitrair..hrllll...on
tieteellisen tutkim:rsprojektid myötii tulut poljettua. Naisten kuntosalikäyn.Lit vaikuttavat nän
kev:izln k)'nnykseliä vain lisåtid).vån, mahtaakohan s)18ä sitter olla hormonitoiminta rai Amorin
piktu nuolet. Liikaliha!'uudesta plhutaan muutenkin tihes jokaisessa våih?inkin terve),ttä siwavassa
Iehdessä. No, ajattelinpa minzikill kantaa omair ko*eni laihuuden ja terveider eliimZilrtapoie{l
puolesta kekoon ja peruståa sellaiser L:unlopiiria omalle pihamaaile, siis kaikki naiset joukolLa
mi:run isoa-Jawaa polkemaa$. Olen ollul jo alustavasti yhteydessä paikallisiin
työvoimaviranomaisiitr starttiiahan toivossa, mutta siellä on suhtauduttu liikeideaani varsin
penseästi. Tulevana kevzizt4ä saatan kyllä py),tåä työvoimaviranomaiset paikan piiälle tå]lilleni
kokeilemaa.n, miten hurjasti Jawan polkeminen kuntoa todella kohentaa. Tosin kunnon
kohenemiseD myötä saattM kasvaa myös verenpainc, omakohtaisia kokcmuksia siitä nimittäin on
runsaasti. Olerl ajatellut muutenkin myös kohta aloittaa ison-Jawan käynnistelyn. Jos näb reilusti
erlllen varsinaista ajokautta aloittaisi polkemisen, voisi kiiynnistyksen hetkikin koittaa jo haluttuaa
aikana. Nän p:iiviu.iiisen polkemisen må.ttäkiiiin ei muodostuisi kovin suureksi, polkaisu silloin
Lällöin ei vielä alkaisi aivan ansioryöltzi maisrumaan. Kunnon ajoinksella on rosin varsin ratkaiser a
merkitys, sillä olisi kovin noloa, jos juuri våliin ennen lopullista käFnistymisä k|ll]to pettziisikin.

Hiljattain olil aivan äimain kzikenä, kurr olin paikalliste[ moponuorien seurassa. Siinä rivisså oievia
Bopoja tarkastellessa yhliikkiä yksi skootterimallinen muovinen nykyntopo päåihti käynliir ilman
kuijettaja4 jopa valol syttyiväl. Hetker jo luujin Jarnes Bo.rdin ilmaantuvao, muua er.
Lökäpöksyinen, veltto nyk).nuori se vain saapuikin pipo silmillzi?in ja kaukosiiädin kädessä. Ensi
silmäyksellä edes mopoilijan sukupuolikaan ei selvinnyr, siliä tuuhea hiuspehko peitti tehokkaasti
tarkernma.n analyysin. MyöruIåin kyllä, ettii tarkempaan anallysiin en tuntenut v:ihiiisint?ikii:in
mielenkiintoa edes tieteellisen tutkimusprojektini myöt:i. Jotenkin kuitenkin yhtzikkiä aivoissani
kaksi loisiaan etsivåiä aivosolua kohtasivat ja tuloksera oli pieni ajatus. Ei siis ole mikäiin illrne, ett?i
nuoriso lihoo, kuo ei edes mopojaiakseta polkea käy,ntiin. Toisaalta kyllä, myönnän- kateuskin
hieman nosti piiätåiän. Olisi se hienoa, kun voisi ison,Jawan kaukosåUdöIläjyrä],ttää käyntiin. pit?iisi
tosin varmaankin olla ainakin parin rekka-auton a:(ul, iotta vi.ta riitliiisi ison-Jawa häyrnist?irniseen.
Siurvaunun kanssa se ei olisi iso ongelma" mutta sitten talli kävisi ahtaaksi. pitäisiköhåin kuitenkir
alkaa ihan tosissaar suunnitella?

Rukiin vilj elystii j ätin hieman si1ä valtaisan sadon antarutta kas.lunparutajaa si\,uun omaa kä],ttöä
varten. Ajattelin nimiltäir tutkia, onko siinä maatalor iszintien vätteessä mitiiZin peiit?i. Mieless:ini
herzisi räet epäilys, ettii kenties myös kaiken kokeneet vanl.iemmat Jawa-miehet ovat tzim:in mainion
kas\,uparantajarl lö)täneetja siitä syysci aina iltaisin seitsemä.llessä taivaassa auluaina leiiuvat_
Ihmetlttiiä tosin, miksi siitåi oljsi vaiettu fliin visustj, vaikka ainakin tuosta aineesta ci rnaatiloilla
tuonu puuletla olevan, tuotantoa ot yieensä yli oman tarpeen. Lieneekö sylnä sittenkin vain se
suomalais-r:gilaisten kansojen mukarajo ammojsista ajoista asti kulkeout kellä orur: on. se onnen
kä1keköö., ase.me, Olen alkarrul myös itsekseni miettiä tuon kasvunparantajal vaikuttavia aineita,
siis milen se voi toimia nii1: h1.vin sekä ulkoisessa kä)'tössä pellolla ettå sisäisessä kä),tössä talon
seiniea sisäIlä. Koska mifirlla ei ole kä]'tettävissä kovil monimutkaisia tutkimiwii.lineiti! olen
käyttiiir],t lfinnä aistinvaraista tutkimista. Koska tuon kasnmparantaian ulkoniikö ei kovin
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kunxnoiselta nå)4ä, olen tullut siihen tulokseen, e1tä vaikuttavar ainesosan tii)-t)f olla tuon aineen
valtaisa ominaishaju. Pellolla sen vaikutusta on kyllä vähän vaikea todistella. r:lutla kotioloissa se

onnistunee helponlmin. Kaikessa kiireessä en kuitenkaan muistanut maatiian iszinilältä Lfsyä 1!on
mainion kas\,l]npalal11ajan annosteiulapaaja miiifiiä, siis oraalisesti, anaalisesti vai kertiesjollakin
muulla tavalla. Se seivinnee varovasli kokeillen, vZih?in niin kuin kaksitahtisten Jawojen s),t)'tyksen
säätö. KorvakuulollahaD ne ammattimuusikotkin instrunenttinsa virittiivät. miksi siis ei
Jarvamiehetkin. Jawan tehtailla on multenlin aikoinaar: t?ilt),n]t ollut töissä koio Tsek*oslovakian
hcrkimmät sävelkoNat, koska vanhojen Jawojen kä)ntiä?inet ovat niin ihaniksi viritetly, etenkin
isojen-.lawojcn. En milläainjaksa uskoa, että tuollaiset ziänet aivan saftumalta olisivat s),fiyneet.
Eih?in sattumalta syntyn)'t edes entisen kiimppiikaverini periisuolen iiiininäytekiiii{. Sekjn vaati
valtavaå pornistanista, kokeilua erilaisilla ruoka-ainekoostumuksillaja lis?iksi vielä tarkkaa
ajoitusta. Lopul:a kyiiä soikin kon1easti. Nuo valtavat suolikaasun purkaukset tiettiiväs1i
rekisteröitiinjopa St:omen seismologian laitoksella. Ai*akh paikkakTruun ilmanlaatua hrtkival
mittalaitteet menivälhe&essä täysin vaihtol-.mtoon. Kokeen vaikutuksesta paikaliiseen
niik)"r'äisyyteen en kehtaa edes mainita. Kaverini q'öllistyiki.r viime urorm4 kui oikea ruoka-aile
scos oli viimein löyt)nyt, l?ihialueen biokaasuvoimalaitoksen polttoaineesta vastaavaksi
p:iäin sinööriksi . Vijmcisten ti€tojeni mukaan alueella tehtyihin energiaratkaisuibin ollMn crittå;n
i)'vtv\'äisiä.

Tuota mainiolzr kaswnpamn:ajaa ole:l siis yhdessä omaq ajoittain lähcs animaaliselle tasolle
yltävän vieiätysvoimani apuna tesla:nut er:äseen :uniemaani naispuoliseen ystäväain. Ja kas, tnitä
tapahtuikaan, h:eman yllättaer aine ti.tatuikin todella toimivan. Sillä tuon naisen kehon
:ikillisten. -.hm m . . . länpen€m isoireiden, valtavien kiij ahtelLij er j a poskien pun€hhmisien myötä
syntyi tzih:in kedomukseeni 1uo kirjoitustani mainiosti arkeva kuva. Tuo kasvun parantaja näyft?iisi
sitcn kaikkien muiden hyvien ominaisuuksiensa lisiiksi toimivan myös taiteilijai muusana. Tuossa
piirrokscssa olen talliid .akentamassa pienoislaboratoriossa.iuuri saanut valniiksi ensi erzin sitä
superfukiilia tcrästctyä pol:toainetta omaan feminiini-Jawaani. Jawani näytt:iäLii hyrisevå1
tyylyväisenä. Laimpimät kiitokseni siter...tuota. . . kaikkine mausteineen vielå laiteilijallc!

-':-' - '
<ai(Los N€lDrLLa
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Lopuksi vielå esitirn kaikille muille suomen so0-kuutioiste( Jawojen omis.tajille ehdotuksen. siis
miltä kuulostaisi yhteisesiintyminen, vaikka j oskus Jawa-ajojen yhteydessäiNä)ttihzin tuo
yhteis:apåtuma ondistuvan Tuutti- llondia hanastavienkia keskuudessa, miksi ei siis
Jawailij oiden?

Nän mielikuvih:kser avarilla laitumilla matkaili-..

Hannu Väisiinen

PS. Kirjoituksessa saattaa räkyä merkkejä erilaisten lutkimusprojektini sewauksista, näin ainakin
jotkut kaveriii vättävät. Itse en kyllä havainnut kokeideni aikaansaavan miuiåin r',,1u!toksia Kokeet
on kuitenkin suoritettu kaikkia hiihtoliiton oppeja kunnioittaer hanastelijan puuhastelwB.

l/anhdt valokuvat
esitlöytlvdt

Rauno Hdm.il äisen piirongin
loatikasta löyyi oheinen kuva
joka on otetlu yrlokna 1973.
Kuran Pj)öt'.i on 250cc M3 53
ruosimallista ei rarmLla tietoe,
ehkri 50-60 luvun vihteesta.

KuvaEsa esiihty Jukka Hietala
ja se on olellu Yantaan EAmeen,
kylän Pwmosantiellai.

I 6 vuotiaana 6j elin yk\-ityisteitä,
kun ei muualla sa'nut ja ruli-
h.!n kcrran kaytyd saatillakin,
vaikkct.Jowa ei ollut ede.s rekis
tetissä!
.Ioskus tuli lclllä ajeltu.i myös

lleisilldkin teilld, laitettiin rain
joku l'anha rekisterikilpt kiinni
ja etbu mehoksi, kertoi Ratho.
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TAmii 350tcrt Ogar ruotl.lta 19.t8 oli ai-
k a I tis e *see r'fla.le n i pht n g. 40 lsitt ksi-
n.u ja koleloihtin. katnrttihlirec^. 30"
Ir kun henki cniia norsltkorrasohtla.

'-

Kun TsekkosloMkia talouseliiniiö uudistettiitt
(Lue: ku\alltslettiirr) 1945 oli tatkoihtkse a saada
pie ttistti, huo nosti kartnotlayista te htaisla ntp utet-
tua isoja, ka nattazia tksiköitä.

Valitettardsti mukana neniviit m!ös pienet,
d!t4antiset Jir &t,

KAKSIPYOtt.\r.tJtSti.\
()8r! .D0lrorp!örirchdas Ntu r

l.(rn 191.1 Taipniiisi pulrur pa,rdr
nrnrkin sina. ena se slnnltc&nr suu
rdn lb-'ketchri,n kllke.n. Pirn huo-
n rn, .ri *ona kivelttrikln Diesili
\osli. Ogderiiiissa !iihcess! omi loho
:x.vilctrro{,rirnirs.ll.cn Teht,.en
':r, rirn.rL nr.'LLr.ii ll\ir rrhrihrlli-
!. i i.il:iri.r . jid!!lr \!r ful.thr.(
i, llrir.trLlxksrrli!rr!orrn'ti x

i \Lr; n I s. r \.rr,[ li\fi lntr :in;i
. ,i i *t.trilrr,\r r:iL llrn.rrr I rtrrN )

r(rt.hri:!rr I l.L lnx lr:rtL l. \1^r;
1,,, i i')1tr/L..rL,i:.\,.lnr\ tilri l, r, !
j, rrri\.(irld ne!! rrtJkiLio n[i
!l.r moolkritrrlriluksi, l{s! !sLnssa ri
r!one ol' Laillainen jodi.nk!in itat

blokki :ryhjnirrtn iolivjelrolemrs
lrkrM Esime*iksi j!$i OSii reki
ensrnndtsen oencatlkselikiiii. speed-
wrr,-pyörb 1936. Ogdci kuire.kian
lnorrnur nhlrtiv:i{i i|\eensti neliriiti-
foorrorin'ek'j:ii.. vixn nroor'o.ina

_ JAWAN VELIPUOLI

YfI'I:\ IiI.]RRÅLLAAN
Yhra mtrllia nihi irn vnlmisri

tlinrå tehd$ ker lMn, noln niinliuin
suurelle yleisö1le'nyyr.vaiksi Pruro-
ttypejä toki lehriin morennoisia.

lriisOgaFtehlaon hLinrisrakokei-
I'loista oli Vncenz Skle..r, jok. en,
ncn toisen nr rlnrr sodlo alkui en-

trlitL s&datr.r.l!.'!tf i,{ecll.cdi(!k,
t.lllr.n rksir!li .i:.! nIllir'flhs;i
It8.c nn llLsxn0nr,n olilhlrfl
keoleii.ir r lleirnik.rsr ir \enrii
leir, tilJrii )i.\i )l:fu!i'kn r.lk.l
r[\.1]. EIrirr:rdkLr,)1, t!l.n oLlrt'
trr.Lllnrn r!Lyi:k, rr ni\

Sxksrldntd'dr.hirLr!ir1!oltr1
lovllki{ deldg.]!,n {)gir-lehtM.
ryij\si myös lieni(ysjoukkojcn do-
..!vojdn huollotj! korj.!kse't\am.'
j! hotuni3 sdivxt 

'ehdi' 
myiis hsxjx

Brrry) No, olihan nois! honnnnsl
omat hyv,irkj. puolensa, reollisuos
lnkoilu roiml aika kitkrnonani, kun
oik.in lulan peri\tli sai purkxrjx kerii
vieturn vilhi qon.uloja, jtr tidryni

c(ii, d,isri\1'nrlh Elenl.,:llrsir heik
konklia. Oppi rxisi 1n.nnä Nrillc. sillii
tonen maailoansod!. jälk.cn oli sil
Days kjlFilujen loitujina nelli€in
jiirjenidn Ts.ktrji'loin.uonim ei
ollu, sillii S.ksrl.isilt. salnr surni-
lel(iiR rr!:nr uu\i 3.16.r:n u!lli,jo(n
rlli nr.d mtrn rarlle.n trtrunkrlr

YXSI;\'\TE, YKSI
MOOTTORIPYORAMERKKI

Nliin vonaisiio sanoa sodatr jäl
keisl:iTsel&oslov.kiaa. KaiLIi silloi-
set suudr(ldn) moo(to.ipyöräralnis'
ujar nipll.tiin Jaqr jaCZ m*klien
alle. Tuo ricnNin mdritru l.r6..id
B.rll lr)liNl.i!!rVu..rz SkletrrriD
suuniitrrl.iia,.n rl trn){,tr1oon !i.'
li \ riirr l!li. .rr.i i.tr | k]hlr'
..rilrrN!'i.atrsxlltr(d I ili'itrunr.rf:
\:r:lr t)o,alr.rjin hu.nr orxt! r\ scl
k.rlli,xk.rrc.Llaai nryoshrippokljl
6ir)rdellri'r. SnnI!licr.rnt cnsin
niihi\rlins Sliclishitt' vaihte,sro,eli
vdhderu voilnn vdhrM kayriämiint
\ytlinti, rrnri Ogrin syste.ni ronni
pciili hyvin (ioninkuinTriumphissr.
!rree\si vran). T.,krjousitukFn! h.i
railivd ruuuun rapnan plung.rn, la
cdcssä oli nyktaikaGct tl.skooptr.
rikana. jolkiin esirErkksi brilitJnsak
srlah.i luort:var']igid fl rkoihin j!

Timli p!ör:r sri pird rinorlleen
2.t6cc:n yksisylntre.isen, nrir ]lir:!t

OGAR+1917=J.$\A
\iir. roiri\,in lasl.a hclponi

ogaFr!|rnrn riakom ir kprhun r

.10 luvrr lrpdlln. Vr,kt|.hilN nnN
!ä kroli. irreptör jartojvar eloun

cl1, kur näd viisinym$enluvu.
isopyöraiilen J.we, str1le sildiisi, jl
kuvitrelc se vibreäksi. niin edessnsi or

vinccn2 5kl.rai1h dr.nl \jirr
h, oliinarr lujrr. \ritkå r,r. \dntr!
kin, lliir !aisi JrNrlic (uh0iltcti,l
r .rin\r lLLr :f etrL..t$ lnnrnllr (i\xr
trLt.ii,r,Jrrxrtrtr!l.J,tunrer. tr.i
jii i rtrk1ro urdnll.rtu Su(trr,riL
krr !,11t.rrrin Irpfr]r'rr .198.c:n lr.
Ro]l. r!ri klitrhrisii oh. mrlt.F.
n'inrioliutJuu.i Sl.fu rin munniuele.
nta. Scoli aivarnuur!.[s|3kuukau
dene khni, etla ninii pyöriir otisivar,
kin ollect Ogee& Tehrlas virrllis.y
b lopettnnrjsesr! liikhu usermr n,
laisia vuosiluknl!, josslrn oo nai.nlu
19.17. roisralla rius -18 lli io No,
yhte knil.ki, enäiici ote Ogxnr

O ,.ft/.



Maantietoa & museoita
JAWA-miehille.

BRNO

JAWA-tehdas, ei museota
Tynec Narl Sazavou

JAWA muzeum Koropislc
1.5.-30.9. ti-su9.00-17.30
l.l{}.-31.1 l. Lr-su 9.00-l 7.00
'' I rhtårn muser"' ,r'-a
t,r.xtrtr\rr n. 70 L,,,. , 

-.JAVJ,0, 
1\*t

l\{otorcyclov( a tccnickc
muzeu:n Ncrvorice
1.5.-30.6 la-su 10.00-17.30
1.7.-31.8. ti-sr 10.00-17.30
1.9.-31.10 la-su 10.00-17.00

"sckåmuseo" 120 pyörriä, pnl.ion
J arvoja, rnuutarna rut'o jne,,.
Preh,rsl?r n,60 l(m.

{åÅ&@@ {re
&

PITAI]A

! ranticek l\{itliltir privaf .ta\va-rnuz€um
Ylisityinen musco, aul<i ?
l,llatia Boleslar-lJrez.!o-l)omousnice-Rablrko\' | ;11(rn.

Mlada Iloleslavissr myös Shoda nuseo auki 9.00-17.00

I\T LA DA
8OL:lSt,ÄV {-

PRAHA 55

.gt

:: :Nt /l
Tckni|lcn nlusc(, I'raha
Nrt'odni Ternilia Druzcum
lios{cini 42 I'lL\1i,,1 i
liiinni tnnn rnläisilr

LTiNTOKONEMUSI!O
Mladrbolcsl:ryska, Kbely, PRAH.4 9
llicno & iso museo
kiinni må. Bussi 270 / E55 koillisecn
-> exit Kbely 1,5 kln oikeallaTAXI PRAHÄ

# ?22 ltt 000
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synt. vuosi:
Sukunirni

ETUntmt:

Kotuosoite:
Postinumero:
Postitoiln iDoikko:
Puhelimet:

Emqil osoite:

Iösenkysely kaavake:

Pyöräfiedol:

Esim:

Jcwq -60 250 ?-T VP-?56 EI R Velorex

Kuntonerkinnöi;
Ä=olkupar.-E:entisöity-T:työnollc-O=osino-AK=ojokunto-rtil=museoqjoneuvo
R:rekisferissö - 5=sivuvounu - PV=Derävounu

Jos scrakkeel eivcit riitri pyörillesi jstko köiinlöpuolelle.

Koovokkeen pclaulus vuoden loppuun mennessö osoitteeseen Pirjo tai Veikko Koski
Sokerintie 7 O42OO Kerava tai sähköpostiin jg4ggghkigg!tsglgUfi

Åderkki Tvvppi Vm" syl. til. Syl.lkm Toim Rek.nro- Kunto 5ivuv.



!.=

Kuvasså,jok, on vnodellll n.195tl on äj:rja S€pllo Tiiyråsjå mck.ttso 
^arne 

Srntltfijn.
.lr pyöräbån on ticlytiii.larvn 50{, TT


