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Tiedotrrksio :

Tömö vuosi slkoq loss ollo lopuilloon noin Jqwoillo qiqtflisen suhteen io on qiko säiloö Pyöröt
talviteloille tulevon kesön seil&oiluid vorten Edallisestö lehdesid on tqos vierähiänyt

lnelkoin€n tovi, mutfo lneikiilöisellö on ln|n' rqkennusProiektin ym. osioiden suhteer oika ollut

kortillo. Älkiiö hermottuko, lehti tulee iokq toPquksesso.

Ja td55ö heti alkuun tulevia tdpohtumior
-Ensi kesänii v.20O6 Jowosqkkiqjot jörjestaiö Miiossoren Jowosqkkiloiset Hönnilänsalmen

leiriniiiolueellq kesäkuun 16-18 ;rijivärxi. seuraorosso lehdessä on io lqrkehPio tieioiq
kyseisestä qiotto.

Euomioi tämå!! T?imä lehti tuli taas niin myöhään, että oheisena olevassa pankkisiinossa

kerhomaksun eräpäivä 9i teidän kannata ihmetellä, se on turhan pian Maksakaa se vuoden

loppuun menness?! se riittiinee? Terveisin toimitus.

1pi. Huomasitte ,rarmaaq että pankki ja tilinumerokin on vaihtunut)

-r'/toni on lrys"llyf lninulta Jowor kultaisto roidoitusvöriä, sövyä inE. Tössä yhleystiEdot, mis'ä

silö on sqafovom, ninittäin sitö oikeonloisio, ioko kettiiö loyös liuottinio- Vöriö luo lnoqhon io
myy Jussi Alosqlmi P"röseinqioEllo. Osoitg Nikolointie 20 61100 Peräseiniijoki jo puh. on O5OO-

265324. Rqitqnoolit ovot l-shot noolejo' vorqstostq lö)'tyy yleansä koikkiq viirisövyjö' Purkin

koko on 236n1 jo hinnat siivystö riiPPuen 15-34€ purkki. Viirikortto js hinnqsfo löytyvät sivulio

www.olosqlmi.con Vqlikoirtassq on nyös rqidoilukseen torkoiteftujo siveltihiö. KJn tilqdt
Jowqqn muisfo moinitq, etfö hqlust Jowqn kultovöriö. sillö krhosövyiö on kaksi! Voliiettovosti

kultovöri on kolleirfq, multo kqnnqttoo ehkö ostoo Purkki voikko pienellö porukollo.

-Kromio pinloor! A-KRO il lry- Sclo. Kyselyihin vosioo Jäslq. Puh.OrrcO-925356

-Tuletel(enöön lqdöiiillt ROnpepöiVöt Jyvaskytön ttlessukeskuksesso

tauortqim 7. 1. 2006 klo.8-15.00
"Wqnhoon lnqlliin" torjollo ioos tnoottoriPyöriö. voroosio, kirjollisuuttq, qjo- yln. vorusteilo jq

iietysti hslpotusto dilkaan jo jonoon!

,ilyyntipqikkojen kurtoonloifio PEriortqim 6-L. klo. L7-22 iolauontoim 7.1' klo. 6-7.30. Oto

mukqan hyyntipöytö, ios on. Auloien lostous nyyniiolueello louorTfoitlo vosto klo. 15.00 jälkeen'

Ei nylriiFild(ojen enmkkworqustq. [\uistqthqn, efiö niirnö ovat i P-rohPeltiiiviit-muulle

tovorolle on onot fooruhinso.

-IC-merkkikerho. IC-Roiders Finlond/Tompere g1arkb6bl5ll! puh.Ofi-3233747/trori

HUOAAI! JAWASAICIN TOIMITUKSEN OSOITE MUUTTUNUT!!!

Uusi on: Veikko jo Pirjo Koski

Marllihnkatu 11 B 17

04?60 Kerava

5öhköpostit: veikko.koski@PD.inet.f i jc pir jo.koski@ jo puhalimet;

o4oo -7 4329 6 / Y eka io 0,100-609958/Pi rio
Seuroovo lehti wodenvaihieen iölkeen. I'i\otariooli mielellöön ioulukuun puolivöliin.
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Uudet Jösenet :

Älomuhio P€kko

^/Vinnikkö'fie 
2

90460 Oulunsclo

05G3401164
Josro CZ 353 -56 250 1

lnwdcz 356 -57 175 1

l-hikkolo t{annu
Torllotorintie U q 15

48100 (o+ko

04G8488312
Jows 353 -62 25O I

lhsun€n Roiho
Kyyiiirtitie 4 os 4
l720O Viöksy
040G505419

Hietanen Jouni
tcirRirinkujo 10

O870O Virkkalo
o&t27to6
Jowa 353 -62 25O I

Huoiori Reijo
Gitusenohontie 56
88900 Kuhho
o4G5357098
Ja|l/tl Spori 590 -64 2501

Jokeld Tenho
Vi hlojoentie 25
41330 Vihiovuori
0500+88582
Jows 555 -58 50 1

(allinen Reijo
Jylhainpeftintie 4
86710 KirsdMki
o@-773454
Jqwo ll -52 25O I

lGr?ponen Mouri
Kaskikotu 10

53400 Lappe€nmnto
o40G.658811

Piriopolku 2l
8//00 Kojoani

04G54396882-r
2-r

2-r

2-T

ÄKR

T

T

AKT

Jo$d 5D 553-03 -65
Jowa Spori 590 -68

Maurolo Roiho
Liljoiie 37C
01300 Vontod

040-4224192
Jowt 634-5 -8O

Niehi Perfii
Kos+elholhoniie 3 B 39
00900 Helsinki
050-5239375
Jowa Tmlnp -05

Pq6qien REto
Koirovedenkaiu 17 D 34
70800 Kuopio

04t18310954
Jqwo 360 -72

Pelkonen Nino
Åjojohdintie 3 Ä
02940 Espoo

uo 557t292
Jawa sport 590 -69

Sodrinen lGri
Huitinlie 3-5 N
01800 (loukkolq

040G604481
caerA 502 -62

sjöbere Ko'.|-olof
Il"itsytl*ienti€ 6
10440 Bollsto
040G599116
Jowo 360 -72

Terwhortiold Jorno
Hyvinkäänkdtu 29 D 36
05830 Hyvinkiiii
019-439513
JdtNaLL 59ö -9v

2501 2-T SL-635 EMR

250 1 2-T KU-672 ÄKR

2-T

2-T SP-863 ER

2-T NM-338 åm

350 2 2-T KB-688 AKR

350 2 2-T BF-336 ÄR

350 2 2-r AKR

350 2 2-1 T

350 | 2-1 AG-7t3 EMR

175 | 2-T Ve54A 
^kR

Joh,o sport 354 -61 2 2-T

Kurunsdori Rainer
Kurunsoorcnlie 55
62100 Lapud
o4G5337616
IowoCZ 353 -59 2501 2-I

EMR

T

MC-644

3.

175 1 2-1 EMR



Vodhlio tlonnu
t'llechP'taninkolr 16 A 7
@100 H€lsinki
04@-555311
Jowo 354 -63 3502 2-r

Yliniisiinen Reijo
Äirikintie 3
25360 Perfieli
o4@822977
Jqwc ll -49 25O I
Jawocz 353 -58 2501

2-J
2-r

T T
T

Tervetuloa ,Tawasakkiin !!!!!



Jowosokin morkkinot !

Åi\yyn:

Jowon uusid ke+jusuojio 353,/354, +yp.U/18 io
CZ-150 olk. 5@ / kol. Pokopu+ker.

olu/kruunutnufterit 3o€lpori. Kytkinlevft 5kpl,

48€ / sr io, ll0 / lzonm kronipinnojo 34€lsorio.
fyp.l1,/18 pinndt 5o€lsorjo. trowa/CZ ll'
reryossorjot, ylikokojo lz€lsorjo.
Körjet, hiilet, virfo-o'einet, politinol. tulpot,
ohjous/sotulolukot. Typ. 111353 konsi+olofiivitfe
6,, W. $1354,8€ sarjo. Tokoiskorin
kutnipuslot 4kpl. 17€. Jqwo/CZ uusio Niniiö eri
molleihin, kysele! Jorru, Mkin,koosuvoijerit,
olk. lz€lkpl. Lyhdyn hsii, krohikehyke+,
kuniosot, nootiorin pultif, yn. Jikov
kaosuttinej dlk. 55€lkpl, kiiyie#yja+
huollettujo. Jowo 353/25occ kunnosfettu kone,

kyselel (tudet korpiokseli 250 jo 350 typ.lE.
Jdwon vorooso-moottoreito: Typ. 450, 355, 356,

353,3541360. CZ 15O, Ceze+a 175, Moo++ori+

osittoin puretfu.
Tied'Jstelut Veikko Väyryhen 0?-2374402 ia
050-3 528060.

Sekö uude+, etfö nruseojowot Siilinjarveltöl!
l yös vomosio uutlo jo köyteityö. ,Jtitas

renkaito hyvti littlikoimo. Suoritdn
olutniinikiillotusto jo Jowon kromiosien hiontoo
jo krohousto. Lisöksi ostaisin CZ-|5O t952-53
poperit! soiio jo lvsl lisööl! ,lP-Voriti Oyl
Roino Korekollio/ Huon! uusi osoife on: Jokitie
1O 71800 Siilinjörvi. 0400-814600

Jowo six-Ddys 25occ rduseoqioneuvorekiste-

rissö myydäön. Torjouksio otefoon \,asfodn.

Pyörö on erittöin hyvtissö kunnosso jo vähän

ojefiu entisöinnin jölkeen. Tiedustelul Jyrki
Sovoloinen / Tuusulo O4O0-316330

Eritttiin hieno entisöity Jowo six-Ddys 350cc

+yp.554 myydäön. Hp.4800€. Tiedusi"lur
RiiDinen / EskilEtonq, Ruotsi. puh.990-
46762120889 .

Jowo 350cc vfi. 1972 jo Velorex sivuvounu.

Pyörä +!olu Virosto jo se on TullaHu. Seistfi
nihullo odoftoen entisöintiä. ruyyn iouto\^rno
hintoon 1990€. lled. 040-8310954

Jowo mopo, iyp. 552-C. Tyyppikdtsosflstodistus
kysezsgä ole\ac+o molligio on pöivtifty 10.10.

1962. r{opo on enfisöity, voon ei

nuseokotsoste#u. Pienlä loil-foo siihköien
konsso. I'iedusielLrf, Topio Sovijörvi/ Lohjo

o5oo-471312, toi lpjelgrljEryiglqlsLfi

Tiedoksi, etiö Sixin okun kiinnitFkuniponnoksi
köy Lodo Somoron poisuntdsdiliön kuni. Nimike

on kiinnifyshihno jo tuotenutnero
1321080131109000. Lodo kouppioilfo voitte
liedutfello, hih+o on 8.70€

Uusio nänliö Jowo Sixiin, iöyd. STD 5ekö jopo

viiteen ylikokoon sookko. 250cc rnolliin. Tied.

l otti Oksonen 050-62606

Jdwo Cross +okorottoiro iyp. 579+575 yki
hy'/ti ktiyfel-ty jo pori uul-io. Hp. koikisto yh+.

120€, yksiiiöin 5o€lkpl. Heikki Tuohinen 040-
5014868/ Nurnijörvi

Louri Puirolo tiedottoo ser.rooloo: Kellokoteloito

tulosso Sixiin jo niksei muihinkin Jowoihin io
hinto edelleen5@lkpl. Lisöksi lupoilin iehdö
Jowon pikokodsukohvojo jo nekin ordl vdlnis-
+unasso. Cezeton peltisiö keiiusuojio 2kPl. Teen

edelleen latureiden korjouksio io kiiriel-iönien
osennuksio. ,l^yyn myös sommutih releitö körie+-

iöniin sysieemeihin. Soilelloon 041-5498156

Osfcn;
Poperit Jowo 354/350cc vm.1955. Jowq

175cc pokokäyriit hyvöt kiiytetyt+1urpo-
nutterii- Hyvökuntoinen viulukoielomallisEn

Dehnuste. lÄuufkin osot eln. kiirnotfso.
Vost. yliDosso/Kärsönöki O4O -5 4427 5t

JAWA
F---@-V
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Jqwon PAv-perö\,ounu vtn. 1967 Pyöröän,
Torjooll Jowo Sport typ.59o -60 luku, vm.

1967 rnieluiten. lGikki huorL 04O-E619696

Jo lopksi tiedoksi kerholoisille:
Suoriton ohnottitoidollo mn. Hiekkopuhollusfo,
kdopiSso topohtu\r'oo nuovirde-,+erös-

,olumiinioksidi'jo losikuuldpuhollustd, sekö
jouhepolttohoololstc jd lokkausto. Lisäksi

vdlnislon seuroovio osio Jowoihin:
Rekigf erikiinnitys?ellejö, kurosuojon volkoisio

peliejä, ketjusuojon suojopeltejö, pyöraitä,
pressuroulojo Si).iin, pikiokrn konsinuovejo,

sivlvounun kiinni+ysosio, losikuiluisio sdtulon
pohjio, losikuiluisid tokolokosuojon eluosia,

losikuituisia kolelon pohjio, ohjouksen kiristys-
osia Sixiin+solomolliin. Soto-Jot/on
tovdrd+elineitä jo rekisterikilwn iousfopelteiä.
Jowo fyp. l1+18 losikuituisio sotulon pohjio.

Koikki neldlliosat jouhepolitonoololhl.
Lisöksi volnisfon nunerokilpiö pellista,

olulniinigta, losikuidusto jo muovisfd, sekö

losikuituosio eri pyöriin. HVA, KTrJt. CZ sekö

h iilikuidutto.
Vollnision Jowo Sixiin io soto-pyöriin:
Numerokifpi klpero eie en, rcisl<epelli elezn,
elulokosuojdn sivupellit 2kpl'r'alkoinen, Prikkoio
etuiskorin piiihin jo Iosikuidusto tokolokosuojio,

so*ulon pohjio. etulokosuojid kohto mollio

S ix i+rl^otocross. CZ hoiocross +okolokasuoJio.

Kvsellö voii seumovoEti:
T:lr/ll Jouko Koli

Unfolon+ie 40 05820 f'vinkaiii
Puh/Fox 019-463015 jo 040G593605

Enfineh , etsömoon niklddno on nykyisin

ninehöiin Loihoon Kromi. He suoritfdvot myös

nroo+foripyörien osieh kronousfo.'fiedllgtello
voit 02-7680071, htrl-fd poros topo on sopio

enndkkoon l-hrri Uusildlon konsso, ioko hoitoo

I'ltP jo ,t^opo-osiot |.|iinel iovoitoi nutnerostc

o40-5575217

/iohdolon tnäärö Jowo-osoo Soksasso. Oso

hinroitlo kiinteät jo oso huuiokoupol-lowa.
I uluslu!
hl'lo: / / slores ebw.de / J AW A-und-CZ'

€rsolrf eile-shoD-Boehme
Vinkki tuli Ario Bergttrönil+ö /Uasologio.

KiGnnösopud on sodiovisso Tsekinkieletfö
Suotneksi Tarjd Tioinen, puh. 050-4616345 jo
sp. for io.tioinen@helsinki.f i

Vinkin ontoi Heikki Soroste Espoo$o.

,{önliö Jowoihin soofovano Slovokiotto firma
n'meltö: CE-BA AnBH jo osoile Zohrodro 14

984O1Lt ercc SLOVAKIA. Heillö on nyös ohot
siwi nefissö. gl444g:bqlk jo jos joku puhuu

hyvin Soksoo, soilo nlmeroon.
99M219O5644993. Firnon nois!öki osoo

soksonkielen. Virkki luli Jorno Viiiel

Jowoosio Tsekei+ö : i oto sokol. Sokson kielellö
rouvon kqnsso pärjiiä, ei nuillo kielillö. elleijoku
sifien hollifse +sekin kieliä. siihköpostaosoi+e on:

iowo@rnolosokolcz Asiollinen jo luoieifor/o
ko\r'eri, hoildd mitö on soviiiu.

Jowoosio luo+eltovosfi f if mosio nineltö
JAWAI AQKT.CZ /Pe+er l-dnger. Hönellö on osio

kohfulhintoon nelko hy!6 '/olikoitno. netistä voit
tutkio hdnen luel-teloodn. Useot o\a!t jo hönel+ö

tilonn€ei ja to\oro oh tullui perille niin kurn on

sovittu. Allo neftiosoite, josio voi+ +iloilld.
www. iowdhorkt.cz

Myyn Monei 5100 skootterin osio niin uuHo krih ki-
+eltyiikin. Lasiiksi uustuolantotanut okkukolelon kon-
+een. Alumiifl isei Mdnet-tekstit eiulokdsuojqon.
Velorex-sivuKuhu(uudehpi [rolli)kohdello rungolla Ja-
wan jo Kowasokin kiinnityksillö. Iwl-skooileriprojek-
ti.vn-1964. Kori Mikkor€n O4G535,{005
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Jawa ei pakkasta pelkiiä

Enn€n moottoripyörållä
sjettiin ympiri vuoden.

Talvipokkanen ja moottoripyörä untuvat nykyisin
h'.,/in elipuraiseltå pariskumålta Toisin oli enne4 kun
autot olivat kortilla- Jal/a sai klydilå ts?infinsä töihinja
huveihin elohopean asernosta riippumatla.
Vuoma 1929 toimintansa aloittåne€n tsekkiliiisen
Jawa-tehlaan tuotteet ovat ail|å oueet luotettåvia kiil_
tökalujå ja toisaalta voittoisia kilpokoneita. Ikikenlai_
nen glamourija furlarnaisuus ovat ruille vlerarta- Mutta
juuri olematla oma pelkistetty itsens:i Jawa on valloilta-
nut suornålarsten sydlimet- Jajos on oikein avarasy-

diimine& sinne måhtuu toistal(ynmenlå Jawåå.

Sellainen åvamsydiiminen mies on Helsinkililinen
Olavi Pekkola. Hiinen pyöräalliisa on nostålgiaa

luoksuva elåmysnåtkå jokaiselle, joka v?ihiinkin slm-
pads€€ma entisajan t€loiikkza. Suurin osa pyöristii on
Jawoja, murta hyvässå sot,rrssa porukkaan måhtuu mm
BMW R25 modela 1952.
Ensimmiiisen pyöriinsä Pekkola osti l957,joka oli
lsekkiläinen CZ, joka vaihtui pian britii-Arieli i[ ja
sitten vaihtui isånnån åsuimaakin 15 vuodek| Pek-
kola työskenteli A straliassa mm. sokeriruokoviljel-
millä
Aikanaan ltin palasi Suomeenja nuoruuden pyödt
alkoivar Kiruos|aa bånui hå-rrastusmieless.li. Ensim_

ftiirctr hankintå oli rakkåatr CZ:n kåksoisveli. Siiä
pyiiråstö on kawaiut kuuteentoista. Låntistä naapu_

riapuå kokoelmalle on ånunul Ruolsin armeij4 jonka
poistovarasto$a on såånut ostaa hyvåå kalustoa,

Maallikolle yllåttlrå Jawa-malli on 250cc Califomia,
jota mm. Rajavåniosto käytti. Meneilläin oleva
vuodenaikå noslaa pyör:ikokoehnån hellneksi tålv!
varusteisen 250cc Jawa[ l'nl- 1967. ryöiåssä on korkea

tuulisuoj4 peltinen polvisuoja ja moottorin siwilla
p€lti!uolaus,

iawasta oli olemasså erityiner m€ts&nall! josså
tåkajarru ja vaihteet toimivat myiis kiisin. Sen ånsrosla
kuski såattoi fiiästellä menemäiin suket jalassa.

Eruipä kush? Pälle påksu nåhkataldi. sen alle
vilapoil4 pipo pååhtuja nåhkalq?åd påline. På?ln

kflunaå håssu kinerö. jokå kuulenrM piuii kåsvojen
keskiosn låmpim:inä ja odoaa kohlalåisen putkinäön.
Huopatossut eivät olleet hivät prålkåjalkine€1, koska
niislii viimå meni låpi. Pårhaat olivåt tårp€€ksi isot
lmiteråsååppqal, joihin måfuui kahdet lai kolmel
villasukat.
Pekkola ormistui saamaan USA:n armeijan
ylij?i?tmävaråstostå lenliijiin lakin ja housu! joisså oli
lamnasnahkåiuori - siinåpä loft ovoitto talvimotoris-
tile. IQikiUa ci ollut yht?i h]'r,ä pukua, jotkut twkivat
pusåkan ja pussihoNujcn alle sanomålohtiii eristeeki.
Kun påljon ajeltiiq injoskus kaadultiin. Pekkola
selvisi oppi\.rosislaan kuilenkh v:ihillå kolhuilla.

-Repussa ollut termospullo särkyi. kun pyorä
karkasi alta pilkkireissulla. Se olikin vakavin
vaurio

Tåm:i tarina oli ummikuussa 2003 llta_Sanomissa

Helsingin MP-Messujen aikåan
Nvkvisin Olåvilla ei enä ole ihan nåin monlå Jawåa-

hin änjoutunut olosulteiden pakosta osasta

luooumåån.
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LEO'LEKSA' WRTA 70 vuotta

Su on e nj o e h Moo I t o fi ke r ho n p e ru s I ai ai ds e n e n ti,

nywsin h niajäsen Leo "Leksa" Virta hankh
Victoria merkkisen pyöriin I8 vuotta ldytettwih.
Leon muLaak h onona Puolena Pyörlissd oh
nelosvaihde, lbLa ei oikein tahtonul k nnolla
toinia. Niihpå leo pisti p)frrtln kierloon.
Seutadva kokeih oli IFA, jolla tuli pån ytetlyä

NyUsin iineisen pälille mnrel@s Jawamies

hankk Jawa Spofiin, jolla hdn osdllislui mm.

Kltopion Vdinölän hiemen H.trjun TT4joihin.
Aikakaan hlin kiefieli monissa
TT-hsoissa sijoittuen aina lEmmeheh parhaan
joxkknon.
KommelluLsia tietenhn reitin varrella aina sattui,
mxfta Javalla

LöWpå näille hatkaille mukdan vadlea neitoheh,
joka kannusti
harrastusta, eikö Jou)an lryn nyöskdän
pelottanut. Nåin siis
sai "Leksa" Liljdhsa!
Kymmeniti t'uosia Jawansa satuhssa istxnut
"Pännåpoika"

juhli perhepiirissä kunniakasta 70 woden
taivalta.

N ro re ka s t a Jatt a mi e s ld orxti te I len !

Irha ja Reino
" KalNankiäntdjät"

Vdnain aioissa .Iawa lauhditsa

Itse t aestlo

a,



E riiiin J aw a h ata n tarina...

Kaikki alkoijosh$ 50-60 luwn,aihteessa, kw silloin
Helsinkiläinen Sakari l,chtimliki hankki JawanJa kulen
{n fljaa rylin h&lki. :ilkullo-oli mvös tn aian
"pftitkåvan$leet". Kypdrlili ei silloin juuri köyett!, ka-
vereillaoli seinjoko "s1tikka" lai "koppalaku". Sahl
miellyi enenmän Lappalaklciinja niinPö hön sellaisen

hankki Jc! siihen lielysli pili saada hieno Jawdkokordi !
Satr'u ajeli kavereilten kanssa kaikenlaisla aiod, l!ömat-
kojd ja tietlsli hlMiajoa, joka sL ntaufii aina silloin
Itillöin tanssilavoille. Taisi nöillli reissltilla ait iioshts
koti natkalla ollo joht karniimman sukupolven edts taja-
kin Jataafi tarakalla. Jawallahan oli helryo pailistö saa-

Ntiihin aikoihin Salat Qpasi Annikki Saaren nols lasta
ja Annikki taisi isfin useamninki Jau,an tatal'alla!

Tilannejohtikin siihen, ettdv.l96l Juhannuksena Sahrja Anhikki nenivät hhloihin. Kihlaiaisnalka
santa lui ensimmåisellö lhteiselld kesålomalla pohjannaalle, tietysti JawdlldI EväXd syöliin, sadepilvet
onheksi takana koko ajan.

yhteinen eldrkiJ jatkui, Jawa voihtui jossain vaiheessa autoon, muto Jawahatt såiv. Se oli suwh lapsilla
useih leikeisså pätlssl), sehdn oh Mikås. 70h\1tlla Sahila oli vanhasta b ssista tehry retssuauto Ja silld
ajellesw hdnelld oli useih Jau)ahattu pädssä, se seurasi nukana tnelkeih aina reissuilla.
Annikki on vaimohi Pirjon X-miehen täti, joten Pitjokin pådsi Jawahdttua kokeilenaan 7qJuwm alkxpwo-

a

Soku ja Annikhi v. 1961, Kihlajaismdtkd Jowalld



S u hu laispoika Ja*ahan ur istinaSoh , Jat'ahattu ja
su hu laispoik a bu ssimatko! Ia.

80+& n ptolivtilisså Sakari hnli suhteelliseh norcna ja Annikki jtii yksin as maan Keravan Ahjoo .

9oJuwn lopulla allehrjoittani asfii Pirjon eltimdänja hth J.rwoista tieenkin aina silloirl tcillöin puhutliin,
Pirjo hii kertokeeksi tiimtjn Jawahatun tarinan. Kiinnoshin tietehhn asiaslaja lq)stiisin olisiko hauu

nto ottaa "k!lmåt" Sa* n b ssilla

nluhdollisesti vielä olemassa. No Pirjohak lq'söisi Ahnikiha asiaa, mutta Annikki sanoi sen jossain vaiheessa
kadonfieeh wosien saatossa. Tämö kysely tapahtui joskus 1999-2000, en nuista tarkkaah. Tie4tsti ninlle
ttillainen tieto oli pellymys, m tta asialle ei voinut nittidn. Ajah miflaan asia nohtld, m tta putkahti esiih
xudelleen kevdålld 2005, htn Ketuyan kevämarkkinoilla tclpasimme Ahnikin- Edn ilnoilti neille, eftti
Jaurahdttu on löyrynll! Se oli ollll ve/kkokellaissa jostlin kossin pohjalta nuiften tavarcitteh altc. Samalla
hlln hqasi loimiltaa sen meille, josta varsinkin mi ä Jalaharrastajana olin tosi onnellinen.
Ei kulumt kauaa, hm saik hypistelltl aitoa Jayrahattuo ldsisslini. Arvostan kaikkea vanhaa yleensdkinja
tdnti hant ok tosi hienoa omistaa. kun sen historiah tuktee-
Minulle se on ikåvli kyllti hieman pieni, m tta ei sitci taryitse ldiyttlld, se on tosi hier|o koristel!

+4,
Teweisin Veikko Kosh



Classic Moto-crossia Imatralla

Oli tulossa kaunis viikonloppu heinåkuun lopussa
ja Vcteraaniralli Porissa oli ovella- Samana
viikonloppuna oli Imatralla legendaarisen Imatran
åjojen muisloajor lauan{aina, sekä sumunt4ina
classic Motmrossia Imatan crossiradalla
vanltoilla aidoilla koncilla.
Itse valitsin Imatran ja tietenkin crossitapahtuman,
olihan Jawasakki siellä edustettuna Pasi Takalon
toimesta ruoden 1962 35Occ kisajawalla.
l;ihdimme siis Pirjon kanssa kohti Imatraa
aikaisin sunnuntaiaamuna. Valitsin lmatran mvos
siksi, ettii en oikein vailitii Porin kaltaisista
massatapahtumista" joiksi V€teraaniralli on
nykisin muodostunut- Se vanha henki puuttuu
nykyåi?in runsaån uuden kaluston mukaantulon
myögi. Olen sit?i mieltZi ettiijorah radikaalia olisi
s)]t?i rebd:i pikaiseni, niin paljon kitiikiiä asiasta
on ollut.

Mutta palataånpa lrnatralle. Tulimme hyvisså
ajoin åa.rnutuimiin paikalle ja siellä oli Pasi koko
perheen voimallajo paikalla. Vaimo Mirva,
pariwotias liro poik4 iiisti?irt huolimattajo liihes
tliysiverinon motoristi ja lisiiksi perheen koira
Aatos. Hc olivat tullect asurtovaunun kcm
viottiimii:in hienoa crossitapaitumaa vårikolle.
Pasin Jawa komcili varikolla odottacn starttia.
Varikko oli, kuin suoraan 60luwlta; oli telftoja ja
katoksia, joissa kuskit ja mekaanikot tokivät
viimeisiä saiätdå mitii erilaisimpiin pyöriin. Oli
Hussej4 Maicoja, Czjii Jawoja, Mitsejä ja joitåin
varhempia Japsejajne. - - Silmäruokaa riitti ja
tuttuja tapailtiin.

Ensin oli harjoitteluliihdöt, joissa pai:isi
kokeilemaan såiätöji! sekä muita toimintoja ja
enncnlaikkea itseaiän, dittikö kunto!
Pasi ajoi vanhimmassa sarjass4 jossa ajoi myos
kansanedustaja Risto Kuisma, sekä hrioen
poikansa. Molemmat ajoivat myös tietonkin
Jawoilla!! Risto ajoi Olavi Pekkolalta osta$allaar
Sixillä ja poika niinikåi:in Pekkolafta ostarnallaan
aidolla crossijawalla.
Molsmmissa l?ihdöissä Pasi hoiteli heidrit
molemmat keryesti sijoittuen ensimmåisessa
låihdössä noljainneksi ja toisessa låihdössä
kolmaineksi. Jawa toimi koko kisan hyvin, nrrn
kuin odottaa sopii! Palkintopokaali puhukoon
puolestaån, se komeilee kotona Keltokoskella
takan reunalla.



Kisåt olivat hlvin jiiqestefty Ja råta kohtrullisen hyvä myös vatiemmallekin kalustolle Ohjelmaa riitti koko

Daiivåksi ia kel; suosi loppuun asti Vasra koumatkalla sateli hreman

öLil*i"r."r f"r*i r"iå"aa suoman jatkamaan k€såilomåansa ja itse Pirjon kanssa suuntasimme kohti

Kera;aa koskå työt taas alkaisivat seuraavana pävänä ja loma oli takana

Tållaisissa pienempimuotoisissa tapahtumissa tutneima on h)"vå, joten suosittelen muitakin joskus

kokeilemaan I

Mulava reissu! Terveisin Vekaja Pi{o
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Jawan joasitas.

Aikanaan 60Juv'1rlla, kun Jawalla ajettiin kilrya, todettiin ainakin kovemmissa piireisstl, etttl Jawan

etujousitusta pitäisi parantaa, låhi;nä isldtn;aimennusta. Kohetiikkzen kitpatallissa kol@iltiin l@ikenlaisia

foist4a, funies loydanin ainakirl yksi parannuskeino, iota kåytettiin aika Palion. Se raavdssa hiemah

valotan hoin ja piirroksin b/seisitl muutoksia, joita tehtiih.

n6mattefi

Venfliili

Kuva 2

.Iawassahan oh hkuwaimehnus ah perirl niin, että kromiprtken alapAdss?i on metallisylintei, josta ltihtee
pitka, puikko, Jbka oh hirmitetty yrdmutteiin. Muutetussa malissa tttmri sylintei poisteiaan kok;naah ja
llalk kfonipxtken po\'aah kiirmitetaldt, huien osoittamd kartio, tai ,'tiimalasi,'-huotoinen 

alakappaie.
?iihalatista on se luöry, eftri se vaimentaa iskun ikäån kuin tuobmpiin suxntiin, kartio vain aras iyinnissd.
Tdnåh lisåksi sisäpttkek alapädhöh sowataah kuvan osoittana h;lkki, joka painetaan sisltpu&e; alapäaik
sisä.reikädn.Tämå siksi, eftd sisäp tken reiktt ok liian suuri kartiolle ja vaimehhusta ei ii; olteh tapahdu-
vieki jo dumhe pitkdn ptikon katr<aisemqan ns. ha taleuyien alapxorelta ia kiinnittdrnlren se ytdmlttteriin
nomaalisti. Tdnå estäti öljyh roishrmisen ylös. sixeissa sisdpfikeh yläpiassä on venrtiilit, ttrutta hiissr:
misstl on vain ruuvi venttiilin tilalla, voidaan ruNi korvata venniililld, tai porataan n.2hm re ä yldmurterih
ldpi.
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Öljwi |oit kåytlöti nornaali moottoiöW ja jos kortiosoituksesi on tiukempi, niih nyös ohuernpi öW on
nahdollista. OUld menee h. 2dlhaimentaja.
Iskorin peiaatehan oh se, ettli k n isku suunlauntu dlaspdifi kartio esttiat öAyh pdåsemiseh ylöspltin liian
helposti, joleh isku vaimetlh.u tehokkaasti. Tiinalasi tekee sar an molernpiin suuhtiin. ylsihkeftainen ja
tehokas!
Kuvassa I kuvdttu Lartioh asenhxsryikka mustalla.
K vatsa 2 k vat kromiputkista, joissa katkoviivalla joko kartio, tai "tiimalasi", sekÅ sisåputk ja holkin
paikka.
Kuvassa 3 ja 4 kartion ja tiimalasin mittahNat ja kuvassa 5 holhn mittapiirros. (Tarkisla kuitehkin
sisäWtken sistlreiän mitta, se raihtelee hiul@h ei mallin pthssa) Holkn tulee olla tiukka sisäp tkeen
asennettaessa. LisUlcsi holkin pituus voi olla pitenpihn, se ei ole kotin tarkka.

Kuva 3

8ö

eö

+f

5-ö

b

\

Pfia^,ts / TAr 4er1tpt t f\r al.o.4rtpL

Kura 4 Kuea 5

fakalon Pasi Kellokoskelta on rakentanut tällaisen systeemin ja hänen m kaa6a parannus on selvå. Htik
rrjelee Jawalla classic. crossia ja Enduroa, joten h)Nåtl iskuhvaimermusta tarvitaan.

Kokeill@a, ei hass mpi homma ollenkaan! Tefteisin Pasi ja Veka

lr"- |I ltl
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X)ilI Jat asakkiajo Kuopiossa

Mehneenti kesdntl kesåk un I7-l9 pdivtikal ajettiin K@piossa Jawasakhlaistek yhleinen Ja\rasakki.tio.

Seuraavassa ona yhleenveloni koke n ksi stani mllissa

Keslin alht oli hieman epdvakaista, m tld hleh odottaa saottoi, ilmd alkoi paranlln Jawa-djoien

!öhesDtessö. 'lbrstai ptiivönö, hn l(inti v onna slarttosimne, Paistoi aurinko l'åhdin e siis lorstaiha

olimne pä.itXineet ottaa ntinti ajol ikidn htin lonan kmnaln.
l ttut ryhtui kihti attekirjoittaneen ldlliha. Pekkolan O!.lvi KtQiaisen Antero, Nlbe.rgin Jarkka, Kosken

Ol.tvi.'Bergströmin A ;, Oksasen Matti ia Heli, allekirjoilta t jcl Pirio. joka aioi hlnltoaldoa Oksasen

Joimme Sysmtln ja Hartolan ka tta Kangasniemelle leirihttialueelle, iossa yövyimne Aoni sen JCilkecn

jdtkoinme nalL,aa kohl Kltopiola. Pari kahvttaukoa natkallaja lainka ollakaan, KuoPio oliknjo
niikökentiss.t. Matka oli olevinaan alkuun pitki, mutla hn sen aiaa näin påtkiss.i, se ei l1lt1htn t millciän.

Koko matkan söli suosi, ei voi valiltaa .Ralthalahden porlista sistiän ia ilmoiltallunaan J'twoja olijo
paikalla nelkoisesti ja koko aian niitå ptirtsrcli listitj ahrcelle Oli loifien loislaan kauntlnpio ntmia en
'tainn 

t ktihd.i olleniaar. otiian 6yse Jawa-ajoistal Jtiriestäi,it olivat vaftnneet 'nökin " nimlle ja Piriolle

Se oli hiin hienoja tilava, ettti otimme Oksasen Matin ia Helih ahwokralaisiksi

Mdkaua ltuopioon. Kangosnienen lebinta

Pe4anlai oli majoilta lltmista, se n$lelua ja kall.tslon ihaih&, sekli laNoanisla n&lia oh ynp.iri S omea'

oli laas losi muktva nlihdti ihnisid, joiden fio ien kanssa ei arctnmin ole olhtt tekemisissa' l'1tin

puheb messa. Iltapalan ja hienanj omak maistelun iölkeen nökille vielltimadn vielli loppuillaa, ennen htin
siirrlttiih ),öp 1ile.

Aamiaisen jtilkeen pieni kierros al eella katselenassa, onko !ön aiksna lullul pauon lisaci porukkoa

Noin klo. I l-00 alkoi valmista fitminen paraatiaioonia aloimme kokoonl a Infon liepeille' ioslLl slarlti
tdpaht isl klo. t2.00. Ryhni{tetynjattkeeh klhdimmekin paraolissa aiamaan kohti solamatofia, iossa otimme

siviitivaestan ihmetetninti. Noin parin t nnin jrilkeen ldhdimne torilta pienryhmissd palailemaan takaisitl

Rauhalahteen. Ryhmcit aloivat eri reifiejd ja mm. meiddn fyhtuinne paikallisen Jawan vetånönä poikkesi

P ijon lornilla, jossa vietimme ioin lunnin ihaillen Kopion nmisemia ylhöåltö ktisin h4oha kihde ydtume

poikkesimme vield ostanassa luoreita kalah&koja Parlasen h&l isasla leipomosla.

saN imme talqrisin Ra halahteen, missti voatteiden vaihdok jdlkeen kihdimme aheelle kierlelemtitin.

R okaillt oli jtlrjeslety stureen tehlaon, ntoka oti hyväö ja arioil {oimi kohlu llisesl Al een

ravintelissahn ndytti juomapoli toimivafi hyvin. Ilimfiin ilha ianolti viettlvästi rseampia. ktokaifun aikana

oli viikonlop n ainoa piel1i ukkosnyfttkki, joka oli noin puolessa luhhissa ohi ia ilma parani ililleen

lf,
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edasä lorra 12/3SOcc arnt950
Jatea Anry 2'0cc ,rn t9S9

Ruol(ailun jdlkeen olikin palhntojm jako rxolailuteltossa. Palkintoia oli tosi pauon, idriestttjät olivat
panostaheet siihen tosi Wljon. Oli nyös aryaiaiset, tavaraa oli niin pa|on. Palhntoja iaettiin tuas

perinteisistä syisLl ja tässtl palkitfiia:
Kärhöh ntla sai taind vl]onna t odeksi itselleen aktiiisuudesta Rauli Vilkas Jåwenptiaish;, Klirhån ns. CZ
la tasen sai BöIe LöJberg Ka4aalta , !ös vuodeksi itselleen ia ielä Käthttn pytlh, pisin sxoraan ralliin
ajet n matkah Jawalla sai Ai Sipiki Turun Littoisista. EM. pdlhinnot ovat kiefiopalkintoja. yanhi

osa ottaja oli Pauli Ahonen 71vuofta, Vahhin Wbd oli Jukka RÖnkön Kausalasta omistama.lawa 250cc

vn.1916. NuoinJawalln osallistunut oli Henri Niemine Jtimslislti ik<id I8wofta. Perusjawamieheh

palkinnon sai Keijo Pussinen Rnolsinpyhtäåltd ja mies ja Wördpalhnnon vei Järfisädh Ta no Salo CZ Spofi
Specialillaan. Jav/apaishntafia palkittiin Taria Nibery ja SaLari Hahtunen Porvoosta. Kaksi naisla myös

palrittiin, jotl(A olivat fitlleet itse Jawalla /alliin. Toineh oli Elina Pokki yantaalta ja ajoi Kuopioon siis

Jawo 351cc/l/elorex sitavaunu. Ensimfiåinen reissu, eiLti mikddn aivan lyhyt. Toinen nainett oli Ain Riitinki
Hdmeenlinnasta vodek 1956 250cc JawaCZ:llä. Melkoinen matka hånelltihh Eatun oston anoiset
suoituksel molemmilla. Jårjestdjistd palkittiin aktiiisena harrastaiana Erkki Miettlttefi Kuopiosla-
Perinteisesti jaefliin myös kolme entisöinn palkihtoa. Perinteisiin kulu , ettli koko iottkosta valitoan kolme

hyvih entisöitylt pyördå, joita ei aseteta mitenl<eitin parcmm usililiestykseen Toki paikalla oli myös seita

t 1lita lrauniitd hlvin entisöilyjai Jawoja, m tta tånö woma iä4estliiä[ valitsivat se raatat kolme:

L d htö kdsilUt p a ra diai oo n
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Saoeumme SdarnatoÅae

Elina Pokin Jdwa 351cc/Velorcx vn l960, Jyri Lul*atilan Jawa I8/350cc vn tgs4+peråvaunu, tel6i Bö4e

LöJbelgin CZ 250cc vn. I 960.

A;pajoisissa voitti kiin moni, etli heitä ei kanhata tuetella. Paiknlla oti m!ös entinen htuhtisa endurokitski

Kii.iå Benianinsson, ioka tetenhn palkittiih, huten myös Helkama'Auton ed staia Jltkkd Helkana'

Allte oli iin suld ja laaja, ettd illan tniltaan slntyi pieniä i.r våhän suurempia ryhmiti eri p olille aluetta'

jossa melkoise asianhutevasti kskltstehiin' ihne l+'lki Jawoista !

Alue hiljeni våhitellen, Jat|,amieshrl vtisry ia iimein sieltti ltitiltti h&lui tasaista kuorsa sta M ulamal

taisivat htkkuo aamutunneille saakka.

Valkenisnmntaiaanujaaaniaisenjdlkeenpi*andtkalaisiaatkoivahikllenltihtettkohtikonI'Pöätettiin.
että viimeistutin kesalki 2006 taas t rvataan Viitasaaren Java-ajoissa!
Mlnttamat Jatrafiiehet iouluivat siirt.imtialn ltlhtöäön salluneisb syistd' m tla jossain vaiheessa kaikki

ptlösivät matk4an-

nipos$o & CZ 150cc Pos.eraa Pa*issa Paioll& VEonen etuolalla



Meid.in porukasta osa löhli suoraah kotimatkolle, tft1(ta osa meislci noldatti lllo-ohjelnaa j(1 tövyinne
myö s ko I i ma lka I la Ka nga s ni e ne I lti.
Maananbina alelimme hiss kseen kohli eleltici ja Keravaa ja niinPti iltaPliivtillat klftlulinme Jawal
kotipihaan! ldas yksi J.twasakkireissu oli tehry ja ilnan ongelmia.

Kuopion .towasakkiajoihitl vircllisesti ilnoiua tlti n.l l0 harrastdjaa, ptiivöktivijöitä ei kuh.nn tiastoinut.
Tössö lopulrsi haluan itsehi ja kaikkien osallishqien p1@lesra kiitttiö Ktopion seudun.t.nrahaftastajid ja
heidtin talkoovtikiiön nltkavasta rallista, ilnan teilti yksi kesdn hienoimnista viikonlopltista olisi iåcit?yt
v i e t ttt tnd t tai ! Kl IfO S !

Ensi ksånli slaunatadnkin si{ ten Vi itas.larelle,
v ii kon loppu on t i edos sa.

TeNeisin Vekri Pirjo

lulkaahan sakkoinjoltkoi nt&aan!M kava ja leppoistt

Mitä ihmettä!?

Bongasin måraskuun Avotakasla erikois€n Jawan Tättly sanoa, eflå kaikkea sitä nåkee, L-un vanhåksi €läå

Aikanaan Jawa/Velorex yhdistelm?jä mainostettiin pienen perheen kulkuneuvoksi, litti ilmeis€sti voisi kltsua

suurperheen kulkuneuvoksi. Olisi hauska del:iå, h*a on t;illaisen vaivan n:ihn]l, lopputulos tosi håuska!
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Kuokkavieraana Kuopiossa

Kesäkuun viidestoista päivälti, Beni Benjaminsson kävi kysymässå, josko lahdsin kinen
kaverikseen Kuopioon. Jawasakilla on siellä tapaaminen viikonloppuna, hän lähtisi jo huomenna
torstaina ja paluu sunnuntaina.
Olen vaimoni vammaishoitaja, joten piti saada hoitojärjestymiiänjotenkin. Stadin pärtsäreillä oli
illalla tapaaminen Espoon Automuseoll4 jossa lupasin kerto4 olinko onnistunut saamaad
sijaishoitajan. Sehiin onnistui, kun tlttäeoi lupasi hoitaa homman.
Ehdotin Benillg että ottaisimme Army-Jawan mukaan, niin voisin osallistua sillä Kuopiossa
ajettavaan kulkueeseen. Alkumatkasta soitin Kosken Vekalle ia varmistin etten ole liikaa
Ieimautunut kä)ttämåiåni Puch-merkkiin. Hän roivotti minur låmpimästi tervetulleeksi ja perillä sain
todeta, h?inen tarkoiftaneen sitä. Oli! kuvitellut merkkikerhoien olevan ahdasmielisemoiiä oorukkaa.
Oli kenankin miellyttävää olla täysin v?iärässä En voinut lähtiessäni t-uvitella, sjtä ysåvdliisyyftä,
jota koin niin jiirjestäjien kuin koko Jawa-sakin puole$a. Kaiken kruunasi aivan loistava ilma lähes
koko matkan ajan, mitä nyt muutama ukkoskuuro hieman kasteli paikkoja.
Yllättåv?in moni oli lukenut artiklGleitani Huimapyörålehdistå ja tulivat juttelemaan niistä. On
mukava saada palautett4 samalla tuli uusia tuttaruuksia hyvin laajalta alueelta ympåri Suomea.
Ehdottomasti kesän kohokohta. Upea paikk4 hyvin järjestetty ja loistavat ihmiset. Kiitos teille
kaikille, pidetiiän homma tällaisena ja toivotan hyviiå jatkoa kaikillel

Terveisin Tguyo Vuorela.
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