
ft R
I

JT

vrrr

t? l \ [vt? ] rlnl 5 I

r(En eillm 7l
tl i;l



Sl\e

Johtoku nta / yhteystiedot

Puheenjohtaja

Kauko Suntioinen
puh. 050-325 7053
kauko.suntjoinen@jawasakki.fi

Jäsen, sihteeri ja rahastonhoitaja

Markku Lahtinen
Muurame
puh. 050-530 8331

markku.lahtinen@awasakki.fi

Johtokunnan jäsen
Jawasakki lehden toimittaja

Lauri Puirola
Vantaa
puh. 041-549 8156
lauri.puirola@awasakki.fi

Varapuheenjohtaja

Rauli Vilkas
Järvenpää
puh. 0400-312 642
rauli.vilkas@awasakki.fi

Jäsenkirjuri

Pirjo Koski
Kerava
puh. 0400-609 958
pirjo.koski@awasakki.fi

Johtokunnan jäsen
Jawasakki lehden aputoimittaja

Veikko Koski
Kerava
puh. 0400-743 296
veikko. koski@awasakki.fi

Jawa talviunilla



Jawasakki ry:n kerholehti

Aineisto
Seuraavan lehden aineisto
31.'1.2012 rnennessä.

Lehti lmestyy maaliskuussa.

Toimitus
Lauri Puirola

Pallotie 2

01280 Vantaa

Puh. 041-549 8156
lauri.puirola@planmeca.com

Jawasakki lehti ilmestyy
3 numero vuodessa

Ilmoitushinnat
1/1 sivu 100 €
1/2 sivu 50 €
1/4 sivu 25 €

Painosmäärä
650 kpl

Painopaikka
Kirje- & Lomakepaino Oy
Järvenpää

Sisällysluettelo

1 Jawa talviunilla
2. Johtokunta

3. Päätoimitlalan pa sta

4. Vuosikokous

4 Kromosomi Jawa

5. Puheenjohtajanpalsta

6-8. Jawasakkikokoontuminen

9. Ostetaan ja myydään
'10- 

1 2. Pohjois-saksalainen Power-mies
13-16. Reilo "Reku" Rantanen

17-19. Kalen 70 v. Juhlamantsa
20. Etelän Pystymettä

21-23. Jawaretki Västeråsiin
24. Takasivu

Päätoimittajan palsta

Siinäpä on syksy mennyt kiireitten kanssa, edellinen lehti oli
myöhässä, mutta otetaan nyt takaisin. Pyritään jatkossa
saaman vuoden viimeinen painos ennen joulua jaettavaksi.

Ajokelejä piisaisi vielä, lämmintä on I astetta tätä kirjottaessa
kun marraskuu alkaa olla lopuillaan. Syksyn isompi tapahtuma
Pystymettä keräsi lokakuun Iopulla yli 500 kävijää.
Tapahtumasta enempi sisäsivuilla.

Aineistoa tähän numeroon on tullut kiitettävästi, ja toivon että
seuraavatkin numerot saataisiin koottua. Lähettäkää vaan
juttujaja kuvia jatkossakin, helpottaa paljon kun on aineistoa.
Nettisivuja on srivottu roskapostin osalta, sieltä poistettiin
toistaiseksi vieraskirja häiriöpostien takja. Aika vähän on
liikehdintää foorumilla, tosin muutama mwnti-ilmoitus on
johtanut pikaiseen kauppaan.

Hollannin Jawakerho täyttää 20 vuotta ensi vuonna, toivoivat
vieraita tapahtumaansa. Olemme pienellä porukalla menossa
ensi toukokuun loppupuolella. Tietoja tapahtumasta voi katsella
osoitteesta: www.jawatreffeneverdingen. nl

Huolletaan pyörät kuntoon ja rakennellaan uusia ensi ajokautta
vanen.

Lauri Puirola
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Vuosikokous

Jawasakki ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Hotelli Tallu kassa
lauantaina 11.02.2012. klo 12.00 alkaen .

Osoite: Hyvinvointi- ja kokoushotelli Tallukka ,Tallukantie 1 , 17200 Vääksy.

Kokouksessa käsitellään normaalit vuosikokoukseen kuuluvat asiat, johtokunnalle
ajoissa esitetyt ja johtokunnan 6. 1.201 2 kokouksessa käsittelemät asiat.
Esityslista on nähtävissä Jawasakin nettisivuilla johtokunnan kokouksen jälkeen.

Normaali Banaani-Jawassa, käynnistys
kampuran päässä ja kytkin takana. Pyörät
vietiin Man-saarelle Sixiin keskeneräisinä,
kaikki keskeyttivät. 1966 lähdettiin Ruotsin
Sixiin, otettiin Vanhat Jawat käyttöön
Kromosomit jäivät kotiin. Suomi oli 3. ja Tsekit
uusilla Jawoilla 4. Yhteistyö alkoi hivenen
rakoilla (ensimmäisen kerran rakoili 1962).
'1966 pyörät oli jossain, ajettiin vanhoilla
Jawoilla. Jawatalli loppui 1966, samana
vuonna Kärhä osti Kromosomin itselleen.
Kärhä ajoi '1966 Rallia ja Enskaa, 1967 Päitsin
voitto Kromosomi-Jawalla. Kromosomi -
Jawoja oli 4 kpl ,2 kpl 250 ccm ja 2 kpl 350
ccm. Simo Nikander oli ostanut Kromosomi-
Jawan 1992 Vaahtokarilta, museoitu 1998 (

Kärhän Kromosomi 350 ccm), Sunin Manulla
oli ollut toinen Kromosomi-Jawa ( 350 ccm),
ostanut Porvoosta Timo Laukkaselta
(luultavasti Hokkasen pyörä).
Vuonna 1968 Suni voitti kaikki Junioriluokan
kisat Kromosomilla.

M Nieminen Jämsä"

Kromosomi Jawa

Pertti Kärhä osti kasaamansa Kromosomi
Jawan

Kromosomi-Jawan vaiheita

Tämmösiä kertoi Pertti ( Konsta) Kärhä,
Kesällä -65 mentiin Tsekkeihin. tarkoituksena
oli ajaa 3-Päivän ajo. Menimme 2-viikkoa
aiemmin rakentamaan pyöriä 3-päivän kisaan.
Jawan tehtaan vieressä olevaan
tuotekehityspajan tiloihin, Beni, Hukka, Lasse
ja Konsta. Vesa Mieho oli Jou kkueenjohtaja
Jawa kilpatallissa. Työstölämpösistä osista
kasattiin pyöriä sitä mukaa kun linjalta tuli
osaa. Piti osallistua 3-päivän kisaan, mutta ei
saatu pyöriä kasaan ajoissa. Viimeiseen
kilpailupäivään päästiin mukaan, 2 päivää
aiemmin ajettu. Kaikki kolme Kromosomi
Jawaa tuli maaliin, kaikissa kromosomeissa oli
ollut samanlainen virtavika, jonka kaikki kuskit
paikansivat ( konkka-vika).

Lempinimen" Kromosomi " annoimme
kasaamimmeille jawoille.,Pyörät tunnistaa
kytkimen sijoituksesta ( kampuran päässä),
käynnistin mekanismi taaempana.



Puheenjohtajan palsta

Hyvät Jawasakkilaiset

Taitaa jo olla niin,että jawailut on tämän vuoden osalta pikkuhiljaa
jawailtu tätä kirjoitettaessa näin marraskuun puolivälissä. Aivan
eteläisessä Suomessa saattaa vielä olla kohtuullinen mahdollisuus
lähteä ajelemaan, mutta aikaisin saapuva pimeys pitänee sielläkin
starttaajien lukumäärän vähäisenä. Ainakin tämän lehden
ilmestyessä lienee talvi saapunut ja vlimeisetkin sankarit vaipuneet
talvihorrokseen. Tyydytään siis odottamaan ensi kevättä ja kirkasta
ajokautta- On talvi aikaa käydä Jawan kimppuun jos tarvetta on ja jos
ei isompia tarpeita ole, niin voihan sen ainakin puunata kiiltäväksi.

Yhdistys toimii nyt kolmatta vuottaan ja jossain mielessä hakee vielä suuntaansa koskien lähinnä
yhd istystoiminnan periaatteita ja niiden käytännön toteutuksia. Seuraavassa vuosikokouksessa
helmikuun 11 .pnä Vääksyn Tallukassa johtokunta tulee mm. esittämään muutoksia kunnia- ja
ilmaisjäsenasioiden tiimoilta ja jäsenmaksun korottamista 5 eurolla. Johtipa yhdistystä kuka tahansä,
niin on paljon mukavampi vetää riittävän vakavaraista, kuin kädestä suuhun elävää vhdistvstä.
Juhlavuotta 2013 ruvetaan valmistelemaan ja mm. siihen tarvitaan varoja jo ensi uuonna.
Suunnitteilla esim. juhlakalenteri jäsenistön kalustosta.
Tiedämme kyllä sohaisevamme ampiaispesää ehdottamalla automaattisen ilmaisedun poistamista

yli 70 vuotiailta jäseniltä. Mutta asra on n iin, että 70 täyttäneitä on yli 70 ja lisää tulee joka vuosi 5-10
kappaietta, koska kerhon jäsenistö koostuu jo huomattavassa määrin eläkeläisikäisistä. Tässä on
huomioitava, että tämä etuus on vanhan epävirallisen kerhon peruja, joita Veikko Koski myönsi silloin
kun jäsenistö oli vielä lähes sataprosenttisesti työelämässä, eikä muutaman ilmaisjäsenen
mukanaolo ollut rasite maksaville jäsenille.

Rekisteröity Jawasakki ry ei ole missään vaiheessa tehnyt virallista päätöstä ilmaisjäsenyyksistä
eikä kunniajäsennimityksistä, joten johtokunta viimeisessä kokouksessaan päätyi siihen, että nämä
asiat otetaan käsittelyyn seuraavassa vuosikokouksessa ja saatetaan ajan tasalle. Yhdistyksen
sääntöjen mukaan vain vuosikokous päättää näistä asioista ja niinpä me toimimme n iin. Vuosikokous
voitoki päättää asian suhteen miten parhaaksi näkee ja se on sitten virallinen päätös ja sitten edetään
sen mukaan.

No, tämä on vain yksi asia monien muiden vuosikokousasioidan joukossa. Toivonkin
mahdollisimman paljon osallistujia vuosikokoukseen tekemään hyviä päätöksiä. Ennen kaikkea olisi
hyvä olla paikalla porukkaa "sieltä kauempaakin" tuomassa mielipiteitään ja ehdotuksiaan
kuultaviksi. Kerätkää autollinen alueen harrastajia ja lakaa Vääksyyn. Poissaolevilla kun ei
tunnetusti ole ainakaan kovin paljon valitusoikeutta jälkeenpäin.

Kaksijohtokunta paikkaa on vapaana helmikuussa ja ei ole yhdistyksen kannalta parasta, että aina
samat henkilöt tehtäviin uudelleen valitaan. Olla jäsen Jawasakin johtokunnassa on myös
jawaharrastamista, jossa ei kädetkään juuri likaannu.

Johtokunta pitää vuosikokousta valmistavan kokouksensa loppiaisena ja jos kellä mitään
esitettävää on (varsinkin uusista ehdokkaista), niin ottakaa yhteyttä ainakin allekirjoittaneeseen.
Katsotaan sitten, miten edetään. Kokouksensa jälkeen johtokunta laittaa etukäteistietoa nettiin,
koska seuraava lehti ilmestyy vasta vuosikokou ksen jälkeen.

Ja ennen kokouksia hiljennymme viettämään loppuvuoden suurta juhlaa, Joulua ja juhlimaan
toivottavasti kaikinpuolin vakaampaa alkavaa vuolta 2012.

Toivotan ka ikille Jäsen ille Rauhaisaa Joulua ja onnekkaita kilometrejä vuodelle 2012

Kauko Suntioinen



J awasakki kokoontu m i nen 8- 1 0 .6.201 2
Orilammen lomakeskus
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KATTAI,'KSET a:rmlarnen
lounas
päviillinen

narset
miehet

klo 08.30 - I0-00
klo 11.30 - 15.00
klo 17.30 - 19.00

klo 08.00 - 09.00
kio 09.00 - 10.00

Asiakassaunaworot
Allas-saunassa

Ja
ja

kio 16.00 - 17.00
klo 17.00 - 18.00
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Jawasakkikokoontuminen 8-1 0 .6.2012
Orilammen lomakeskus

JAWASAKKT 8.-1 0 .6. 2012
8.6. Pedanhi

Majoittuminen ja asiakassaunavuorot naiset klo 16.00-17.00.i4 miehet klo 17.00-19.0O

KIo 1 7.30-20.30 Kiusausbuffet

Klo 1 9.00-22-00 sawsauna

Ko 20.30{O.30 tenssia elävån musiikin tahdissa

Kota varattuna klo 19.00 alkaen makkaran paistoon

9.6. lauantai

Klo 8.O0l0.OO runsas maalaisaamiainen sekä aamusaunat naiset klo 8.00-9.00 ia miehet
klo 9.OO-10.00

Klo {1.OG'|4.OO Jawa-aielu Werlan tehdasmuseoon ( tai vaihtoehtoisesti klo

1 1 -00-1 3.00 Kultareitti risteily, omakustannus 15,5@hlö )

Klo 16.00-20.30 buffef pitopöytå tarjolla

Klo 16.00 naistensauna.la miestensauna klo '17.0&.19.00

Ko 19.00 kota varattuna makkaran paistoon

Klo 20.00 kokoustila varattuna

t{o 20.30 tanssia ravintolassa ia terassibaarissa karaoke

10.6. sunnuntai

Klo 8.0010.00 runsas maalaisaamiainen sekä aamusaunat naiset klo 8.0S9.00 ia miehet

klo 9.00-10.00

^ 
-l \

a lnlammen- ,\) t-ounresKus<----'
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Ostetaan ja myydään

Myydään

Jawa typ. 559/250 kunnostettu vaihtokone
hp.780e Jawatyp.111250
"Perak" kunnostettu vaihiokone hp.78Oe
Jawatyp. 3531250 kunnostettu vaihtokone
hp.780e Koneet on porattu, laakerivstefat,
vaihteistovkytkimet kaikkj kunnostettu, siistejä!

Jawa purkuosaa jokamalliin kysele! Uuttakin
osaa löytyy kromiosat, männät, Iaakerit,
vaihde/kytkinosat, vaijerit, mittarit ym.

KäytetyUhuolletut JIKOW-kaasuttimet. HUOM!
nyt on u ustuotanto
(kopio) JAWA S|X-kaasuttimia hp.11 0e.
Jawa-mopo MS-50 automat. uutta osaa. Kysele
palvelu pelaa!

Veikko Väyrynen puh.050-3528060
s-posti: veikko.veko@gmail.com

Kunnostan/entisöin +verhoilen Jawan
satuloita ja lisäksi teen jonkinverran
koristeraidoituksia Jawoihin, miksei johonkin
muihinkin merkkeihin. Myös jotain muutakin
pikku hommaa Jawojen entisöintrin liittyvää.
Soittele.

04OO-7 43296 A/eka Keravalta

Korjaan ja huollan Jawan kampiakseleita.

Lauri, Vantaa p. 041 549 8156.

Jawa TYP 650 vm 2007-2008 , ajettu n
2000km

p.040 5456911 Timo Turunen

Myydään Jawaan seuraavia osia:
Rekisterikiinnityspeltejä, kurasuojaan
valkoisia peltejä, lasikuituisia takakurasuojan
etuosia, lasikuituisia kotelon pohjia,
ohjauksen kiristysosia Si></sota, sota-Jawan
rekisterikilven taustapelti, Jawa tyyppi 11-18
lasiku itusatu lan pohja, lFA125 M51
ketjusuojia sekä Montesq 125 keujusuoja.
Kaikki metalliosat jauhepolttomaalattu.
Lisäksi numerokilpiä pellistä, alumiinista,
lasikuidusta ja muovista sekä lasikuituosia
eri pyöriin. HVA, KTM, CZ.

Jouko Koli / Hyvinkää 019-463085 tai
0400-593605.

SivuvaunLr Siri
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Pohjois-Saksalainen Power-m ies
il

n
Omakotitalon orh a lla. ouna-valkoisen
ju h late lta n edessä seisoo väsyneen
näköinen. mutta ylpeä ja tyytyväinen mies -
Fred Rode, monitoimityyppi, vahva kroppa ja
kädenpuristus, Jawa-Power nimisen firman
vetäjä ja Jawatapahtuman 2011 järjestäjä
Pohjois-Saksassa. Toistamiseen Rode
onnistui houkuttelemaan suuren joukon
J awa-h arrasta.jia pieneen Mecklenburg-
Etu pom merissa sijaitsevaan kylään.
Muutaman sadan asukkaan kylän nimi
kuulostaa myös ulkomaalaisen korvissa
hauskalta: KuchelmiB.

Jawa-hulluudesta ammatti

Fred Rode on tehnyt Jawa-hulluudestaan
ammatin. jolla hänen omien sanojensa
mukaan ei pysty varsinaisesti rikastumaan,
mutta kohtuullisesti elämään. Siltä koko
touhu myös vaikuttaa, omakotttalon alla
oleva kellaritila toimi verstaana. Oikealla
seinällä hyllyrivi on täynnä varaosia.
moottoreita ja työkaluja. Vasemmalla puolella
on tukeva työpöytä, sen yläpuolella
asiallisestr järjestettyjä työkalujen, ruuvien ja
pulttien säilytyslaatikoita.

Keskellä työtilaa työn alla oleva tilaustyö:
Jawa 350 tyyppi 354. Runko on.1o maalattu ja
moottori valmiiksr asennettu. Ja työtä piisaa,
vakuuttaa Rode, jonka työaika yksityis-
yrittäjään tyyliin on maanantaista
sunnuntaihin, klo. 9.00 - 22.00. Kun mies on
pyörien kimpussa, hänen puolisonsa Sabine
Rode turvaa yrityksen selustan - kirjanpito,
laskut, tilausten postitu s, vieraiden
kestitseminen jne. Miten Jawa-mies perjäisi
ilman Sabinea. . .

Jawa-innostus tarttui Rodeen jo nuorena
poikana. "Sain ensimmäisen ajoktn - Jawa
05 tyyppi 20 - tädiltäni. Olin vasta 14-vuotias
poika. Osarlistuin niin kuin suurin osa
itäsaksalaisia nuoria Jugendweiheen eli ei-
kirkolliseen nuorisovihkimykseen (vastaa
suomalaista rippikoulua). Vihkimysleirin
suorittaneille annettiin yleensä kunniakirja ja
sukulaisilta tuli paljon lahjoja. Yllätyksekseni
tätini antoi minulle Jawa-mooon. 16-
vuotiaana hankin ensimmäisen ison Jawa-
pyörän. Olin hyvin ylpeä Jawa 350 tyyppi
360:sta. Minulla ei ollut edes vtelä ajokorttia."
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Pohjois-Saksalainen Power-mies

f,.

1970-luvun lopussa Jawa oli ltä-Saksassa
edelleen suosiltu, mutta jo vaikeasti
saatavissa. ltä-Saksan MZ-
moottoripyörätuotannon pönkittämiseksi
Jawojen tuonti lopetettiin 60-luvun lopussa.
50- ja 60-luvulla ltä-Saksaan tuotiin etenkin
Jawa 125 ja 175, Jawa Perak 250 ja 350,
Jawa 350 tyyppi 354 ja 360, harvemmin Jawa
350 tyyppi 634 ja Roden oman muistin
mukaan vain 300 kaooaletta Jawa 500 OHC.

J awoje n tuonnin päättymisen jälkeen
varaosatilanne vaikeutui huomattavasti,
mutta Jawan suosio kuitenkin säilyi. "Jawan
urheilullinen ilme, veto, kierrosluku ja soundi,
kaksi pyttyä ja paljon kromia tekivät minuun
syvän vaikutuksen. Jawa-omistajan
osakkeet nousivat myös tyttöjen silmissä
hyvin korkealle", kertoo Rode.

Asiakkaita ympäri maailmaa

Palataan takaisin nykyaikaan. Roden yritys
tarjoaa asiakka ille kaikki palvelut, jotka Jawa-
moottoripyöriin ja pyöräharrastukseen
yleensä liittyvät: osien hiekkapuhallus tai
lasihelmipuhallus, peltiosien lakkaus, raitojen

maalaaminen, kromaus, moottorien huolto ja
korja us, vanhojen raatojen entisöinti,
kampiakselien huolto ja korjaus, sähkötyöt jne.

Yrityksen liikevaihdon tärkeän osan
muodostaa varaosien rilaus- ja postitus-
palvelu. Toimistoon saapuu Jawa-pyörien
varaosia koskevia tiedusteluja ja tilauksia
ympäri maailmaa. Asiakkaita löytyy lähes
kaikista Euroopan maista. Sen lisäksi varaosia
on lähetetty jopa Puerto Ricoon, Yhdysval-
toihin, Kiinaan, Intiaan, Kuubaan ja Brasiliaan.
"Eikö tämä kuulusta hieman hullulta? Pitkä
postituslista osoittaa, että Jawa oli ajkoinaan
todella kansainvälisesti tu nnettu merkki.

Tänään sen museoaryo on todella suuri. Mikä
muu merkki voi väittää omistavansa
maailma n laajuisesti niin suuren lobbaus-
porukan?", hehkuttaa Rode.

Roden asiakkaiden Jawa-tarinat kuulostavat
myös suomalaisittain tutulta: "lhmiset, joilla oli
nuorempana Jawa-pyörä, ostavat entisöidyn
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Pohjois-Saksalainen Power-mies

Jawan tai entisöivät sen itse. He ajattelevat,
että kun minulla on muuten jo kaikki, nyt haluan
vielä kerran Jawan. Jawasta innostuvat myös
nuoremmat, joiden perheessä isä tai isoisä
ajoivat Jawoilla. "

Tulevaisuudessa etenkin varaosatilanne
askarruttaa Rodea. Tällä hetkellä tilanne on
vielä kohtuullinen, mutta Rode ennustaa
va raosatila ntee n vaikeutuvan lähivuosina.
"Turkissa hinnat ovat voimakkaasti nousseet,
Tsekissä hintataso on riistäytynyt käsistä.
Peltiosien, moottorien ja siedettävässä
kunnossa olevien vanhojen pyörien saatavuus
on vaikeutunut ja hinnat ovat korkeita.
Alkuperäiset osat ovat harvinaisuuksia ja
paljon osia valmistetaan kopioina." Roden
mukaan sana "piratismi" näyttää olevan tuttu
ilmiö myös varaosien kohdalla. "Esimerkkeinä
kaasurit ja iskarit. Niitä mainostetaan
alkuperäisinä osina, mutta todellisuudessa
osat on valmisteltu Kiinassa, vaikka kaasurin
päällä lukee JIKOV

Tulevaisuuden haasteet

Oman Jawa-yritystoimintansa tulevaisuuden
suhteen Rode asettaa sanansa varovaisesti.
"H ieman epävarmalta tämä vaikuttaa.
Varaosat ovat kalliita. Jawan uudelleen
rakentaminen on kalltsta lystiä ja kiinnostaa
ennen kaikkea ihmisiä, jotka etsivät
ylimääräisille rahoilleen sijoituskohdetta. Ja
sitten tämä ym päristöintoilu.

Asken kuulin radiosta, että jos Saksan
vihreät pääsevät hallitusvaltaan, he haluavat
kieltää kaikki kaksitahtiset moottorit." Nämä
arviot kuulostavat hieman ylipessimistisiltä,
kun katsoo niitä lukuisia Jawa-pyöriä, jotka
seisovat kahdessa rivissä teltassa ja sen
ulkopuolella. Verrattuna Suomen
tilanteeseen 4äyttää myös siltä. että
Saksassa Jawa ei ole vain "pappojen
harrastus" vaan Jawa-into on tarttunut myös
nuorempaan suKupolveen.

Työn touhussa Rodella on vielä omia
tote utta m atto m ia unelmia. "Esimerkiksi
kaksi- tai yksisyliterinen Jawa 350 Six Days
tai Jawa 2501350 OHC. Joskus unelmistakin
tulee totta, eikö niin? Voivatko suomalaiset
ovat avuksi??"

Lopuksi Roden kommenttt muutamista
Jawa-malleista:

Jawa 350 tyyppi 554 (Ruotsin armeijan
malli): "Ei tarvitse putsata. Hyvä veto,
mahtava soundi ja suksien ansiosta sen
kanssa voidaa n hurjastella talvellakin. . . "

Jawa Perak 350: "Pieni, kätevä, pyörä
käyttäytyy erinomaisesti ahtaissa
mutkissa..."

Jawa 500 OHC: "Harvinaisuus, hyvät ajo-
ominaisuudet, hyvä soundi..."

Jawa 350 Six Days: "Urheilullinen,
harvinainen. helposti ajettava. voi ajaa
pelkällä takapyörällä vaikka 300 metriä..."

Jawa 350 tyyppi 640 sivuvaunullinen: kevyt
sivuvaunu, vahva kone (28 hv), voidaan ajaa
vaikka 10 km sivuvaunu ilmassa..."

Yhteystredot: www.jawapower.de (saksaksi
ja englan n iksi)

12



Reijo "Reku " Rantanen
V;lppJ ainen pirkälinjan Jäwa.a CZ harasta;å

Rekun verstas Mäntässä 1960 luvun alussa

Reijo on syntynyt vuonna 1938 Mäntässä,
joten ikää on kertynyt jo kunnioitettavat 73
VUOIIA.

Moottoripyörä harrastuksen aloittaminen ei

Reijon nuoruuden aikaan ollut yhtä helppoa
kuin nykyään. Vanhoja käytettyjä
moottoripyöriä ei -50 luvun alussa ollut juuri

tarjolla, ainakaan nuoren miehen budjettiin
sopivalla rahalla joten ensimmäinen piti tehdä
itse niistä osista mitä oli tarjolla. Polkupyörän
runkoon sovitettiin noin 10Occ moottori,
moottorin merkki ei enää ole muistissa. Se että
rakennelmaa ei koskaan saatu käyntiin, on

Jäänyt hyvin mieleen. Sytytysjärjestelm ä
joL,oLrti ^ sovittamaan rakentamisen
yhteydessä tse moottoriin ja kävi niin, että
välityssuhde meni väärin, jolloin sytytystä ei

saatu koskaa n kohdalleen.

r?,:l

Välillä kokeiltiin moottoriveneen rakentamista
ja siinä onnistuttiinkin hyvin, kunnes potkuri
tippui. Tilalle saaliin uusi potkuri paikallisesta
konepajasta, mutta se oli jonkinlainen
kokeilumalli ja nousu niin suuri, että moottori
enää jaksanut kierrättää sitä.

Työ uran Reijo aloitti ainakin Keskisessä
Suomessa siihen aikaan erittäin kuuluissa
Mäntän pyörä- ja urheilu aitassa vuonna -54
korjaa mon puolella. Ei ku iten kaa n
kuuluisuutta saaneella sylinterien poraus
puolella.

Rahaakin alkoi työstä jäädä sen verran sivuun,
että ensimmäisen oman moottoripyörän
hankinta onnistui 16 vanhana vuonna 1955.
Käytetty CZ.

13-



Reijo "Reku " Rantanen

1961 Re ijo perusti oman yrityksen
H uoltokorjaamo Tmi Reijo Rantanen
Mänttään. '1964 Reijo muutti Vilppulaan
m u utama n kilometrin päähän, joss a
yritystoiminta jatkui Reijo Rantanen Oy:nä ja
Koneliike Reijo Rantanen nimillä kunnes
eläkkeelle siirtyminen tuli eteen.

*".*^l

ed!'j1ij:ri I rireitelrmässä miksi täällä ri"ta:i'r

Yrityksen toirnintaan kuului myös pienko-
neden. polhupyörer 1a roonor.pyorien sekä
njiden varaosien myynti. Jonk n aikaa oli
Reijolla myös vrrallinen CZ-myynli edustus.
H u o lto k o r.Ja a m o n myymä lä on jäänyt
eläkkeelle siirtymisen jälkeen museotasoiseen
kuntoon. Takaovesta tultaessa näyttää kuin
astuisi täysin toiminnassa olevaan liikkeeseen.
Reijo osti 1960 uuden 554 Sixin, aikanaan
Mäntän seudun ensimmäinen. Neljä kertaa
kävi Sixi vuosien kuluessa eri haltiioilla, mutta
palautuiaina kotiin.

1961 heräsi Mäntän seudulla ajatus omasta
moottorl seurasta. Reijo oli aktiivisesti mukana
Mäntän Valon Moottorimiehet seuran
perustamisessa, Toiminen myös seu ra n

puheenjohtajana. Moottorimiehet jär.jestivät mm.
motocross, jää- ja maa rata kilpäiluja.

Huornåtk:a v ra, nen kerhotekki,

Perustavassa kokouksessa oli mukana myös
Jawasakkilaisen tuntema Jaakko Tamminen.
"Reku" oli paikalla veteraanikerhon ajoissa
Turussa, jossa päätettiin Jawasakin
perustamisesta. Aikanaan aktiivisesti mukana
VMPK:ssa ja veteraan iralleissa.

Jawasakkiajojen aika keväällä ei ole sopinut
kovinkaan usein kalenteriin kevät kiireistä
johtuen.

Aikojen kuluessa Reijolle on kertynyt iso
määrä erilaisia Jawoja, Cettejä ja myöhemmin
muitakin merkkejä.

Perämoottoreita ja sahoja on myös
h u omattava määrä löytänyt paikkansa
varastojen hyllyiltä.

Vielä on jäljellä useampikin Jawa ja CZ
projekti. Osassa entisöinti on aloitettu, osa on
"raato" tasolla.

Jotkin saattaisi olla myynnissäkin jos sopiva
ostaja löytyy.

fa*\Y
nl n ikals ;

"Reku" ja 5ixi, molemmat hyvässä kunnossa.
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Reijo "Reku " Rantanen

Seuraavilla sivuilla vanhoja kuvia "Rekun"
albumista.

tv aIt:a ':: .a:

Orvo Marjamak : -:.--:: ,

lawalia k u liTc r .

Cil(ealla Perak mallin kilpailumalli

Ke lo Varonen lå Jåwa special

Sir rr: !:: ,.: ,. :, l1 5C lLivun alussa

iääratåå Ruovedellä 1962.



Reijo "Reku " Rantanen

Ruores 1-452, lähtö. Mauri Pulkki toinen oikealta.

-:.F" Måk sen Unstrla cz 150 cm3

Pitkä satula, ei ole museokatsastajien mieleen.

Mitenkähän lehoiJle on

poistettu? Takaosaakin

käynyt, kun äänenvaimentåjat on

rungosta on muotoilu,

Jääratåa Ruovesi 1962. Yksi näistä on Tammisen Jaakko, kuka?

\ Ls en-iso ni aodcttavalawa.



Kalen "/0 
v'. "ir-thiamantsa

Lahtöå ocioita!n;s:. r1 1.1, r:. , ll l r _:. r,r: ":r:rti.r vi3r5s].:an {4) Heikkl S:to l\4änlsalästä kornea a
Jawa Six Days 250 c. .it:rr f, i.. : r_ . - - r...::, ;r,i r,ii.:r ri .l:ifii:) i.t-.iii,c,r ieksiissrjkirl mainitutia CZ Geläncle
Sportilla -60, jca6n l - l.i :,::

17 .9.2011 ajettiin Vierumäen Ruuhijärven
maisemissa classic enduroa merkkipäiväni
juhlistamiseksi. Nuoruusvuosieni aikoihin
p u h uttiin mantsakisoista. Maantieajoa
kuvaava sanonta on vaihdettu ajan myötä
enduroksi. Taannoin kävtettiin mvös
luotettavuusajon nimitystä.

Me vanhojen ma ntsa koneiden miehet
muistelemme edelleen sellaisia polkuja, joita
voitiin kurvailla melkeinpä jousittamattomilla ja
alaputkisilla kisalaitteilla. Jousitusten ja
s ku nvaimentimien kehityttyä valtavin askelin
Vanhat mantsapolutkin ovat jääneet unholaan.
Ratolen erikoiskokeet on viety nykyisin yhä
-ar<a ampiin kivikkoihin, kannikkoihin ja
-:.::av in kurapasseihin. Lienee
L, <c-aartuontia myös oudot rakennetut
esiee: kent llä. Ratapölkyistäkin pitää
näkö]äär k'!l'ätä niitä, vaikka kyseessä ei ole
tria -alo vaan ke ol a mitattava nopeusjakso.

Tässä kirjoituksen tapahtumassa tavoitteena
oli järjestää sellainen reitti, että suurempia
tuskia kokematta se pystyttäisiin ajamaan
kaikenlaisilla vanhoilla moottoripyörillä läpi.
Vaikka aikolakin otettiin, tarkoituksena oli vain
kuvarnnollisesti le ikkiä oikeaa e ntistä
mantsahenkeä uhkuvaa pärinäseikkailua.
Kaikki palkittiin samanlaisin mitalein. Vai mitä
sanotte tsekkiläisten pyörien lisäksi vaikkapa
vääksyläisen Timo Vuo riston kierrosta
puolalaisella alaputkisella 1 75 cc SH L M 1 1 -62
pyörällä? Se oli maantierenkain museo-
rekisteröity harvinaisuus muiden joukossa.
Mies haiusj päästä mukaan ja saitietysti luvan.

Muistan kyllä, kuinka Rauli Vilkas oman
ju h lapäivänsä kunniaksi lähti aikoinaan
oikealle Päitsille Sixillään. Lahteen asti mies
sinnitteli noilla aivan eri maailmasta oleville
pyörille tehdyillä kivispooreilla. Kunnioitettava
suoritus. Kiva oli nähdä hänet ja ehjänä
edelleen paukuttava Jawan kisakone.
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Kalen 70 v. Juhlamantsa
Tu lkaapa muuten mukaan Jawoinenne
nykypäivän Päitsille keväisin! Tällä tarkoitan
läh inn ä jonkinlaista näytösajoa, jonKa
köröttelemme oikein luvalla. Siis joitakin
pätkiä, jotka sopivai vanhoille koneille. Ne ovat
kylläkin pääosin siirtymätaipaleita. Olemme
joka tapauksessa saaneet myös Päijänneajo-
tarrat pyöriimme, koska olemme näyttäneet
katselijoillekin entisajan mantsakoneitamme
Jukka Lahti Mäntsälästä ottaa ilmoittautumisia
vastaan.

Paul Laaksonen oli tehnyt vaivojaan
säästämättä oivan radan nimikko-
taoahtumaani. Kiitos hänelle vielä kerran!
Lähtö tapahtui Ruuhijärven alueelta
Myllylammen majalta. Kahden erikoispätkän
jälkeen matka jatkui Vierumäen opiston
parkkialueelle, jossa oli pyörien esittely
yleisölle. Paluu maalialueelle tapahtui kahden
uuden kellotuspätkän jälkeen. Keli sattui
kuivumaan juuri tuoksi hetkeksi. Koko viikon oli
satanut melkoisesti, mikä aiheutti liukkautta
viitoitetuilla peltopätkillä. Pitäisi tietysti sanoa'
että ihannekeli mantsamiehille.

Pyörät oli ryhmitelty viiteen luokkaan iän
perusteella. Viides oli kylläkin sivuvaunu-
luokka. Siinä oli kolme paria muKana.
llmoittautumisten yhteydessä kysyttiin myös
kerhoa, seuraa tai vastaavaa taustatekijää
kisailijoille. Salosta tullut parivaljakko Leevi
Laaksonen ja Markku Eskolin ajoivat Yamaha
TT600 -83 sivarikoneellaan Gruppo
Reumatismo n sPonsoroimana. Oman
humoristisen lisänsä antoivatkin hauskat
kerho- nimitykset.

A-luokan (1969 tai vanhempi) 19 pyörän
joukossa oli 12 Jawa-tehtaan tuotetta. Omasta
tallistani olin antanut Jarmo Partasen
ajettavaksi 60-luvun monista koitoksista
entisajan kisamiehille tutuksi tulleen CZ
Gelände Sportin vuodelta 1960. Pyörässähän
on tunnetun virittäjävelho Sakari (Sakke)
Sunnan räätälöimä kone, jossa 175 cc MZ:n
sylinteri on istutettu CZ:n lohkoihin.
Kampikammiota on pienennetty, kanavat
muotoiltu uuieen uskoon 30 millisen Amal
Monobloc-kaasarin kaasuien virtaukseen
sopiviksi.

Kun muistelen omaa nuoruuttani ja pyöriäni'
joilla ajelin, päällimmäisenä ei hehku suuret
senaikaiset superkoneet, vaan 150 cc CZ

Tuftu näkyn-rä kuskin paikaita tämän lehden lukijoille

yläputkineen ja Csepelin etupäineen. Ajoin
sillä mm. lesenssittöm ien crossikisan.
Jalkatappi irtosi kannikkoon. mutta ajoin
maaliin toinen jalka koneen posKeen
turvautuen. Oli minulla vähän aikaa Triumph
Tiger 110,600 cc hirmu. Siitä ei liiemmin
säkenöiviä muistoja heru. Sitä vastoin eräs
kolhiintunut 250 cc Six Days Jawa palveli
luistinradan pellepyöränä. Vauhti päälle ja
suoraan pehmeään Penkkaan, kuski
ohjaustangon yli itse kuvitelluin tyylipistein
vallin oäälle.

Koen tietysti suurta mielihyvää ja kiitollisuutta
tästä nimikkotapahtumastani Ruuhijärvellä.
Erityisen mielissäni olen siitä, että n.70 kuskia
oli saapunut paikalle juhlistamaan
merkkipäiväni ajelua. Olinhan viritellyt pienen
80 cc SWM-pyörän alleni isku u n numerolla 70.
Pieni kone ei luonnollisesti jaksanut raapia
soraa ja multaa isompien tahdissa, mutta juuri
ja juuri ehdin parin kilometrin erikoiskokeen
maaliin ennen takanani minuutin päästä

lähtenyttä Sixiä. Tai tietysti on otettava
huomioon kohteliaisuus. Minun annettiin ajaa
Keutassa.

- 18



Kalen 70 v. Juhlamantsa
Järjestäkää vaikka pienempiäkin yhteisajeluita
endurohengessä! Mukaan on kyllä tulijoita, kun
vaan joku tai jotkut viitsisivät puuhata radan.
Palkintojen vuoksi emme niinkään kisaile. Me
haluamme verestää nuoruutemme nostalgisia
muistoja ja välittää niitä nuoremmillekin, joita
toivomme mukaan v e t e r a a n i o v ö r i e n
karkeloihin. lViettikää tuota ensi kevään Päitsin
näytöspätkää! Kenenkään ei tarvitse puuhata
rataa. Se on valmiina. Yleisöäkin sekä
tosimiesten huoltoverkostoa hvörii taukooai-
koilla. Siis tervetuloa tunnelmoimaan!

Katsokaa netistä vaikkapa Ulla Saloniemen
ottamaa runsasta kuvasatoa tästä Kale's
Classic Endurostal Kuvasarja löytyy
hakusanalla: Kalen 70 vee juhlamantsa.

Kiitoksin ja kan n ustavin elkein I

Kalevi Heikkinen

50 cc it?lia laisas:a 3',iltli,,::ii:._..1
ilselieerr rakentar,ai r:::1.r: t i :i
päristin tåta tapÄhtr!tit:1. , :i' ,.,
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"Luonto tarjoili taas parastaan, kun liki 500
motoristia vietti viikonloppua Läyliäisissä,
Pystymettä meiningeissä 28-30.10 jo 32.
kertaa.

Sää oli mitä parhain, lämmintä mukavasti, vain
pientä tuulenvirettä ja jopa auringon paistetta.

Tapahtuma on maksuton.
Järjestäjät, MP-69.n väki, ovat huolehtineet
juomaveden, riu'un ja polttopuut ja tällä kertaa
tämän kaiken korkojen kera. Ei voi kun kehu a I

Erityisen mukavaa oli päästä juttusille
jawalaisten kanssa, joita metsän siimeksestä
ilmestyikin sieltä ja täältä, mäen alta ja mäen
päältä...

Lauantaina kylässä pyörähti myös Stefan, joka
aamupäivän veteraanipyörä reissun jälkeen
tuli meitä tapaamaan vielä Classicillaankin.

Kuvateksti: lllissä Jawat?

Harmi, ettemme Lauria ja tuntemattomaksi
jäänyttä kolmatta miestä aam upäivällä
tavanneet.

No, huhu kertoo, että ensi syksynä
"pystistellään" jossain Forssan kupeessa.

Tavataan ensin kesäkuussa Orilammella
omalla porukalla, ja kahautetaan sitten
lokakuussa Jawoinemme muiden motoristien
sekaan. ..

l\,4ottäfon,aicin trilr r Ä rtn

Etelän Pystymettä

.'.51F

-20- Eila kotitalousaskareissa



Jawaretki Västeråsiin

F

Keväällä 2011 alormme suunnitel a
Jawaretkeä Ruotsin Jawakerhon
syyskokoontumiseen. Matkalle Västeräsiin
ilmoittautui seitsemän Jawakuskia eri puolilta
Suomea; Rauski Järvenpäästä, Seppo
Keravalta, Ka ri Tuusulasta, Kim mo
Mäntsälästä, Löbbe Karjaalta sekä Arto ja Eila
Myllykoskelta.Tässä olisi oiva joukkue Suomi-
Ruotsi maaotteluu n. Ruotsin puolella
joukkoomme liittyisi ruotsinsuomalainen
Benny Jawoineen.

Matkavaim istelut sujuivat hyvin kuten
aiempinakin vuosina, tästä kiitos Löbbelle.
Siispä valmistautumaan ajoretkelle Naantali-
Kapellskär-Västerås ja sama ta kaisin päin.
Lähtöpäivä olisi 18.8. ja paluu 22.8. Siispä
t^..,^i^ l.,.^t+^-^^^rdvvujd I rutJrrdr I rdd I r...

Koitti torstakipäivä ja ensimmäiset treffit olivat
Siipoon nesteellä, jonne kokoontuivat Rauski,
Seppo, Kari ja Kimmo pyörineen. Syötiin
-oyrymakkarat ja kahvit päälle.

o,a - ,iF .r.

Paikalla tapasimme sa ksala isen motoristin,
loka ol lomamatkalla Suomen läpi Norjaan,
Ruotsiin ja Tanskan kautta takaisin Saksaan.
Ajomatkaa tulisi 8000 km ja ajokkina 150
kuutioinen 150 MZ !Toivotimme onnea kaveril-
le. Potkimme Jawat käyntiin ja keulat kohti
Halikon ABC-huoltoasemaa. llma oli mitä
parhain ja matka taittui mukavasti. Hieman
ennen Saloa Kimmon peräkärryn lipputanko
enteili antautumisen me rkkejä. Siispä
tupakkatauko ja reparoimaan...Lipputanko
saatiin kiinnitettyy taval a jos toisellakin. Ja
matka taittui iloisin mielin sinisen savun
saattelemana.

Halikon ABC-asemalla joukkoomme liittyi
Löbbe, Arto ja Ella. Kimmon lipputanko
hitsattiin kuntoon ja matkaan kohti Naantalin
satamaa. llta alkoi hämärtymään ja pyörät
saatiin laivan uumeniin vakiopaikalle. Eikun
syömään ja maaten.Naantali-Kapellskär
linjalla veden ylitys on nopeaa touhua ,niin
myös herätys ja aamupala.Seu raavaksi pyörät
ulos laivasta ja tupakkitau ko,oli aika tehdä
pä ivän reissusuunnitelma.Kello oli 6.30
ruotsinaikaa..
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Jawaretki Västeråsiin

Seuraavaksi pyörät ulos laivasta ja
t u p a k k i t a u k o , o I i aika tehdä päivän
reissusuunn itelma. Kello olt 6.30 ruotsinaikaa..

Ruotsin puolella oli mahtava sumu päällänsä,
sijnä ei Jawan takavaloa paljonkaan nähnyt
saati edes koko pyörää. Vaan ei tuo menoa
haitannut. Ensimmäinen etappi oli Bennyn
luokse Rimbon nurkille missä Benny
Jawoineen liityi porukkaan me. Tästä matka
jatkuisi Upsalan kautta Västeråsiin. Aikaa
meillä oli, joten pysähdyimme parrinkin
otteeseen. Ensimmäinen pysähdys oli
Upsalassa ja toinen Kärlsean Q8-asemal a.
jonka omistaja on suomalaissyntyinen.
Vaihdoimme kuulumiset ja nautimme evästä.
llmat suosivat retkeämme ja letkamme eteni
savun saattelemana. Puoleltapäivin
saavuimmekin Västeråsiin ja kävimme
kaupoilla. Viimeisenä etappina oli alo
Björnjoen saarelle, missä alkoi Jawoja näkyä
siihen malliin, että perillä oltiin. Koneet
seis.Sininen savu laskeutui, ukkonen jyrisi
tummista pilvistä ja tutut kaverit tulivat
morjestamaan.

Hcla jengi koolla Halikon ABC:ttä. S!unta kohti Ruotsia.

Siispä ilmoittautumaan ja mökeille purkamaan
kuormaa. Fiilis oli mahtava, perillä oltiin ia
koneet toimivat hela matkan.

Perjantai-ilta otettiin rennosti, vaihdettiin
kuulumisia, syötiin pyttistä ja ihmeteltiin
Jawoja. Eskilstunasta tuli Jawasakkilainen
Vesa morjestamaan, Vettä ripsi silloin tällöin.
lltakahvit juotiin, väsymys alkoi painaa
silmäluonta. Lauantaiaamu alkoi sateisessa
merkeissä. Porukka aamupalalie ja kuppi
kuumaa, siitä se päivä urkenee. Kello
kymmenen oli lähtö Västeråsin
ilmailumuseoon.Vesa oli Jawoineen liittvnvt
ajoporukkaan. Sinistä savua 1a rentoa
meininkiä luvassa. Ajoimme lähellä
sijaitsevaan museoon. M useo kierrokse n
aiKana tutustuimme Löbben avustuksella
lentokoneisiin, ka ks itasoista aina
suih ku hävittäjiin, huikea paikka. Vettä tuii aika
ajoin runsaastikin, mutta matkamme jatkui
letkassa mutkateitä pitkin Nykvarniin, jossa oli
ruokailu ja kahvitarjoilu. Ruoka oli maittavaa ja
tarj oilijat nättejä,ei siinä muuta
kaivattukkaan. Savu oli hälvennvt, ioten koneet
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Jawaretki Västeråsiin
kaivattu kkaan.Savu oli hälvennyt, joten koneet
käyntiin ja ajolenkille taas. Reittijohdatti meidät
mutkateitä pitkin v i i k i n k i h a u d o i | | e
Anundshögiin, missä oli tauko. Tutustuimme
viikinkien hautakumpuihin, ei ihan pieniä.
Kummut oli katsottu ja suunta takaisin Björnån
saarelle, kokoontumispaikalle.

Pääsimme mökeille takaisin kuivattelemaan
ajokamppeita ja haukkaamaan vähän
välipalaa ja nauttimaan virvokkeita.
lltaohjelmassa oli ruokailu ja palkintojen jako,
jonne Vesa ja Marja tulivat seuraamme
viettämään iltaa. Suomen sex et (6-1) otettiin
vastaan huumorilla, vai.... Palkintojenjako sujui
hyvin, kolme pyttyä tuli Suomeen. Löbbe sai
parhaan pyörän-palkinnon -72 Jawa
California aa n. Eila ja Arto sa ival
kumpainenkin prs mmän ajomatkan-
palkinnon. Rauskille uovutettiin kunniav tjat 1a
tais siinä sivussa tu lla silkkipuserokin. Suomen
sex et lähetystö louvutti ruotsin jawaklubbenille
Jawa tyyppi 12 männän ja kiertokangen vähän
niinku pesämunaksi. Syötiin, juotiin ja
hauskaakin oli, livemusaa ja tanssia. Juttua
riitti Jawoista sun muista. Kaikki mukava
loppuu aikanaan, niin myös nämä kekkerit.
Sade ropisi mökin kattoon, mutta väsymys
voittisen...

Sunnuntai alkoi mukavan kirkkaana. Ylös, ulos
ja suihkuun. Aamupala odotti ottajaansa jo.
Eväspuoli olijärkätty hyvin, aina tarvittaessa oli
purtavaa, kahvia, tettä sun muuta. Oli aika
alkaa pakata tavaroita. Morjestettiin ja sovittiin
treffit ensi vuodeksi. Ryyppy koneelle ja
käyntiin. Matka kohti kotia alkoi. Matkasimme
pikkuteitä, aikaa kun oli iltalaivan lähtöön asti.
Pidimme ensimmäisen tauon tutulla Q8-
asemalla Kälseassä. Tankit täyteen ja muki
kahvia mieheen. Oli aikaa heittäytyä
pitkäkseen nurmikolle .ia nauttia elämästä.
Katsoimme kartasta pienimmät tiet, sinne siis
Jawoinemme. Sinistä savua ja hyvää mieltä
levitimme lähikyliin. Matkalla Kapelsääreen
ooikkesimme U DSalan nurkille. Matkalla
tapasimme ruotsinsuomalaisia motoristeja
superpyörineen. niin se Jawa vaan jaksaa
kiinnostaa nooeamoiakin...

lltahämärissä ennen satamaa kävimme
kaupoilla. Benny vaimoineen saapui
saattelemaan meitä kotimatkalle. Pimeyden 1o
laskeutuessa saimme pyörät laivaan ja ruokaa
syödäksemme. Eikun maate ja seuraavaksi
olikin aamuherätys. Aamupalalle ja pyöriä
ajamaan ulos Naantalin satamaan, nyt olikin
kiireet ohi.

Su u ntasimme porukalla Halikon ABC-
asemalle. Täältä porukka hajaantui, kuka
minnekin...Löbbe Karjaalle, Arto ja Eila
Myllykoskelle ja me muut kohti Siippoon
Nesteasemaa. Karavaani kulkee la muut
ihmiset ovat matkalla töihinsä. Taisi siinä yks
sun toinen ihmetellä hulluja miehiä Jawoineen
aamuruuhkassa. Pidäm me tupakka ja
veryttelytauon Saukkolassa. lhmettelimme
Kimmon vaappuvaa kärriä, vaan tulihan tuo
perässä. Siis matka jatkukoon.Siippoon
Nesteen pihalla pysähtyessä oli reissun lopun
makua. Kahvitauon jälkeen yksi potku ja kohti
kotia. Taisi siinä vettäkin tulla ukkospilvestä
Hyvinkään n u rkilla, vaan ei tuo enää haitannut.
Kun Jawa sammutettiin kotipihalle Tuusulaan
oli mittarissa 950 km 1a lukuisia mukavia
hetkiä. Kiitos kaikille mukana olleille, ensi
vuonna uudelleen. Niin vaan taidettiin voittaa
Ruotsin Jawamiehet 7-0.

T. Karija Jawa Californian
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