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Tiedoituksio :

No niin, tolven selkö alkao taitluo jo oh vöhitellen syytö kaivoo Jowot tolviunilto jo
olkoc kiillotello jo huohod niitö tulevon ajol(duden reis$ljd vorlen.
Tönä lehtihön or on tölld kertoo oikein huolella myöhössö, on nimittöin ollut koikenloisto
touhua talven mittoon mm. osunnon r,dihtoo jne.. Toiron kuitenkin körsiv6llisyyitö!

Jo tiissö heti alkuun tulevia tapahtumic:
-Tufevoh kesön Jowasakkiojof Kwpiosso t7-19.6 2005 (Eri ilmoitus tössö lehdessö)

-Peiaijä Poppojen korfielirolli PetöJdvedellA 11.6.2005. Löhinnd topohtuma torkoitettu
Poppo Tuntureiden omistdjille, ystöville jo huoltojoukoille. LisAtieiojo: O4OO-585417
Tapio Kokkonen tdi tooio.kokkonen@luukku.con

-VMPK:n Rompepäivdi Tampereello Pirkkchollissa 7.5.20O5 k1o.9.00-f5.00. Myyjöt si-
söön k1o.7.00. ,'/tyynfiruutu 20€ (3x5m). Piiiisymoksu 5€. Tied. 050-5010119/ilt.

-Espoon cutomuseo jairjestiiö Kiäpidouto oiheisen 
'l.iyltelyn 

kevdi/kesökoudeksi 2005

-'MOPOLLA I^ETTÄLLE" topahtuma 19-21.5 2005 Jörvehptiiin Rivolisso.
Taphtumo alkoa varsinoisesti perjonloina 20.5.05 kokoontumisello Helsingin Kauppo-
Torille, joslo ajetdan vierdilulle Kcuhiqlon sotovanmosoirodlosn. Sieliö poldtoan
Myöhemmin iltapöivällö Hotelli Riroliin Jiirwnptiöhön. l(ounialan ajosto voit kysellii
Torkernmin Jokke Partiselto 050-55?8478.
Ldudnisind 21.5.05 on sitien "i opolla ly'tetttille" tapohtutnd Jörvenpdön Rivolissc.
Lisöö Infoa osiasta siwllo www.mopotshou.fi. Terveisin Morkku Sovijiirvi, Piömopoilijo
Voroo muuten huone ojoissa l-lofelli Ri!/olista 09-27141
Köy myös joskus tutusiumassa Pyhtäön Potruunontolon Mopoperinnekeskuksesso. Kort-
to: ssr44qtqs!q!ts!.91i

-Jokiraorren Rengos Oy Lohdeniie 761 01490 Vontoo. Puh.O4O-84860'9 . mn. Moofio-
riplairön rengasasennukset, sekö tasopoinoitukset nopedsfi js eiullisesti. Tervetuloa!!

-Mdrkk! Lohtinen jd Morfii Niemihen ovdf tehneet paljon selvitystydtö koskien Jowo
ty?.575 ia 579 crossi jo enduropyörid. Nöitöhön ei kovin paljon meillai ollut jo nehön
pdaiosin olivat oikonoon kilpoktiyiössö, joten jöljellejööviö on fosi rdhön jo niiden
oi€mmdi \roiheef jo omistojotiedot, kuten myös rek. paperit ovot pöGäöntöisesti
kadonneet. Tdtä taustoo vasten onkin hyvii, eftai ndiEtö em. mohdollisimrnon moni
sootsisiin uudelleen rekisteriin jo historia selville jo tcissii mielessei l orkun jo Mortin
fyö onkin tairkaää, sillö uud€lleen rekigiöröinti helpottuu varnasii, kun on vironomoisille
esitiöö jofain dokumenlfio. Jo onhon se horrastajallekin mukovo tietöö pyörönsd

mohdollisid oiemDia voiheiio.
Töllö heikellö i\Itorkku on tilonruf kontakorfif koikistq 575 Jowoisto kdikisto niistä
poikoisfa, missö hön tieteiö kontokorttejo lqdyne€n. Hiime, t oppi, Oulu, Mikkeli saatu.
Samoin 579 Jowoisto, niitö vdhemmön kuin 575. l yös rekisteriott€ilo on iso pino.
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Tömön houn tulos on julkinen 575 mkentelijoille. Toisin sonoen em. pyörien
kontokorttien tilous on muuolto oiko turhao, sillö tiedot soo minulto heti . Työ on
kuitenkin vielö kesken, mutta yllöttä\dn suuri möörti Riytiöö kuitenkin olevan 575
osolto. Ns. oitojo 575 tuli rekisteriih vosia 1964 olusto, sitä enneh ojeftiin tehtoon
nuillo runkonume-
roillo.
Typ. 579 crossinkin historio olkao polttoo. Tietiiäkö kukoon onko Flelsinkilöisen firman
Ajon Oson popereitd kenellökdiin tollello.
Lisdksi meillö on lÅortin koBso 95% MU-lehdistö wosilta....1963 loppuun osti. Kopioira
soatd\roru iorvitfoessa. Tuloslistdt ovai hyviö fietolöhteitö, niiden koutto selvitettiin
ll/lorkunkin 575 historio-
Kerhon puolesto tqdyy nostaa hdttuo nöin oktiivisille kerholcisille, jotko joksavot
tehdö tovollaon meille muille kerholoisille tosi törkedö työtö. Uskon eftö kerholoiset
ymmöriävöl osion merkityksenl Kiitos pojct vielä kerr6n!!
yhteystiedof, josto voit lrysellö em. asioisto: Markku Ldhtinen Sulunsalmentie 15
tl0950 llÅuunone jo puh.050-530833 jo morkku.i.lohiinen@kolumbus.f i

-Jowoviireistö toos kerf ousta:

Jcwo punoinen, Volvo 117

Jawo sininen sekoilettavs seuroavosti: AM3*f6Q,2g, AM?9-443,5g, AM6-545,A1,
A M2 -563,29, AKIOO -995,89.

Jcwo harmoo sekoitetoon seurodvqsti; AMI-16O,27, Al!16-194,49, AM82-2!3,3g,
AM3l-22?,69, AKr00-1065,09.

Jawo Sport volkao; Mersun sdvy DB147 Ariisweiss
Edellömainifut vörit DUPoNT-outomaclejo.

Jcwo Army esim. STANDOX automaoli ogryl seuroovoovcsti sekoitettuna; Oll-427,Og,
125-1367 ,59, OrO-t651,69,533-17?5,39,551-1779 ,39, O2+1806,3g, O6l-t842,3g,
546-185O,09 ftoovo on siis löhes 2 litrolle) l attausoinetto maoliin n.30%
C.ezeto vä?eiö',5ininen/Fiat 401 A. l-hrmoo/Fiot 0684, Punainen/Skoda 8165jo Fiat113

HUOMI! JÄWA5AKIN TOIMITUK5EN OSOITE AAUUTTUNUTIII

Uusi on: Veikko jo Pirjo Koski

,l orttilonkotu 11 B 17
04260 (aa\ra

5öhköposfitr \€ikko.koski@pp.inet.fi jo pirjo.koski@ppl.inet.fi jo puhelin€fr
O4OO-7 4329 6 / Y eka jo 04@609958/Pi rjo

Seuroarao lehfi yritetciön kesökuun alussa. noterisoli mielellaiön toukokuun olkuun.
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Uudet,Tösenet :

Frisk Peri-ti
Änliniie 16

046@ lrdnisälai
o400€o3378

Hi,yden Tino
ToloGkoupontie 7
33,rcO Tornper€

O4OG2,14513

cz 4rc -62 175 | 2-f

JaidskeläilPn Jdrho
Leikkikuj.r 4
33430 Vuorentd6ta
040G634930
Jdwo lL -53 250 t 2-f HF-z$

KoasoloirEn Jornr
Vonho l.leikkiliirntie 91
024OO Kirkkonunhi
o4t-57?9250
Jawo sport 59O -64 25Ol 2-T so9l0

lGltiokuhpu Oilu
Siikokujo 2 Ä 1

28300 Pori

o4G4669462
Jawo spori 59O -65 250 1 2-T

K.rte Tohmi
lhu}|dnfie 32
457,{0 Kuusor*Gki
0ul+0100164
JdwqTS 634 -95 3502 ?-I

l(lski tOfi
Isoniityitie 241

21380 
^!ru(xo(}675810

IUaCZ 353 -59 2501 2-T

Koskiren llannu
Junkkdrinlie 7
37600 Toijolo
Jou,o 353 -62 25Ol 2-T

Käkelti Juha
Vonhonkoulurtie 82
34110 Ldkidh
040G736816
JdJa 559 -63 25O t 2-T

-7t 350 2 21 HJ-859 EMR

EMR

E^lp

^KJ

Lodri Eero
Suosadlenfie 5
54210 fleituinldhti
o40vr54647
Jo{,aCZ 353 -55 25O L

JoN,a 559 -64 25O I

l,ldkircn Jouko
Kuopponu|nnEniie 2

03100 Numn€la
040-5024627
JowaCZ 353 -57 25O I

Niircnen lkrri
Tohheldn vdliotie 78
33250 Tohpere
040G630934

T
T

ÄMR
ÄR

ÄkR
T

cz

Ol€nius l-hrr7
Munkinngs*ig€n 2

04170 Poipis

040G.557639
cz 2 ? t25 |
Johm Style -O3 350 2
lo$ncz 353 -57 2501
Jds/o Sport 460 -63 175 I

| -54 250 | 2-T
559 -65 250 | 2-T
450 -6t t75 | 2-T

2-r
2--f

EMR

E

EMR

Pi€sonen (dri
Lohilb 2 A 5
O217O Espoo

ojpo4?4937
.^ Jowo Ärhy 361 -65 350 2 2-T MM-783 EMR

JayJo Änrry 553 -64 250 I 2.T 
^,tC-555 

ElttR

i.tR

PiipdrirEn Seppo
Kutl3ihaankatu 3 C 3
45150 buvolo
0*3726395
Jowq sD 554{2 -64 3502 ?-T SF-9E3

Pitkär€n Eelis
Kdumpelto 7
029,O Bpoo
05G30,18812
JawCZ 356 -56 r75 | 2-r

eqFlin Tolrr

Luoteisliiylii 26 I 37
00200 Helsinki
o5G54463E7
JaxmsD 553 -62 2501 2-T

AXR
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SadrirEn Pduli

l.hr''inkatu 3 B 12

42100 Jönrii
0&74E26r3

TiitiEn Esko

Joukakiserfie 3 o3 4
49510 Husuh
040G155863
Jd$/o 11 -54 250 I 2-T MD-98

Ukkolo |ldrkku
Luisfelijortie 9 Ä 2
70200 Kllopio

05G3361125
Jorra 5hopPer639 -00 3502 2-1 YF-B09

455 -62 ?50 |
360 -74 350 2

2-T ME Els
2-T ME-814

2-T t(D-182

EA,IR

E/!IR

EMR

T

Toskin€n Tiho
löpylie 5
l8tz0 tl€'i'tot[
o44G354263
Jo r lt -53 250 I
Jdwo 360 -72 35o 2

Tenonder Juhoni
Tomrnilerti 3 D 30
4O42O lyskii
040-5597690
Jowc 353 -63 25O 1 2-T

Willhon Ossi

Vontfi+ie t? B 9
70460 Kuopio

0@672392
JaNm 353 -61 250 1 2-T sK-801

Kohinkaiu 3

153,10 L4hti
0*wt5602
Jowq sD 553 -63 250 I 2-T MM-698

Tervetuloa
.Tawasakkiin !!!!!

Jawamiehet Ladnreissulla (5579)
Terveisin M. Nieminen, JåarEä 5,



Jowosokin norkkinot I

lilyyn:
Jikov l@osoreito löhes kdikkiin ndlleihin.
Koosdrit ovoi köyfettyjö, ioinivio. Hinnoi olkaen
5o€/kp[ tr orcn+CZ M-reryas-
sorjdt, ylikokojo lz€lsorjo. +yp.11+353 konsi jd
olatiiv. 6€, iyp.18+354 8€ sdrjd. K€fjusuojof
typ.l1+18, uudet 60€. Ketllsuoj.ri typ.353+354
uude+ 68€. CZ lS0cc-52 ketjusuojo 50€, uusi.
Pokopufk. kruunumutierit 3o€lpdri (nyös 175 ).
llolnm pinnot kromi 34€lsorjo. Kiirjet+hiile+
lo€lsorjo. Tokaisk. kutnipuslot 4kpl, 17€. Virto-
ovoimei uusi+vonho ndlli,ohjouslukot,lyhdyn
lo5it. voijerii,kumiosat,+iivasteet, tulpof Jm...
Mpe|J3lnittorin krohikelys/ wsi taufu. f awo/ CZ
uusio nöntiä, 8ryös iyp.4551559. Kin/+.

lgrtkin+voih+eisto-o5oo jo moottorin osdo. Jowo
353 kunnosleflu kone,uusitrrt
ldakerit,keski+oppi,m-renkooi ym.. hp.480€.
Jowon voroosonoo+iorei+o:
+yp.455,450,355,356,353354 / 360,CZ
lSO,Ceze+o lTSc.rJMomopot 55M51 koneet.
/l^oofforit osittoin pr|reitu. Lisiiksi
huolto*ohjekiPjoJo typ.lL/ lS,CZ,Cezet.d;(1,1A€.

kpl. Veikko Vöyrynen 02 -23744O2 Tuekrl

sekä uudel. €tiö huseojowo+ Sailinjarveltöl!
/\ yös vcFoosia uuit. jo köytettyö. ,litos
rcnkoito hyvö lmlikoitno. Suoriidn
oluniinikiilloiusto jo Jowon krohiosien hiontoo
jo kromousto. Lisöksi ostoisin A-150 1952-53
poperii! Soito jo kysy listiii!! t\P-Vorfti Oy,/
Roimo Korekollio/ Huom! uusi o3oite on: Jokitie
10 71800 Siilinlö|vi. O40O-814600 jo koiisivut.
dno infernet.ne+/rengos

Jowo fyp. 360/35Occ, huseokotsosfeifu.
HD.420O€. Tied. 0400-837906

Jowo SD Artny 553-61-250cc, huseorekisfe-
,rissii/tunnus rrlP-612. Hin+o 2500€.
Asennus-korjous dlusto, hydroulinen, *ihkölh
toirni\ro nous€\,q, loske\,rl. pyöri\i6. H. 200€
Tied. Heikki Korte 0tl00-411986

Veterooni ll^P:n renkri+o perin+eisellö kuviolh.
l erkki /{ito5{en+inen gorum). Jowokoot tntn.

2.5O1 3.OO/ 3.25/ 3.5O/ 3.7 5/ 4.0lJ-.19. seka
2.75/3.25/ 3.50-16 ia lifiksi 2.75/ 3.W / 3.25 |
3.50/4.00-18 jo vielö 3.00-21 mpp'rhkuvio.
Kronipeilejö lodjdt \elikoimdt, kongds?iiällys-
teitfä \,qi ierin klorto nelritdv!rcnd- (eri bok-

suuksio), ulnhojen nopojen uusio osio PALJON
y|n, yn.... Tied. orki-iltoim 18.00-21.0O v6lillö
jo viikonloppuisin, Jori Urkonen 0500-576750

Jowo Six-Doys +yp. 579, vn.1962. 99% \,qlriis
museoon. HD.420O6. l"ied. 041-4560884/Inkoo

Uusro tncir|+id Jowo Srxiin, töyd. sTD sekö jopo
viiieen ylikokoon sookk'o. 250cc tnolliin. Tied.
llolti Oksonen O50-62606

CZ Spor+ 250cc ?-stlinterinen +yp.47l . vh.l975
Horvinoinen, luoiu n.2G30kpl Suoneen. ryörö
museorekisterissö, hp.2500€. Tied. 0rlo0
254509/ iltcjo Kofkos+o.

Jowo typ.18 vm.1953. 350cc. Alkuperöinen
tiiydellinen kunto jo poperit OK. Pyörällä ollut 3
otfl isfojoo. Pyörd Hottulosso O4OO47 4899 /
Seppo Sned. Ei kovin holpororjouksio oletaan
vltfdon.

Jowo Cross tdkorot'foito tvD. 579€75. yki
hylti kiiftelty jo pori 

'Jtrfio. 
fh. koikislo yht.

120€. yksitiöin 5o€lkpl. lleikki Tuominen O4O-

5014868/ Nurnijiirvi

Jdwo hopo +yp. 550. Kunto osiollinen jo siirfi.
Voihdeorgelnro jo sofulosto jöljellö \€in runko-
osd. ,rrloolous olkupertiinen- Tehkiti forjous. jos
kiinnosfoo, kijtos. lt^opo on Eestissö
kieliongelhod ei ole, puhun Suoneo. ned. Ksido
Arcdo/follino +372 67n220 +6i gsm +372
5072102
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Louri Puirolo fiedofido seuroa\€o: Kellokoteloiio
fulosso Sixiin jo niksei nuihinkin Jowoihin jo
hinto edellee'l. 5o€/kpl. Lisaiksi luDoilin lehdä
Jowon pikokoosukohwjo jo nekih or,ef volnis-
iunosso. Cezeion pehisiä keijusuojio zkpl. Teen
edelleen lof ureiden korjouksio jo kijrjefiöni€n
osennuksio. ,i/lyyn nyös sommutin releitö kirjet_
iöniin systeerneih in. Soi+ell.rln O4t-5499156

Uudet okku+fyökolukotelo Jowo 559/360 molliin
Hirno 4E +2#. G5O-3@!496 lElina/Von+w

Oston:

Velorex-sawlÄunun tuuliohjoin, kiinnikke€t,
Velorex merkki vounun lrylkeen. Vost. petn
Kohrckko/Korgosnierni A4O -7 47 O25l

Osfoisin nuseopyördn vm.1957. 350-500cc.
Vdstoukset 0500-644706/ ToDi

Jo lopuksi iiedoksi ker.holoisille:
Suori+an dhndftitoidollo mn. Hiekkopuhollusto,
kddpisso iopoh+uvoo rnuoviroe-,+erös-

,olurniinioksidi-jo hsikuulopuhollusfo, sekö
jouhepo lftornoolousto jo lokkousto. Lisöksi
volmiston seuroovio osio Jowoihin:
Rekirterikiinnifyspehejö, kumsuojon volkoisio
peliejö, ke+jusuojon suojopel+ejö, pyöreifö,
pressuroutojo Sixiin, pikiokun konsinuovejo,
sivuvounun kiihnitysosio, losikuiluisio sotuian
pohjid, losiklituisio tokalokosuojon eiuosia,
lcsikuituisio kotelon pohjio, ohjouksen kirisfys-
osio Sixiin+so+onolliin. Soto-Jowon
+orsrofelineitö jo rekisterikilven +ousfopehejö.
Jowo typ. 11+18 losikuiiuisio sotuldn pohjio.
Koikki rne+olliosof jouhepo lttohao lottu,
Litiksi \nlnision nunrerokilpiä pellistö,
oluniinigfo, losikuidusto jo huovisto, sekö
fosikuiiuosio eri pyöriin. HVA, K-lÄ, CZ sekö
hiilik!idusto.
Volniston Jowo Sixiin jo so+o-pyöriint
Nunerokifpi kupero e+een, rciskepelti etezn.
etulokosuojon siwpellit 2kpl \rolkoinen, prikkojo
e+uiskorin piiihin jo losikurdusto tokolokosuojio,
satulon pohjio, etulokoslojio kohto hollio
Sixi+^ otocross. CZ notocross iokolokosuojio.

Kysellö \,oit seurdor,es+i:
T:III Jouko Koli
Unlolor*ie ilo 05820 l-tvinkiiii
Puh/Fox 019-,153015 jo 0400-593605

Enfinen /t^etsönadn nikldomo on nykyisin
hineliitiin Loimdon Kroni. fle suorittorrot nyös
Ilootforipyörjen osieh kromouslo.'fi edustello
voif 02-768@71, n'Jtto poros topo on sopro
ennokkoon fhrri Uusitolon konssd, joko hoitoa
L P jd l6opo-osiot. Rine+ tovoitaf numerosfo
o4o-5575217

liohdoton miidrä Jowo-osoo soksosso. Osq
hinhoisto kiinfeiit jo oso huutokoupdttolso.
Tutustul
httet/ / stor.sribav.de/ J AW A-und-CZ-
Ersatzteile-shop-Eoehne
Vinkki tuli Ario Bergströinillö fi\osolosto.

Köönnösopuo on soolovissd Tsekinkieles+ä
Suoneksi Torjo Tioinen, puh.050-4616345 jo
sp. +or io.tioihen@helsinkr.f i

Vinkin on+oi Heikki Sorosfe Espoosto.

i önfiö Jowoihin soo+ovono Slo!r'dkiosto firmo
nineltair CE-BA 6mBH jo osoite Zohrodno 14
98401 Lu enec SLOVAKIA. Heillä on myös onof
siwl netissA. www.ce-bo.sk jd jos joku puhuu
hyvin Soksoo, soito numeroon.
9904?1905644993. Fifmon noisviiki osao
soksonkielen. Vinkki tuli Jormo Vifiel

Jou/oosio Ts€keistö : , oto Sokol. Soksoh kielellö
rouvon konsso päpjaiö, ei lnuillo kielillii, elleijoku
sitten hollitse +3ekan kiehö. siihköpostiosoi+e on:

iowd@tnotGoko l.cz Asidllinen jo luotettova
ko!€ri, hoitoo mitö on soviffu.

Jowaosao luotefto\os'f i f irrnogto hineltö
JAWAI 

^P.KT.CZ 
lPeter Longer. l-Linellii on osto

kohtuuhin+oon melko hylti \,itlikoi|no, neiastö voit
+utkio hönen luei-telooon. Useot ow+ jo höneltö
+rlonneet Jo iovoro on tulluf perille nrrn kuin on
sovrftu. Alh n€ftiosoi+e, josfo voi.t +iloillo.
wmw. iowomorkt.cz

,t^yyn Älanei 5100 skootierin osia nian uutta kuin kiiy-
te+lyikin. Lisdki uustuo+onto+ormt okkukotulon k{n-
te€n. Älulniiniset Monei-iekstit e+ulokasuojoon.
Velor€x-sivuvdunu(uudehpi rtldllixahdelld rungolk Jo-
$ron jq lGwasakin kiinnityksillö. IwL-skoottiariprojek-
+i,vtn.1964. l(ori Mikko'En 0,1G5354@5

Viime hetkeo ilmoitus:
Ostaisin Jawa Trumpin typ. 640
tavaratelineen vm. 2000
Vasl. Piippo 040-5698 1 90
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Duunnanmuutos

Jarva 650 Classic 2005

Jawa on perinteisesti tehnlt kaikki isonlinat
pyöränså 2-tahtirekniikkaan perustuen. Nyt
tehdas julkaisee yllättåi,en täysin uuder mallin,
jossa on nelitahtimoottori I

Jawa tunnetaan merkkinä, jossa ei esiinny
lastentautej4 koska mallisarjat ovat pitkiå ja
tehtaalla on pitkä kokernus 2-tahtitekniikasta.
Näitä ominaisuuksia ov&t Jawan kiiyttåjät
arvostaneet. Alun perin suunnitteluosasto kaa-
vaili vanhan Chopper 350 rungon kä',ttämistä
4-tahtimoottorin ympäillA. Näin ei
kuitenlaan tehty ja h).r'ä niin; rungon miloilus
ja lujuus eivät olisi riittäneet painavamman
voimanliihteen kantamiseer. Jotain pieniå yk-
sityiskohtia on Chopperisla Classiciin otettu-
valitettavasti !?
Juuri pitkien perinteiden ta*ia tehdas on nlt
ison haasteen edessä. Keskeneräistä tuotetta el
voi laskea marl*inoille. Pitkilti tiimän takia
Jawa ostaa moottodr\ siihköt ja
jarrukomponentit alihankkijoilta. Kaiktea ei
karmata teh&i itse.
Moottori tulee Rotaxilta ja on yksisylinteri-

nen, iskutilaluudeltaan karvan vaille 652 cc.
Se on monessa liemessä keitetty pakkaus, jo-
ta kä)tet?i?in mm. mönkijöisså ja BMW:n
Enduo-pytuässä. Moottod tosin näyttii:i kak-
sisylinteriseltä. Niiköhaxha johtuu siiui, että
kanteen menee kaksi imukanavaa ja
palcokanavia seka sarjoja on niin iktltin kaksin
kappalein. Myös syryystulppia on parillinen
måiiirä. Koska maintä on halkaisijaltaan erittiiin
iso, palotapahtuman takia kaikki on
käytainnössii tuplattava- muuten hyötysuhde
jåå pieneksi. Moottori onkin onnistunut pak-
kaus- vziånlöä riittä vaikka pienen kyl?h tar-
peisiin- vaikka paperilla arvot eivät päätä
huimaakaan.

RlTppyå koneelle ja menoksi
Tiukkoien pakokaasudirekiivien takia Uimä-

kin pyörä on saiädetry seoksien suhteen jopa
hei.itsevtin laihalle. Kä)tånnössä pienenkln
tauon j:ilkeen moonori on käynnisteftäva
rrTpyn awlla, mikä on pieni mutta kiusal-
linen ominaisuus. Kun moottod on lämmen-
nyt, voidaan lfiteä liikenteeseen.
Ensimmåinen asi4 johon kuljettaja kiinnittiiä
huomiota, on e.ittåin matala painopiste ja
istumakorkeus. Jawa on todella ketteräja
helppo ajaa- Jos suunnittelee esim. kaistan-
vaihtoa, tuntuu siltä, että pyörä on jo tehnlt
sen.

VAI(OPoHIAINEN nopeuenitrara
on erittåin ielkeå j. helppotukuG
ne..Våreiturvalot nåkyvät hyvin
Jopa aunnqonp.6r€esrä.
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KetterlTs on jopa yliherl*ää, viilillä mieleen
tulee pienipyöräineo skooneri. Ominaisuus ei
missiiån nimessä ole haitaksi, päinvastoin. On
kiva ajaa pyörällä, jonka kanssa ei tarvitse
"väånt?iif'. HWän turtuman ajamiseen ja
vipuvoimaa antaa myös suhteettoman leveå
ohjaustanko.
K]'tkin on Jawassa jäykk?i joten hefiosormF
sempi kuski on sen kanssa helisemässä. Kaasu
on jawamaisesti varuslettu pitkäIlä liikkeellä.
Tosin kokoisekseen hyv,in tehopainosuhteen
takia harvassa tilanteessa Jawassa joutuu
vää emään kaasuun pohjaan. Pyörå kulkee
hlr/in jo maltillisella kaasun kä'tö11ä. Moot-
tori tfisee yksimukiseksi hyvin vzihän.
Katkaisimet ja mittaristo ovat alihankkijoiden
tekemiZi mikä niil:1'y niiden korkeassa laadus-
sa. Valo- ja vilkkukatkaisimet ovat ergono-
misesti oikein suunniteltuja ja niitä voi käf-
tiiä helposti jopa paksummat ajohanskat
kädessä. Peilit ovat kerankin tarp€eksi
pitkässä varress4 joten taustatapahtumia on
helppo seuiata. Etujarruler,yn halkaisija on
todella iso, ainakin custompyöräln jarruksi.
Halkaisijaltaan 320mm levy takaa hyvån
tehon ja pyörä pysZihtly erittaiin tunnokkaasti.
Koeajopyödssä oli jopa teräspunosj arruletkut
mutta varmaa tietoa ei ole siitii, ovatko sellai-
set vakiona myös sarjatuotartomalleissa

Runko on rukeva" ainakin tiettyyn rajaan asti.
Kovemmassa ajos!,a se rupeaa hieman
"voplaamaan", mutta runko onkin suunniteltu
rauhalliseen menoon. Suoraan Choppermal-
lista otettu keula ser sijaan on pettymys. Pai-
kallaan etujousitusta pain€ttaessa k€ula toimii
niin kuin pitiiiikin. Mutta ajossa karu totuus
paljastuu; keula on niin pintakov4 €ttä etu-
pyörä ei seu.aa tietä. Keula "nypyttåiii"
jatkuvasti käsille ja kovemmissa heitoissa etu-
pyöräjopa hyppiiä ilmaan. Ilmeisesti keula on
havaittu koeajossa hennoksi ja asiaa on
korjattu laittamalla sinne joko liikaa öljyii tai
sitten siellä on viskositeettiarvoltaan liian
jåykkiiå öljyä.
Keulal hennon rakenteen takia pyö.ä

kampeaa kovassa j arrutuksessa oudosti-
Keulaa on y itetty jåykistiiå laittamalla liuku-
putkien våliin tukipala. Myös takajousitus on
hieman kov4 siinä tosin on neljå pykåliia jou-
sen esijännityksen säätöön. Koeajossa se oli
s?iädetty miedoimpaan asentoon-

Ajamista varten
Jawan satulassa viihtly hyvin. Ajoasento on
miell]'ttåvå. Jalkatapit ja ohjaustanko ovat
oikealla etiilsyydellä penkistä. Matalan rs-
tumakorkeuden t3kia jalkatapit on stoitettu
melko alas, minkä takia tiukemmissa mutkis-
sa tapit raapivat asfalttiin komean kipinäsuih-
kun saattelemina.
Kaupunkiajossa Jawa on parhaimmillaan.
Keq't ja ketterå pyörä toimii pienissä ),inpy-
röissä h)"vin. Pienin puuttein Jawa soveltuu
myös matka-ajoon. Polttoainetankki on vain
14.4 litrainel mutta koska keskikulurus pyöri
koeajossa 5 lifan tuntumassa, pzäsee pyörällä
mukavan sii\un kerrallaån. Mittadstossa on
polttoaineen varoitusvalo, joka tehokkuudel-
Iaan pesee kilpailijat. Valon syttyessä reserviä
on jäljellii 1,4 litraa.
Hiekkaliellä Jawa on omassa elementissåiiin.

Kapeilla renkailla varustettu Jawa peittoaa
ajo-ominaisuuksillaan hieklatiellä ison liudan
kalliimpia pyöfiä. Pyörä men€e suoråar! eikii
edes kuulalaakerisora aiheuta minkiiiinlaisia
ongelmia.
Toisioketjut ovat Jawassa jåireimmäst2i päåstä
53o-jaolla olevat ketjut on mitoitem, ooin
I S0-hevosvoimaisia ovöriä varte[

q



Ja koska Jawassa on vain 46,9 hevosvoimaa,
uskaltaa veikatq eftä ketjurataspakefti kestaiä
melkoisia kilometrimääriä.
Moottori on kuivasumppq joten

voiteluöljylle on oma såiliö kuljettajan penkin
alla. Jawa on selkeåisti siirtynlt Eu-aikaa4
koska öljynmittatik&u aukeaa luontevasti 20
sentin kolikolla. Huoltoväli on pitka! ensrm-
mäinen huolto sisäänajon j:ilkeen on l000km
kohdalla. Isommat huollot seuraavat aina
l0 000kn välein. Pienempien huoltojen
kannalta on hl/ii että Jawassa on keskituki-
näin toisiokeljun pesu ja rasvaus sujuvat
helposti.

Oma luonne
650 Classicin myynti käymistyi osittainjo

vuoden 2004 aikana, mutta tosimielessä tam-
mikuussa 2005. Pyör?ln hinta on noin
l0 000€ Koeajopyörässä olleet pleksij6.
tavarateline ovat lisävarusleitq joiden hinta
selviää kuluvan \uoden alussa.

Toivottavasti tuotafio saadaan rullaamaan ja
laatu kohdalleen, sillä koeajopyörå oli selvästi
prototylppi. Tästä antoi viitteitä muun
muassa rungon numero. Kyseesså oli aivan
alkutuotantosadan peli, mikä ilmeni pienissä
yksityiskohdissa. Pyörässä näkyi seikeä
kiisityön leima, mikä ei välttåmättä ole
suinkaan negatiivista; ei kaikkier pyörien
ta.vitse tulla samasta muotista.
On mukava huomata ettii Jawalla on oma

luonteensa. Jajokainen Jawa on myös oma
yksilönsä. Käyttäjät tietävait tämån. Jawan
maahaotuoja on kiteyttänlt asian hienosti
mainoslauseensa; "Kun hint4 laatu ja kesä
kohtaåvat".Harinaisen osuvasti s:rnothr.

Jawahan on myös ainoa pyörä, jolla on sielu!
(toimitukse[ kommentti)

Tåmän koeajon låhde on TM l9l2004
(Tero Kiira. Peti Remö/teknircn awstus)

Tekniikkaa:
Moottori. l-ryl,vesijåähdlt!,4-T, DOEC,
2 imuvent..2 pakovenl.. kuivasumppu-voi-
telu. Syl. mitrl l00xE:lmm tilav. 651,8cc,
noir 50hv, 6500kier./mi& kåasåri 40mm
Bing, kiirjetön cleliitronitrfl syqftys,såhkö-
kiynnistin,5-våihdetta,märkå monilevykyt-
kitr. ketjuvcto. laturiaeho 280w, betrsaruosi-
tus 95 E.
Rntrko. kehtomålli,/hitsattu putkirunko,
tel€skooppijousitus edessil, joustoliike 15
cm, trkrnå k€itruhrarukka nelj6llå jouren
esijäntrityks€n säädöllä, joustoliike 8cm.
Edessä levyjarru,halk32omm takåm
lerdarru,halk22omm. Rengaskoko edcssä
90/9G18 takrna 130/90.16.
Mitat, pituus 2215cm,lev€yr 85cm, korkeus
ll35cm, istuinkork€w 71cm, akselivåli
l52cm, maåvåra 16cm, tankin
tihv.l4,4l(vrratatrkki 1,41) Paino ajokun-
nossa 189k9.
Maahantuoja: Jawa Finland Oy, trTTALA
puh.03-6725619 ja www.i&wa.fi

Mainittakoorl ettå Jawa Finlandista saat myös
veteeanijawaal varuosia, soita ja kyselel ! ! |
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6-sylinterinen Jawa!
Ensin roisi luuuo, eta fimö on trihfikuta, mita
titmd onhin yhsi nditö kehsijdhateÅn ja honasar-
jan ihncellisiö aikaanstannohsia Mizs on pd-
rantvmolon Jawahqrtustaja! Eltfi ei mahdofro-
md tehtteitn yhdistdmiilla 3,350cc Ep. 63E Io-
wan .raottorid saaden siilö 1050cc nenopelin!!!
Yoitte kutitella, dtö fuveri Stt*sasta ott tehnlt
m.lhoisen t!ön toteuttaessdan toiminan Supelia-
van Edn on mtL vafa,sl4n t moottoin staflti-
moottorilla ja leeentanlt bensaonkin' ioka on
e cl h em masta j tht ama llista.
NuvitelLaapa, miten tdmd tupeiawa kA!ftölt!!
huneissa!

Mitd ihmettö!?
Jawd tulee tahaisin hiltpi{rodoun! Laite on
varus&r pienellö 500cc ,nooforillajd sejat-
hda lawan pefinteitdja ryhypitit dn miaiautojo
Auto sopii hltin kd p nhimwööseerL

Ohjelmatsa on nEös "Rorrtahirppr" ,re t
Lisdhsi hevlt kuorn aautojo on ohielmassa.

Lisdtiaojo sa41 nrft tttt$,.Jswo4uta\urm

(ps. hin tdt ndhsd Tsehit komnahinaja)



HEL}<AIVIA
- SATA VUC'TTA KONEITA STJOMALAISILLE

Sata vuottå gelkåman, suomalairetr perheyri8ks€n, tuotteet
ovat helpottrneet suoEalaistcn arkea ja suomglaisten liilkumista,
E€lkama on pannut pyöriä pyörimään Suomen teill€: polkupyörän
pyöriä moottoripyöråtrpyörii, eutorpyöriä moponpyöriä. Se on
myynlt kodinkoneita: ompelukoneits, radioita, perukoneitå, jää-
kaappeja. Se on toimittanut koneitå teollisuude||e, tehlyt kååpeli8
ja paljon muutå. Ntt se valmbtra jåäkaappeja, polkupyörii, ka&pe-
li& reljässå maåssa. Jr se myy Skoda& åutoa, jolla on historia-ja
jola menee h'ryin.

Kaikld alkoi, hm Pyhlitålåisen talollisen Petteri Pokkolan ja hiinen vaimonsa LeeDa{ kolmanneksi nuorin
poika" Heiud perusti vuoDna 1905 Tampereelle Konekaupan. Låh€s neljån vuosikynmenen työllä hån nosti
liikkeenså Suom€D polkupyörä-,ompelu-ja kutodakone-,radio-ja moottoripyöråikaupan eturiviin.
Syntyi Helkam4 suomalaiten perhelritys.

Helkama koskettaa meilii Jawahanastajia melko paljon sillä suurinmalla osalla meistii on hei&in
maahantuomånsa Jawa lai CZ moonoripyör?i, olihan Suomon Koneliiks Helkaman yitys Helsingissä.

Helkaman velj€ksistå Mani l+lkama myi moottonpyönä.
Vuonia 1949 Suom€ssa saawtettiin sota4 €deltån)'t taso sekai autojen, ett:i moottoripyörien lukuoii?ir.åssä.

Sarna.na llroma Slomen Koneliike toi ensimmäisot Jawat maatlan. Ainakin l3kpl 350cc Bp- 12 harnuata
Jawaa rantaufui maahanrm€. Tuotiinko muita kokoja sinå r'uoln4 sitii en tied;i. Nåiistå em. barrnaistå

Jawoista ainakitr yksi oD varmuudella tallolla.

Mainittakoon, ettli 1950-jal960luwlla Suom€ssa oli enimrniltiiin n.110.000 moottoripyöraEi, niist:i Jawoja
ja CZ:å oli hlvin suuri osa, hitos Helkårndr Dän Jawamiehenä sadoisin.

Kerdttalvella 1950 Moottoriurheilulehdessa Suomen-Koneliike ilinoitti; "Vain parhaaseen tYtyon odottaa
jokainen oikeå moottorimiss ka*samme aikaa, jolloin jälteen myönnetii.ä[ tuor$ilupa nåille valiomerkeille."
Valiomerkit olivat India.!, Ariel, Velocetfe ja JAWA.

1940-50 Tsekkipyöriå tuli Suom€en alle sala, mutta v- 1951 tuonti ylitti 1000 €jarl ja seuaavana lllorum jo
3000 rajan. Vuonna 1953 riaahan tuli yli 6000 Jawaaja CZiä- 60o10 Suomeen tuoduista pyöristit

Muutarnassa vuodessa Ts€kkipyörät nosti?t Helkarnan ylivoiftaisee[ asemaan fioottoripyöräaarl.kinoilla.
1954 Suomen rokisterissä oli 7000 Jawaaja 5300 CZ:ä. Souraaralci yleisempiå oli t IFA-2900kp1, sekä

BMW, Tåihti, ja IC. Nål]|å kaikki, tuolloin myös BMW, olirat it:ipyöiå. Ensimrnaiin€n tiDsipyörii Rolal
Enfiel4 oli sijalla seitsemän" alle 2000 kappaleella.

Ilkomaanlauppatilaston mukaan Ts€kkoslolakiasta tuotiitr Suome€n wosina 1949-1968 kail:kiaan 70805

yli 50cc mootbripyöråiå. Tiimå oli 43% n'äden ruosien moottoripyöraituormisra Se oli paljo4 €tcnkin kun

Hekama toi mooEoripyötiä muualtakin ja teki viihrin its€kin- Helkarralaisen periinätiedo! mukaån

moottoripyöriä myt'fiin 105.000 kpl,luku lienee jonkinverran liian suuri Tarkempia numeroilå ei ole

tallessa.

Jawan mlyminen ei kurrleman mukåao ollut lainkad työhstä
-Jawaa moni niin hyviD, €tt:i ei ennäetry aina edes hroltoa t€hd.4 -koko se porukk4 jollo Jalla oli tuloss4 oli
iltaå vasten odottamass4 kus auto hdee Helsingistä. -n€ repiv.åt pyöRit itse autosta, hakivat omat numeronsa

ja repivåir itse pal*åukset a!ki, -pistiät pyöråil paikoilleen ja låhtivät men€mäiin "

Tässåi lyhyesti llelkaman histodaå Jawun niikökulmasta wosieo }anelta.
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Hclkaman sataruotisen taipaleen kunnialcsi on ilnestlnl Otavan l(ustantafia 350 siuinen, rusaasri
kuvitettu jultakAja nnnelt2i HOPEAS PI - sarå luotfå Helkarnåa. Kirja kertoo hyvir seikkaperåiisesti tämiin
perhelrityksen raihe€t alusta taihiin piiivå:in. Mielenkiitrtoista luottavaa, suositteletr. Kiisikirjoitus ja
kuvaloimihs on Tapani Malras€n.

Taissaikin kirjoittåmassani tarinasså oler lainaDnut liihdotietoja kyseisesfii kirjasta. Moottoripyöräosuus
kidassa on niin mielenkiintoista tekstiii ettå seura:wassa nurnercssajulkaisetr selr hieman laajemmin
muutamilla kuvilla höyst€tttaii.

Ja vielä lopuksi tiedoksi krikillel

Helkaman 100 wotis€n taipaleen kunniaksi on Juhlanä)4tely Tekniikan mus€ossa Helsingissä
Viikintie l. Nä).ttely avattiin I L3 ja se kestiiå 3l.12. 2005 saakka, eli kuluvan woden loppuun.

Tervemenoa kaikki, mielenkiinloista naihtäviu riittiiii! Terveisin Veikto Koski

MP-Näyttely 2005

VMPK:n Helsingi{ aluekerho "Stadin Paidsiirif' orjo perinteis€sti ollut mukara MP-nå}tlel}ssä omalla
osastolla, jonka teerna on vaihdellut wosittaia. T?ioä ruonna t€gmana oli Holkama 100 luotta. Helkamaban
on tuonut us€itå eri m€.kkejå maalan, jotka o1?r tårni !,{iivtiDä hanastepy&i?i lähes kaikki.
Jukka Helkama oli t:ihes yksityisesti organisoinut koko osaston kokoonpanon ja rekvisiita!. Sradin pårtsli.rit

hoitivat jåisenistöDså avulla osasiolla esillä olevat pyörä. Osastolla oli mm. Ariel, Veloc€tte, NSU, Raisu ja
vasama mopot ja Jawoja useit4 olihan Jawa ylivoimaisesti Helkarnan eniten my'.rnå merkki. Jawoista
rnainittakoon mm. 500cc 4-tahtimalli, Six-Days, Crossi, 175, 350 ja lisiiksi r.rn.1950 350cc tp- l2 harrnäa
juuri sellainen Jawa, joita Suomen Koneliike toi wonna 1949 13 l(pl maalEn a.loitta€ssaan Jawan tuonnin.

Nåin patjon huippujr 3amalsa kuva${, er kovin os€in toifu.
Atarivfusä nfi, Pertti IGrn4 Frank NymaB' Olavi Eokk n€n'
nrino Rcin, Takarivi$å mm. Lerr ffveliD' Mturi P€ til&
Seppo Töyrtu , Icijo Benjadidmn. Ed€33n k€rkdlå JuLkå
Eel.amailm€isen twtrvli!€n$onristmeattrDäy$dyltt
(vålitett v$ti en tlirtutr jr trt *åikkien ninin) /.3,



Oo re niin hlrårnäköinen!!

Osasio oli selvåsti yleistu mielelkiimon kohde, eritLåin mod, varsirkin hieman ranhempi kävijä jäi toviksi
muistel€anaa[ omaa motonstiarkaansa nuoruudessaan, ja kåvi s€lvåksi, ettii hsistiikin suurimmalla osalla oli
ollut trimenomaar Jawa.

Suuruntai8a d)'ttelF viimeisorxå pälrin i iltapåvålå o€asiolla vieraili Jukkå Helkataan l(utsumat €utiset
Konoliikkeen merkeillå kilpaa ajaneet veteraanit joita olikin paik lla reilusti toistaklmmentå. Miehst olirat
jo hieman harnra&tunee! mutta siwsta kuulosti jutut aN?n nuorlgn miesten tarinoilra, el*ii hieman
poikamaisilta. Aivan kuten pitäåkin!

Jrwa Crosl 25(hc ro,1957. I(erholaiseDme
Stig Ol€ni[krer silDåterå,

Oiker{N iee mae3tm Ju|rl(r Hdkrme
vå!, rlekirjoittrnut T&rstrlXeric
lrircnme Jyri Lukkorilm hieno Siri

14,



SO-luvun lemmikin
uusi tuleminen

Jawa oli aikansa
suosituin moottoripyörä

Jåwa on limitt',nlt tavalla tai toisellajokafuen 50-
luvulla {uoruuttaan €l?itr€en muistoihin. Sellainen

on kuulunut omaån orustukseen tai sellaiaen oli
kaverilla. Si[å ajettiid titihin ja ittåiniia. Sen

takaistuimella mentiin saatilo.
Jawa oti yksi niistii palikoist4 joiden awlla iiim:i
rnaa sodaojåilke€n ra}€uretriin. Mies oli mies
vasta L:un hiin omisti "Jåakon".
Jawajåi aikanaan taustalo kun rinnalle tuotiin

englantilaiset pyörät, mutta niihin si rnonellalqan
ollut rallaa. Jawaån oli. Siinä piili s€n suosion sa-

laisuus.

Jrpsit rynnistivål 6(lluvulla

60-luku oli |a[kkaa aikåa Jaskalle. Tuolloin
alkoivat tuna Japadlaiset pyör.ät. Hondåtja
Yarnålat, Jawan tekriikka oli niiden dnna.lla aut-
tamafia vånhaa. Mufia niin oli englantilaiste*i*.
Moottoripyörissat tapahtui vallankumous, josta ei

ole vieläikiiiin kuDnolla toiluthr. Silloin mentiin
liian pitkille, liian nopeasti. Viime aikoiua 50-

luvun pyöriå on alettu iban oikeasti arvostarMa!.
Vasha relni (aa tekee paluutaar
Esko Kuisma ba:rkki ensirnmäsen Jawan jo

nuorena arnmattikor uliaise[a 60-lulttr a.lus5a.

Selliainen Diti olla. I(aikilla muillakin oli. 250cc

Jawasta jt niin hyvät muistot, ettli pyöd jår
kaivertdnaån mieltä. Väiin tuli autoj4 kymmeniå
erilaisia. Ne olirat kritenkin vain autoja.
Jav,/a piti saada Reilu ruosi sitten sellainen lö'tyi
Kartutlasla. Pyörä oli valmiiksi entisöity. larsiDai-
ner helmi.
Sen sukujuuret olirat Virossa, josta se oli Suo-

meen hrotu. Vuosimalli on 1950, sylintereitå kaksi
ja kuutioita 350c1. Ei siis mikååo pieni pyörå sen

aikaiseksi.
N,iitå laideila v,ibemmåh Suomen teillä eoiiå

liikkuo, ei liikkuout tosin silloinkaan.
Kuisma sanoo, etlä Autorekisterikeskuksen

mul€an tiilllån malisia p/iriä on Suomessa

liikenteessä vajad l(}rnmsnen.
Jawaå valmistettiiD låhinnii 250cc, jol@ oli l'

sylinterinon ja 350cc, joka oli 2-sylinterine4. Nå-
den lisiiksi olivat l25crja l75cc, niitrikiain 2-tah-

tisi4 sekii 500cc, joka oli 4-tahtinetr.

E'sko Kuisman pyö.ä ja du oyåt viim€isen pä:ille.

Pyörå, jolle kelptsi körötelä

JalIEa ralmist€taan edellesn Ts€kinmaålla. Teh-

das on tehntt Jawojajo vuodesta 1929 saakkå!

Jawan nimi lrle€ kahdesta nimestii, Jan€cekisfiija
salGalaisesta Wandererisra" joista molemmista
nimistå dmeen ot€triin onsimrnåis€t tavutja saa-

tiin nimi JAWA. Maisitkkoon tiisså yhteyde$å,

etlå ensimnåiset Jawal t€htiin varustetulrra Wan-
derer-moottorill4 jokt oli 500cc, 4-tahtmen ja
kardanivetoiaen.
Suomeen Jawoja tuotiin sotietr jåilk€etr arviolta

hi€ftar toistasataatuhatta. silloinen id;inkauppa
piti huolon siitå, ettii pyörät olivat ää åi huokeita'

tavallisen mhvaaa sa&villia-

Jåwamieh€lle" on Girkeää omaån aikåånså soDivå Duke umin€n

Bensatankista Jåwa. tunnisti



Mäfisdi kolmasosa oli 350cc ja tthes loput
250cc.
'Jaakko ' oli aikanaan hieman buonossa
naineessa- Sanoivat sitä heikoksi.
Kuisman mukaan se! ajan ajop€lit eivåit ole

lähellä&ätn niin keståviå kuin nykyiset pyörä.
Niit i piti huoltaa. Rasvataja öljytå" s€kä kiristellä
laakereita ja ketjuja
Kun molemmille syliDlereille oti omat kiirkeosä

ennakonså:ilönsA laatii hqolto aikaa aika lailla
aftmårhlaitoaja tietoa. Se oli myds ensirntbäisiå,
joissa oli jarruvalo, Kuisma kertoo.
Jawa oti jo soiuvuo alussa rnainefiaan parcrnpi

m@opeli. Se harvoinjäni ajajaarsatielle. Sillå
kelpasi körötolfti ralvot ja kesait.

Mod silloinen "Jaakon" omist4ja kårsoo nykyistä
menoa kuhnat kurfussa Koneessa pitäi olla
l000cc ikåån kuin rdhsmmiillå ei rulisi toimeeL
Silloio olisi voinut ajaa vaik*a kahtasataa, mutta
kun pyörä ei kulkenut, kuin niukasti 120 kilomet-
nä tlnnrssa,

N]'kyiset pyöråt kulkeval, mutta aiillä ei saa ajaa
kuin satasta- €i aina sit?ilqäiin.
Kuisrna arvelee, ettå fuinen Jawansa kulkee noin
120, mutta matkavaulti on E0 kilomeariä tundssa

Vauhti ei ole tårkeintl

Vanfdb pyödlå ajanisessa nousee esiin muut
arvot. Se liihtee pukeuturnisesta.
Aidot nabkavetimet ne piä.ii o[a. Saappaat

jaloissaja ajohanskåt kåsissä. Päin suojana
vanlBn mallin Llpätii.
Sarofaaq ettå rärhån pyörifn pii.iillå mies tlmtee

nuortuvanså. KuiDka paljon, sitii ei Kuisma kerro,
r€ikka sanoo tietävåinsäkiL
LäbiaikoiDa suunnitElmissa "JawarEiehellt' on

låhteå kiert-turä:i! Saiinaa.

Onnea vaan Eskolle 1a ruwallisia kilometreJä
jatkossakin "Jaakon" sarvissa! !

Tänä tarina oli Pieksåm2ien lehdessii viime
!'uoden hoinåkuuss,aja sen oli kirjoittanut Tuomo
Toppinen. (ps. Toimitus otti valaud€n hieman
tismeitii,ii muutåmia asioira ja viihiin lisaiillen)
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4O-vuotias Mäntsätän Moottorikerho esitteli kalustoaan

Mi.s ja 
''ooottot+nJötii. 

Peftti Ktith,i tflatktstia@rtu 1%6Tsekkoslowkidi, Iatudn t.htdille, jotta sai ibelle.r
itun sellaiset kilpapyö/iin krin h.htsi.

Kesaikuussa 2004 Mintsåiliin moottorike o t?i'4ti 4o-vuolraja kerhojuhli toiminraansa jfiesåmåilh run
nä'ttella MaintsäIin sourqi€n rålolla.
Kerho perustettiin 16.6. 1964 tavoitteena koota paikl€kunnan moofioriuheilubaxraståjat yhteen. Alussa oli
toiminDassa mukana liihinnå mootto.ipyöräiliiå! mutta pian mukaan saåtiiu myits autouheilijat Pe.ustavas-

sa kokoslsessa oli mukarE nelisenkymmentii miosiä niin hadastajira, kuin akiivikilpailijoita.
Ju-t iminen aloitettiitr aamupäivåillä viemilemalla perustajajåsonten håudålla. Taimiin jåtkeen tilaisuus jatkui

seuojetrtalolta, jo6sa €sillä oli monedaista kalusioa meDneestii nykt?iiiv.åån- Oli kerhoo nimokkaimpien
kilpailijoidor palkintoja SMaitaleista kaosainvä.lisen tason palkhtoihin. Lis,iksi yleisölle esiteltiin aålj6-
luontoisesti enduropyöråia huolto@.

Tällå hetkellå kerholla Dyhkii suht€ellis€n hyvin. Jäs€niå reilut 300 ja tointuta alciivista. Joka vuosi jäirj€s-

t€tiiih paikl€kunnala SM-tason rali ja SM-tason Endurokilpailu, "Kåhiån leDlki". Joka toinen nro6ijäåra-
ta-ajo! s€kii kansalliseo tasoo Asfrltriprittti.
Kerhon jådestiimåt tapahturnat or€t $aarcet h''vär vastaanotod osallistumislurtisla ptiiitell€n. Od nftå, jotka

ajavatjatblasti kilpaaja aiitå, jcd@ ajatBt rain sa|lan sistiisiå kilpailuja Myös naiset on cn€ft.t innolla
mukaao toimidaan. Onhan l(€rholla ollutjopa nain€n puheenjohtqiata. Naiskuskeja 6i tällå hetk€llå olg
mutta Lartfitreioa kyliiki4 kerhotr puhe€njokaja Jouko Poutala kertoo.
Kilpailum€n€sb6 viime aikoina @ ollut tasaisen hyeä,i! mrst| tällä hetkellä aivan ylitse muidsn olevaa
ykköstykkiä riveisui ei loydy. Vuosien vanelle heitå kuitenkin m,ahnru. otratra aikaoaan menestystå ovat

niittåneet moottoripyötåleg@da P€rtti Kähåja }taulo Suni Heid,åinpalkinlojaan oli råyttel'tsså €sillå
useamnan virriinin verfan. Esillå oli myös Pertti lcthån \ånha Jaw4 jr'*a håo Lävi l€saåJhassa its€lleen

Jawan tehailla Ts€kkodlovakiassa v. 1966. Ensirnnåis€nå hii:r ajoi pyörÄ'llil Englatnissa Man-saarilla jåirjes-

t€tyis$ä 6{iiivån ajoissa. Samala pyöriilå hån myiis kaappasi viimeisen PäjåDne-ajon voittoDsa v. 1967-

Pyö€ otr sattun n kaup.la p6,åt D]t Mådsåtålåisen autokauppiaalja mp'haflastaja Simo Nikauderin
omishrlceerja Simo on ftycra pyörän edisöintt entiseea loistoonsa- "Aikanaan taisin myyö s€tr

JåiflenpäähånNiirikoskellq" Pertti I(ähå muistelee.
Mod asia on dmutturu! "AikanaåD, kurt aloitia puhultiin maantieajosta" myöhet!4in luotetlavuusajoataja
nykyisfu puhutaan endutosta. Aikaman jopa pikalaipaleet ajeitiia maa*iellå ja yleisen liikent€etr scassaja

lajissa kokeiltiin m€ncpelin k€sfiivlyBii pitkllå malkoilla', Kårhå kertoo lajin huituasta histo.iasta. ---

t*,



'Nykyinen Påijiinneajo vastaa mieleståni el*ii paftait€n luot€ttaqrusajoo, muut€n olen ristinyt Lämiin
nykyisen endrron otremmånkin siiriocroAsiksi", IGrhå jatkaa-
Siihen ail€as kalustokin oli aika erilaista. Si[oin pyörää p]Ftyi vielä korjaanaan itseja tilardeita saattoi
eftåkoida. Sis:tr€ngas, ketjulukot, katlaisijat pari tulppaaja kirjet kulkivat mukana kilpapyöråssåi. Nykyisio
taitaa ola nii4 ettå pytuä toiftii, tai ei toimi Ktubri pohtii.
"Sillois€t pyör& painoivat 70kg trykyisE pyitdå en€|n|nän. Mlos tehot oiistat ajoista o\at reilusti
kolminkertaistuftet eli teho/pairDsuhde on lykyisin aivan eri luol&aa", Kihbä kertoo.
"Eilen tuodsa pojat kauhistolil€t Jawåa tuodessaan, että kinka paljon t imii pyörä oikein painaakaatr", hiin
naurahtaajarka€a; Husqvamat taisivat olla aikanaan ensimmiiisiå kevyitii pyöriä.
Nykyisin Kårhån aktiivisin ajokausi otrjäiain]'t taaks€. "Sen veran kåtn moottoripyöriin selåsså, ettii voin
sanoa ajaneeni mootmrip'öriiflä ', hi,l sanoo.
Omaa aimikloajonsa l(&hiia lenkin raramestarina hiin toimi ensimmåiis€t 25 llotta ja senjåilko€n hin on
suunniftllut reitinjoka toinon luosi. "Aina olen kuitenkin pytin)'t olemaa! mukala €des jollain tavoin.
Tå't y kuite*in todet4 ettiijälkipolvi hoitaa asiat meitå paljotr paremmin" h?h kiittelee.
Me Jawamiehetbiin tiedänm€ minå me*illä Kärhä aika@an menestyksenså saarutti, olihan se Jawa! ! !

tiihteenå kåytin Måntsäliia Uutisiia n:ro@ 2412004. Lyhensin hiemanjuttua. Terv. Veikko Koski

tuntia uunin Dankollå ennen kun såiiååtvne€t kampPeet päältå Pois

Kall€ Råski

Huomaat tbhtmni on jttlkaistu Kodan Poijussa 29.5'2oo4

Autokä.ppa on s€is, Xyllä 5e kåYikin vielä hetki sitt€n ja nvt åutokäuppiaden Pihalla on

väihtoautoja niin pålion, €tUi yksikin suuri Paikallin€n bumitt€liihån vakavissaen, jotta
ritåisikö raivatä m€tsiköstii lisää Pårkkitilaa kun eiåsiakkaiden äutoille ole paikkoja, jG heitä

Mutt moottoripyöråkauppå kåy. Oståjint on suurten ikäluokkien hyvätuloiset miehel joiden

€tämäntilanneon siinä mällissa €ttå h€ ni€ttivår, väihtaisiko vaimoå våihankkisivihdoinkin
sen m@ttoripyörän, mictå mårkiä unia nuorena näki'

r!.loni vatitse€ noottoripyörän. se ostetaan yleensä käteiselläja se on vähintaå. looo kuutioinen Yåmåhå, Bemåri

tåi peräti Härtey David;;on. Ne pienempirahåis€t, joila eikåt€istä ote tiskiin iskeä, hakevat osån råhobtaan 3.s

orosenti. korolla råhoihrsvhtiölui.
?ttion iottaia sanoo yrcikantåån, ettåi heilå ei ote kckåan o ut niin hyviå asiäkkaitå kuin nyt. autokåupassa,

silloin iun;vielä kävi, otitiikk€€llä rupusakkia moottoriPvörien veläksiostajiin verrattuna'
poiåt tot€uttavat unetmiåan, Kiiros siitli kuuluu isille,iotka rhäntälassa, ayråpääesåjä monessa muussä kovassa

paikassa tekivät pårrkynpPisinä poikasinå enemmån kuin miehen Wön'

Kun rintåna piti jä ei€lui patattjin, isät.Yhtvivät sotakorvausten mäk5uun ia jälleenräkennukseen'

lnsio suo-ei näpeasta jåflee.rakennuksesta kuuluu toki miehille,jotkå maan its€näisYvden pelastivat' mutta

o€a kunniästa kuuluu yllåttåen 250 kuutioi5€lle Jawa'moottoriYörälle'
iiUi "iåttii...t 

:ta1iir. sittojen rakennustyömäill€ ja muille raskäille työpaikoille ksät tålvet lå kun töistå

t i;i"ii-i 
"tu 

L.rr; täka-pyörän pois jtvhitti ketiut värkkäänäånsä sirkkeliir. tolla shkbtriin halot Hwin
pvöriåi t ekkipyörå sirkk€liå iå mon€lla titälla lYPsvkonetta ialnuutakin.v€mPåintä'
:awa a oti oaiio menna, koEkå harvätaurot oti varåttu h€'roile - etåinrååkä]€il6 ia muill€ hyvåcåisille
tårvitsiioilG, ioid€n pårhaimmisto aieli kuplavolkkårilla ja tåvallis€t rfälla'
i""tt"iio"u:: ltl""diin r96o_tuvun iiihk€impinä aikoinå yti 1oo ooo kappar€tta vuodessä. ori siinå mukana

i"rr..r t:-"r..tiå.n i. jä vllättåien niitii mvYtiin kaikk€in eniten niinkin Pohiois€sså kuin sallåsså

ii""i"" ".i""t t"ri t""ppt.j*in. r."lrostov.ki.stå titåttiin iso täi pien i junånväunlrinen Jåwoja kerrallå. Ne

t rir"-iJ". p"t ttt l.i kunnon puulaati*oihin. Kauppiaat niitä sitten tiiällä kokGivåt ja Pänivat mvYntiin'

i"rlir.iJ." ri,rt ai r".tutåvara; ja näistä ta'rdoista moni onnerinen moottoripyö.åkåuppias .äkensi pihänsa

porålle kuka väiaEton iä kuka hålkoliiterin.

Tev|iviisikvmopisetuusmotofistiPojät,kuntulitefällåHarrikå||ataiB€märi||aaie|etteh€raseuråssapitkin
;il;;; äi.Ji" tdå". iBeänn; k;vina, nuotekkainå jå tåivsi-bkuisin" mi€hinä. muistakåa aina tlimå:

Isänne olivat mi€hiå. Te ol€tt€ heidän rinnållaan mopoPoikia'
iås is:nneorLiv"t lasreneet puna-arm€ijan rhåntalåssä täpi, niin €tte pojat istuisi uusisea nahkahaalåreissanne

Bemårin tåi Harrikån sautlåss €lvistelemås!*i.
i"ååiiårai"*r,j* rr.rsissä otisitte, håav€itisitt€ aemarin n€uvostokopio urarista jossakin siperian takamailla,

jonne ståtin olisi suonätäiset siiruinYt
Motskarimiehinäkin isänre olivat eri puusta kuin te
r"i'"ir" rtu prni""t.l.*.n sivuille rautaiset suks6t iä aioivåt puoli tuntiå töhin jå painoivat pid(än päivän s6lkå

påkkasesså höYryten.
irt ..ii" t'ri".i å*.ri. 

"ä 
maisen matk.n iå ios Pakkånen oli åitvnvt vli 20 aste€n, oli miehe' maattåvä puoli
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)(XII Jawasakkiqjo
Kaopiossa 17.-19. kesdkuuta 2005

Ajot j.trje stetdAn Kuopiossa Rau halahden leiint(aluee llq.
Mökkien hirwt: th leirinktmökki 55€/vrk

4-6h lonanök:ki 95€/vlL jos yli th, 20€ lis<tvuode
2 h le irintdmökki 3qgr.rk

Mökkitsrqukel saol.an leirin&ialueelta puh. 017473000. Vdrauksen yhteydess.i ,nainitse
Jawasdk*iajo !
Tieloa R@thalahaia sta : rut halahti camoine@*uuia fr ja wvw.raahalahti. cottr

Ilmoittautuminen tapahtuu maksarnalla 20€ osllis*misnaktun 15. toukokxuta 2005 mermesfi:

Kuopion Osuuspankki, tilinnmem: 560005-222 2145

Tie&tstelul; Kuopi<m seudun Jcwaniehel pttljoht. Raimo Karckallio 040U811600

Viela brkemmat tiedol djo-ohjeinee , ohjelmineen jne.- sqatte lukea seuraavasta JowasqkkileMesld
joka ilmesw emen hyseist.t ajM kesdkam alheuolella

Kuopion Jawamiehet toivottavot k4ikki tervetu I Ie iksi 2005 Jtwaxkhajoon ! ! !
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Port paye'
Finlande
PMM
119572

*,.'

Krrvr s0-luran lopult " Ot€ttu ilm€ilesti E€Idngjn Pasilankaduhr Toralintråo edes-35'Ic|vå33a

eriintrv ruer*ku i(ml,rioen, hårråstriåtuttl|tri Risto Puoltkån v€lied hrrä kfieri HekitrgistlL

Py6rä' ;tr 25ftc Jrwå jN loski sjrtrmukaisi$å vetimissä-


