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Rauski kertoi että
srsuuntuneena on

Jawa-Sakki ry:n puheenjohtaja Rauli Vilkas.

häneliä nuorempana kiellettiin
entisöinyt jo 30 Jawaa.

moottoripyörän osto, joten mies

Rauski lupasijärjestää heinäkuisena sunnuntaina Etelä-Suomen Jawakuskeille
ajelun jonnekkin. Ajellaan joku sadan kilometrin lenkkija käydään nauttimassa hyvästä ruuasta.

Tiedoksi:

Kaikki matkakertomukset ja muutkin jutut Jawan tijmoilta ovat tervetulleita lehden toimitukseen.
Tehdään yhdesså tästä hyvä lehti, en voi keksiä tarinoita omasta päästä, vaan nimenomaan
jäsenet tekevät juttuja ja toimitus kokoaa ne näille sivuille.

Jatkossa ylläpidän sähkö/ tekniikka sivuja joissa on kuvia ja ohjeita Jawan sähkölaitteista
ja tekniikasta.

Teryeisin Lauri Puirola/ lehden toimitus.
Pallotie 2 01280 Vantaa
lau ri. puirola@plan meca. com
Gsm. 041 549 8156

Aineisto seuraavaan iehteen 31.8.2009 mennessä.



Jäsenkiriurilla on asiaa!

Lukekaa tarkkaan seuraavaa;

Runsas joukko on hoitanut velvollisuutensa jäsenmaksun ja liittymisen suhteen ja uusiakin
jäseniä on tullut melkoisesti, joten Jawasakki RY kiinnostaa edelleen, mutta.....
Tämä koskee lähinnä ns. "vanhan Jawasakin"iäseniä. Edellisessä lehdessähän oli sovittu,
että kaikki entisenkin Jawasakin jäsenet joutuvat ikäänkuin liittymään uudestaan kerhon
jäseniksi, johtuen siitä, että kerho on siis nyt RY ja on siten aivan uusi kerho. Kuitenkaan näiden
entisten jäsenten ei tarvitse maksaa liittymismaksua, kuten uudet jäsenet tekevät.
Nyt sitten tulee se tärkein asia em. viitaten:
Erittäin runsas joukko on maksanut kyllä jäsenmaksun, mutta edelleen he eivät ole
lähettäneet iäsenkirjurille liittymiskaavaketta. Ymmärtäkää nyt ihan oikeasti, että pelkkä
jäsenmaksun maksaminen ei sinällään takaa Jawasakin jäsenyyttä, vaan pitäisi ehdottomasti
lähettää mvös tietonsa tämänhetkisestä kalustostaan ia itsestään!!!Vain se takaa lehden
automaattisen tulemisen jatkossa. Tulevan lehden mukana on vielä muistutus kyseisille
kerholaisille, mutta sen jälkeen emme voi taata lehden ilmestymistä, koska vanhat tiedostot
poistetaan! Sovitaan, että heti, kun tämän ohjeen olette lukeneet, otatte liittymiskaavakkeen
esiin, täytätte sen ja viette pika pikaa postiin. lvlinusta maksimi aika on 1 kuukausi lehden
ilmestymisestä. Jos kaavake on hukassa, voitte toki täyttää asiat vaikka ruutupaperille tai
lähettäkää sähköpostilla.
Palautusosoite on Pirjo Koski Sakerintie 7 04200 Kerava ja sähköposti pirio.koski@elisanet.fi

Jawa ja kevätterveisin Pirjo Koski (.iäsenkirjuri)

Kuva Jawasakki taDahtumasta Lemoivaarasta. Riihimäellä 2008.



Jawasakki kokoontuminen
5-7.6.2009

Lappeenrannan Taipalsaari
Hotelli Saimaanranta

P.05-6200 200
www.saimaanranta.fi

Osallistumismaksu 25€, joka sisältåä rallipaidan ja tarran sekä rantasaunamaksun.
Kun tulet paikalle, täytå ilmoittautumiskaavake.
(Kaavake löytyy myös lehdestä jos haluat esitäyttää sen).
Saat myös äänestyslipun jolla valitaan yleisön suosikkipyörä.
Lippuun merkitään åänestettävän pyörän rekisterinumero
ja se on palautettava lauantaina klo 17.00 mennessä vastaanottoteltalle.
Osallistumismaksu maksetaan vastaanottoteltalle ja majoitus maksetaan hotellin respaan.
Ruokaliput on ostettava respasta perjantaina jotta tytöt
tietävät varata evästä tarpeeksi.
Perjantaina on keitto kuumana klo 17.00-20.00.

Lauantain paraatiajo ajetaan Taipalsaaren Röytyn talolle,
edestakainen matka on n. 30 km.
Kylätoimikunta on järjestånyt pientä ohjelmaa, jonka
jälkeen nautimme Jawa B0 v. kahvit, järjestäjä tarjoaa.

Hotellilla on venesatama josta saa polttoainetta.
Ennen Saimaanrantaa lähin huoltoasema on TaiDalsaaren ST1 iosta on matkaa n. 15 km
hotellille.

Järjestäjillä on påivystys jos pyörä jättää tielle.
P.0500 599 306 , Topi Valkonen. Hän hakee pyörän n.50 km säteeltä.

Rallista, sekä sponsoreilta -että makkaranmyynnistä saadut varat lahjoitamme Etelä-Saimaan
keskussairaalan lasten osastolle.

Makkaran hinta on vaDaaehtoinen. mutta varat menevät
hyvään tarkoitukseen.

Tervetuloa ja turvallista matkaa. nähdään Taipalsaarella!

T: LaDDeenrannan Jawa-Ukot
Hannu Myyryläinen. p.0440 596 823

Ajo-ohjeet:

l.lmatran suunnasta: ramppa oikeaan kyltit: Kaukas,
Lauritsala, Jawa ( vasemmalle jaa ABC Viipurinportti).
Käänny oikeaan Teollisuustie ja seuraa Jawa kylttejä.
Aja n. 27 km jonka jälkeen olet perillä.

2.Kouvolan suunnasta: ramppi oikeaan kyltit: Lauritsala, Kaukas,
Jawa. Käänny vasemmalle Teollisuustie (ABC Viipurinportti jää oikealle). Aja n. 27 km jonka
iälkeen olet oerillä.



Huoml Lauritsalan jälkeen ei ole huoltoasemia, hotelli Saimaanrannalta saa bensaa mutta
kalliimpaan hintaan.
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3.Mikkelin tai Tuohikotin suunnasta: tie n:o 13
Savitaipaleen ABC:lle,
Käänny Savitaipaleelle (Peltoinla hdentie) ja seuraa
Jawa kylttejä.
Seuraa Peltoinlahdentietä Savitaipaleen läpi kunnes
saavut vasemmalle kääntyvään Partakoskentielle
(risteys n:o 1)
Jatka suoraan kunnes risteys oikealle (risteys n:o 2)
Taipalsaarentie, jossa kyltit hautausmaa, Taipalsaari,
JAWA,

Jatka Taipalsaarentietä kunnes Jawa kyltit ohjaavat
sinut hotelli Saimaanrantaan. ABC Savitaipaleelta
Saimaanfantaan on matkaa n. 42 km.
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Osallistumiskaavake:

Nimi: tkä:

Pyörän tyyppi:

l\4atkan pituus

vuosimalli: Rek. n:o:

km

Paippisten Shell



Tiedote, 17.3.2009

Moottorikahvila, Paippinen, Sipoo, avataan 1 6.5.2009

S!poon Paippisten kylälle avataan toukokuussa uusi ajoneuvoharrastajille suunnattu
kahvila. Paikkana on kolmen kylätien risteyksessä sijaitseva Etelä-Paippisten vanha
kauppa ionka yhteydessä on kuuluisa Paippisten Shell, pienen pieni bensiinin jakelupiste
30-luvulta. Nykytyyliin bensiiniä ei tällä huoltamolla ikävä kyllä enää myydä, mutta pian
tarjolla on kuitenkin hyvää seuraa ia makoisia kahvilatuotteita!

Kahvilan taustalla on Classic l\,4otorshown isäntäpariskunta Risto Laine ja Terhi Heloaho.
He hankkivat vanhan kyläkauppakiinteistön Shelleineen omistukseensa viime keväänä ja
remontoivat parhaillaan kauppatiloihin ajoneuvoharrastajille suunnattua kahvilaa. Kahvilan
nimeksi tulee asiaan kuuluvasti N,4oottorikahvila.

l\,4oottorikahvilan varsinainen kahvilakiinteistö on valmistunut vuonna 1952 mutta sen lisäksi
tilalta löytyy 1700-luvulta peräisin oleva hirsirakennus, jota tullaan käyttämään kesäkahvilana ja
jota yhdistykset ja muut tahot voivat varata yksityiskä)ttöön. l\,4oottorikahvilan varsinainen
maamerkki,1930-luvulta peräisin oleva pikkuruinen Shelfasema on yksi Suomen ensimmäisiä.
Tosin polttoaineen myynti on tästä pisteestä loppunutjo 1969, mutta onneksi kiinteistön
omistanut kauppiassuku säilytti kauniin rakennuksen bensamittareineen ja lähes jokainen joka
on joskus sen ohi ajanut muistaa pienen ja pirteän Shell-vanhuksen.

Moottorikahvila avataan 16. toukokuuta ja siitä eteenpäin se tulee olemaan avoinna torstai- ja
perjantai-iltoina kello 16-20 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12-18 aina elokuun
loppuun saakka. Ryhmät, kuten ajoneuvokerhot ja yhdistykset ovat ennakkovarauksella
tervetulleita muinakin aikoina, joten kannattaa olla yhteydessä mikäli haluatte järjestää
esimerkiksi oman kerhoiltanne Moottorikahvilan tiloissa.

Kahvilan tuotteet ja palvelut suunnitellaan nimenomaan ajoneuvoharrastajia silmällä
pitäen. Kahvilassa on luettavissa merkittävimmät kotimaiset ja useat ulkomaiset ajoneuvolehdet
ja myyntiin on tulossa erilaisia ajoneuvoharrastajille suunnattuja tuotteita

Kahvilan osoite on Paippistentie 457. Pieni Shellja suuri vaalea kaupparakennus seisovat
risteyksessä jossa tienviitat osoittavat lähimpiin keskuksiin: Nikkilä 5 km, Pornainen l2 km ja
Järvenpåä l4 km. Sijainti on ajoneuvoharrastajille mahtava sillä alueelta löytyy kymmeniä, jollei
peräti satoja kilometrejä vaihtelevia päällystettyjå kyläteitä joita on mukava ajella
harrasteajoneuvoilla, olivat ne sitten kaksi kolme tai neljäpyöräisiä. Matkaa Helsingin
keskuståan on Paippisista vain 40 km, Porvooseen 30 km ja Mäntsälään 30 km.

Tulevaisuudessa lvloottorikahvilassa on tarkoitus toteuttaa erilaisia teemaoäiviä vhdessä
ajoneuvoyhdistysten ja alan yritysten kanssa.

Tervetuloal

Lisätietoja:

Terhi Heloaho, GSM 040 586 8852
www.moottorikahvila.fi



Museoajoneuvonäyttely

Ylöjärvi Dynaset Offroad-Areena sunnuntaina 31.05.2009 klo 12-16

Ylöjärven museoajoneuvoharrastajat tuovat esille viimevuotiseen tapaansa rakentamiaan ja
entisöimiään ajoneuvoja.

AMA ry (Auran mopedi- ja Ajoneuvoharrastajat ry) esittäytyy ja neuvoo kuinka löydät Tunturi-

mopojen vuosimallit. Näytösajoa Offroad areenalla ym.

Yleisöllä mahdollisuus äänestää suosikkejaan:

sarjat kaksipyöräiset ja autot.

Sarjojen voittajal palkitaan.

Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan Partner ruohonleikkuri.

Yleisöllä vapaa pääsy, hyvät paikoitustilat

Buffet

Vuosi 2009 on Pappatunturi 50- vuotis ja Jawa- 80 juhlavuosi jotka tullaan huomioimaan
näyttelyssä.

Ylöjärven museoajoneuvoharrastajat

Tunturija Jawa



Jäärata.ajot Jämsän Kolojärvellä 14.3.2009 Teksti ja kuvat
Markku Lahtinen

Jämsän veteraanipyöräilijöillä on viimevuosina ollut tapana pitää kerran vuodessa jäsenten
väliset jåärata-ajot. Yleensä paikkana on ollut Stenbergin
Hannun rannassa oleva potkukelkkarata.

Ajopaikka tunnetaan myös Kolojärven Unionina. Nimitulee Unionin vanhasta käsipumpusta
josta on hyvä tankata Jawat.

Ratamestarina toimi Hannu ja tållä kertaa rata oli suhteellisen hidas mutta vaativa kirraavine
mutkineen. Radalla on pituutta hiukan alle kilometrija leveyttä noin 4 metriä.

Ensimmäisenä vuotena radassa oli liian pitkä pääsuora joka loppui melkein Hannun
rantasaunan kuistille, siitä jäi hieman pelottava jälkimaku joten sen jälkeen on pitkiä suoria
vältetty. Ajopåivänä keli oli nollan tienoilla ja rata liukkaan tuntuinen.
Tällä kertaa oli kutsuttu mukaan muutama ajaja Jämsän veteraaniajajien lisäksi.
Lahden Jukka ja Peltosen Jussi tulivat etelästä ja Kärhän Pertillekin oli kutsu lähetetty.

Tulihan Perttikin heti aamusta paikalle mukanaan vuoden'1959 mallin ajosaappaat, olivat
kuulemma nykyajan enskakelien esikuvat. Erittäin hyvässä kunnossa, pohjat olijoskus vain
jouduttu uusimaan.

Kolojärven Unionin henkilökunta yllätti meidåt heti aamusta kahvin kanssa tarjotuilla
uunituoreilla oullilla.

Koska rata oli aika kapea ja hidas olisi ohittamisesta tullut liian vaarallista, päätimme ajaa kelloa
vastaan, suunnitellun yhteislähdön sijaan.

Ensin ajettiin 2x3 kierrosta myötäpäivään ja sitten samat 2x3 kierrosta vastapäivåån.

Vaikka kilpa-ajo oli osin leikkimielinen, niin taisivat kaikki kuitenkin ajaa suhteellisen täysillä.
Vauhdin määräsi låhes täysin millaiset renkaat pyörässä olivat.

Tulokset:

1. erå myötäpäivään 2. erä vastapäivään

1. Lahtinen 6.36 '1. Lahtinen 6.39
2. Käthä 6.47 2. Kärhä 6.44
3. Stenberg 7.05 3. Nieminen 7.01
4. Jårvinen 7.13 4. Stenberg 7.02
5. lmberg 7 .14 5. Järvinen 7.O5
6. Pesonen 7.27 6. Pesonen 7.08
7. Nieminen 7 -47 7. lmberg 7.16
B. Lahti 7.48 8. Lahti 7.44
9. Suominen 9.01 L Suominen 9.22
10. Bruun 12.54 10. Bruun 12.43



Osallistujat:

Hannu Stenberg, hyvät jääpiikit Jawa S575, ajoi toinen jalka pakelissa
Pertti Kärhä hyvät jääpiikit Jawa S575 (Hannun)
lvlartti Nieminen enskapiikit Jawa 5575
lvlarkku Lahtinen jääpiikit Jawa S575, CZ-runkoinen
Seppo Järvinen enskapiikit Jawa S554
Kari Bruun kesärenkaat Jawa S553
Topi lmberg enskapiikit KTM GS 250
Jukka Lahti surkeat piikkirenkaat KTIVI GS 125
Jussi Pesonen enskapiikit HVA 250
Seppo Suominen huonot piikit Suzuki 125

Vaikka tulokset eivät suoraan kerro, piti näyttävintä vauhtia l\/artti Nieminen.
Hänen Jawansa liikkui koko ajan sivuliidossa, kerran vauhti oli hieman liian kovaa radan
tiukimpaan mutkaan tultaessa lvlartti hukkasi 20 sekuntia 1. erässä
pitkäksi menneessä kurvissa.

Lisäksi on ihmeteltävä Pertin vauhtia, pari viikkoa sitten hän oli käynyt ajamassa muutaman
kierroksen jäällä, sitä ennen ajanut n.40 vuotta sitten.
Ajo ilman harjoituskierroksia vieraalla Jawalla ja heti toiseksi nopein. Jos olisijatkettu muutama
erä niin olisi ollut nopein kun joka kierroksella tuli muutama sekunti parannusta aikaan.

Ajopäivä päätettiin iltapäivän lopulla makkaranpaistoon.

Jawa 5575 on hyvä ajaa jäållä, voimaa riittää ajamaan enskanastoilla koko ajan liidossa,
jääpiikeillä vain hetkittäin.
lvloottorissa on hyvin vääntöä jo alakierroksilla, käytännössä kaasukahvasta käytetään vain auki
ja kiinni asentoja.

Jawat olivat viritetty S553 pois lukien B0 km/h huippunopeuteen, käytännössä kolmosvaihteella
voi ajaa läpi koko radan, hitaatkin kohdat.Uudemmat KTI\,4 ja HVA pyörät olivat paljon
hankalampia ajaa varsinkin kun rata on tehty Jawalle sopivaksi ilman pitkiä suoria.
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Niernisen [,larti sivu iidossa Järvisen Sepon tyy|näyle

Huomalkaa Stenbergin Hannun iarrukenkä Pert llä kunnon kantiaus kurvrssa

Lahden Jukan vauhlia KTN.{ llä mberg n Topiloisela Kotanlla



Jawamarkkinat

Myydään/ ostetaan

Myydään:

Jawan varaosamoottoreita, typ. 453, 355, 356 353, 360, CZ-150, Cezela 175 moottorit osittain
PUrettu.
Jawa typ. 353/250 kunnostettu vaihtomoottori hp. 450€ sekä CZ-150 kunnostettu
vaihtomoottori. kipinä tulee hp. 450€

Jawan uutta osaa: vanteevpinnat, pakokäyrät/ vaimentajat, ohjaustanko ym.
kromiosaa, kysele rohkeasti!

Uusia ketjusuojia eri malleihin, myös ketjut ja rattaat, kumiosat, vaijerit, virtalukot, bensahanat,
seisontajalat, peilit, ym.

Uusia mäntiä, keskilaakereita, stefoja, männänrenkaita (myös ylikokoja).
kytkinlevyjä kaikkiin malleihin ensiöketjuja, hiiliä katkojankärkiä ja kondensaattoreita.

Käyteti4 huolletut Jikov kaasuttimet eri malleihin. Sekalaista Jawan runko-Osaa eri malleihin.
Uudet iskunvaimentimet ja etupään kromiosat sekä korjaussarja, lampunlaseja,
takavaloja.

Veikko Väyrynen, 050 352 8060, Turku.
e-mail veikko.veko@qmail.com

Jawa typ. '18, 350 ccm vm. -52 museorekisterissä
Jawa typ. 18. 350 ccm ajokunnosse
Jawa CZ Sport 175 ccm vm. -66, ajokunnossa
Jawa typ. 15 500 ccm OHC vm. -52 museorekisterissä
Vesa Tahvanainen, Hyvinkää
p.o44 285 3670.

CZ(Jawa) 350 cm". vm. -84. Aj. 1870km Hp. 1400,-
Seppo Heinonen, p.040 5068063 Simpele

Olen jäänyt eläkkeelle mutta vielä löytyy jotain Jawa osaa:
Jawa Sixi, sotamallija cross:
Rekisterin kiinnityspeltejä, kurasuojan valkoisia peltejä, ketjusuojan
suojapeltejä, sivuvaunun kiinnitysosia, lasikuituisia satulan pohjia,
lasikuituisia takalokasuojan etuosia, lasikuituisia kotelon pohjia, ohjauksen kiristysosia,
kuperia numerokilpiä eteen, roiskepeltejä eteen, ym.ym.
Tiedustelut: Jouko Koli Untolantie 40
05820 Hyvjnkåä, p.0400 593 605



Jawa mopedi typ. 207.300 "Babetta"
Vm. '1980, museorekisterissä vuodesta 1 .9.2006 lähtien.
Virheetön, uusia osia mm. pyörien pinnit, polkimen akseli,
Aänenvaimennin, ajokytkin, ketjut, vetorattaat jne,

l\,4ukaan tuleei varaosaluettelo, omistajan käsikirja sekä 28
Sivuinen huolto-ohje.

Jos haluat vähemmän liikenteessä nähdyn mobedin, ota
yhteyttä.

Uolevi Sandell Lohja, 019-364 223 tai 050 541 507'l

Kuva ei ole myyjän.



Manet skoolledn osia, uuttaja käyleltyä
Kari mikkonen, Vantaa.
P.040 535 4005

Ostetaan:

Jawa CZ moottori typ. 455
Kari Bruun p.O4O 527 2434.

Ostetaan Jawaan 356 (175 vm. -56 etulokasuoja,ketjusuoja ja sylinterinkansi osa n:0356-'13-
016
Hannu Burman, p.0500 352 004.

Jawa California -63-74 kirjallisuutta / osia.
Jawa Sportin takasvingin ja ketjusuojan.
Kari mikkonen, Vantaa.
P. 040 535 4005

lvluutamia E-mail osoitteita Tsekeissäl

lvlual Motoservis s.r.o. info@mual.cz

lvlonty Jawa Tisnov Montviawa@seznam.cz
www. montviawa. iawa.cz
Auto Moto Burza info.@motomix.cz
Jawamaniak ieyeEEliaBI@EgZleMZ
www.veteran-calounictvi.czl
Slovakiassa: www.motoren.sk

Työsuorituksia

Moottoripyörien maalausta ja raidoitusta ammattitaidollå
Myyn midoitusvärejä ja edkoissiveltimiä.
Big B Colors, Rantakulmåntie 537 Nunnijä.r'i Nukari
Kari mikkonon, p.040 535 4005



Jawa tehtaan sisäistä elämää -50 luvulla

Norjalaisen Jawa kerholehden toimittaja Jan Thore haastatteli v. 2007 tehtaan insinööri Ladislav
Zizalaa.
(Ruotsalaisesta Jawabladet Iehdestä 23 joulukuuta 2007 vapaasti suomentånut Teuvo Vuorela).
Insinööri Zizala tuli tehtaan palvelukseen v. 1954 ja jäi eläkkeelle '1992. Hän toimi mm.
suunnittelu- ja talousosastoilla sekä myyntipäållikkönä l\,4oskovassa.
Tullessaan tehtaalle 1954 oli tuotannossa vielä suosittu Perak malli, tosin elinkaarensa lopussa.
On tärkeää korostaa, että Perak kehiteltiin ja valmistettiin saksalaisten miehitysjoukkojen
tietåmättä sodan aikana. (Samoin teki Puch ltävallassa, TV huomautus). Perak nimen se såi
kansan suussa koska siinä olijousitus molemmissa päissä. Takajousitus oli siihen aikaan
harvinainen).
Koko sodan ajan yhtiö nimeltä Ins. Frantisek Janucek Prahassa oli miehittäjien palveluksessa.
Sosialisoinnin yhteydessä 9.5.1946 tehtaan nimeksi tuli ensin Zavony, mutta muutettiin piån
Jawa n.p Tynec nad Sazavou (n.p= narodni podnik= kansan omistama).

Sijoittuminen Tyneciin

Ensimmäinen Jawa tehdas sijaitsi Prahassa (entinen Ogar), sijoittuminen Brodle'en Tynec'iin,
joka sijaitsee n. 35 km kaakkoon Prahasta, alkoi kun Janucek rakensi perheelleen huvilan.
Siitä tuli arkkitehtoninen helmi kolmine kerroksineen ja pyöreän muotoisine perusmuureineen
josta oli näkymä Sazava virralle. Rakennus sai vålittömästi "Linna" statuksen kansan suussa ja
kutsutaan vielä tänäänkin Janecova linnaksi.
Brodlen alueelle Janecovan linnaa vastaDäätä Janucek oerusti valimon 1931. Metallin
lisääntynyt tarve kasvavalle ase- ja autoteollisuudelle johti tehtaan nopeaan kehitykseen.
Janucek osti elokuussa 1937 edulliseen hintaan, lopetetun puuvillakehräämön. Tämä on se
tehdas jonka tunnemme tänä päivänä Jawa-Tynec'in tehtaana.
Valimo erotettiin yhtiöstä '1945, eikä sillä ollut koskaan mitään tekemistä moottoripyörätuotan-
non kanssa.

Sodan jälkeen yhtiö uudelleen organisoitiin ja jaettiin kolmeen osaan:
1) Tehdas ja pääkonttori sijaitsi Prahassa, jossa myös valmistettiin moottoreita.
2) Tehdas Tynec'issä valmisti suuren osan tuotannosta kuten taivutukset, stanssaukset,

prässäykset, hitsaukset ja maalaukset. Myös pyörien, pakoputkistojen ja sytytyslaitteiden
sekä pyörien lopullinen kasaus tapahtui täällä. Jälkitarkastus tehtiin koepenkissä ja lähistön
teillä suoritettiin koeajo.
Tarkastuksen jälkeen pyörät vietiin varastoon jossa ne pakattiin puulaatikoihin tai
vientikontteihin. Pyörät lähtivät tehtaalta junalla, varaosat kuorma-autoilla.
3) Tehdas jirikov issa valmisti rungon osia.

Insinööri Zizalån tullessa tehtaan palvelukseen 1954 oli Perak tyyppi poistumassa
tuotannosta, sen seuraajaa kutsuttiin Kyvackaksi, virallinen tyyppi 353 Jawa 250. Uusi malli
poikkesi monessa tärkeässä kohtaa edeltäjästään mm. takapyörän keinuhaarukka jousitus ja
parempi etuteleskooppi, kaksoissatula, '16" pyörät, uusi runko ja muotoilu. Seuraavana
vuonna valmistettiin 350 ccm samaan runkoon.

Ongelmia sosialistisessa tuotannossa

Ennen kertomusta itse tuotannosta on hyvä tietää että sosialisointi aiheutti uskomattomia
muutoksia. Kommunistit saivat vallan ja se toi mukanaan suuria muutoksia niin johdossa
kuin tuotan nossakin . 26.8.1945 kansallistettiin pankit, vakuutusyhtiöt, kaivokset sekä muu
avainteollisuus. Myös Janecek'in yhtiö luettiin niihin. (Perustaja Janecek oli kuollut '1941 ja



hänen pojastaan tuli yhtiön omistaja). Valta siirtyi käytännössä byrokraateille hallitustasolla
kauaksi itse tuotannosta.

Järjestelmän heikkoudet

Kyvacka mallin (353) kehitys ja tuotanto kärsi osa ja materiaalipulasta sekä tuotantolaitteista.
Tilanne kärjistyi vielä ammattitaitoisen työvoiman pulasta. Tuotanto 1954 laski edellisvuo-
desta. Jälkeenpäin on helppo arvostella våhentyneitå resursseja etenkin materiaalipulaa ja
osapuutteita, mutta työvoima oli Akilleen kantapää sosialistisessa tuotantomallissa. Ei
onnistuttu luomaan toimivia työmarkkinoita eikä luotettavia toimituksia osille, materiaaleille ja
laitteille.
Tuotantoa pystyttiin kuitenkin lisäämään, tavoite vuoden 1955 tuotannolle oli 44 000 tyyppi
353 moottoripyörää. Työntekijät pitivät tavoitetta utopistisena. lhme kyllä saavutettiin 42 000
kpl tuotanto. Tuotanto kasvoi seuraavina vuosina saavuttaen huipun 1961 ollen 80 000
pyörää. Kysyntåä ei pystytty täysin tyydyttämään.

CZ ia Jawa, kaksi eri yhtiötä läheisessä yhteistyössä

Tehtaiden yhdistämisestä keskusteltiin säännöllisin väliajoin, etenkin 1962. Kuitenkin
päädyttiin ratkaisuun ettå pääkonttori muutettiin Tynec'iin jossa suurin osa tuotannosta
tapahtui. l\y'oottoreiden valmistus siirrettiin Prahasta Straconice'en CZ:lle. Yhteistyö oli
läheistä mutta tehtaat eivät koskaan yhdistyneet. Prahan tehdas valmisti edelleen
kilpamoottoreita ja ulkomaiden puolustusvoimille Army malleja.

Työvoimapula

Lisääntynyt tuotanto vaati lisää työvoimaa, mutta sen palkkaaminen lähialueilta oli vaikeaa.
l\y'aanviljelys oli perinteistä tetaan ympäristössä eikä vapaata työväkeä ollut saatavilla.
Raskas teollisuus vei parhaat työmiehet. Valtaosa uusista työntekijöistä oli naisia vailla
aikaisempaa työkokemusta.

Asuntopula

Tynec'isså oli todellinen pula asunnoista, suuri osa työntekijöistä joutui kulkemaan 30-40 km
työmatkoja. Ensimmäiset asunnot Tynec'iin valmistuivat '1950, mutta se ei vastannut
lähellekään kysyntää. Myöhemmin tuli mahdollisuus hakea lainaa oman asunnon
rakentamiseksi. Vaikkakin asunnot tehtaan ympärillä lisääntyivät, silti suuri osa joutui
matkustamaan pitkiäkin matkoja. Se jatkoi työpäivän pituutta huomattavasti. Tehdas toimi
osin kolmessa vuorossa.

Palkkataso

Palkka verojen jälkeen oli keskimäärin '1300 Tsek. kr. johon tuli lisinä riskilisä, vuorolisä, ja
ylityökorvaus. Joillakin osastoilla tehtiin urakkatyötä. Virkamies jolia oli tuntipalkka tienasi n.
1500 kr. heidänkin palkkansa oli usein sidottu tuotannon tuloksiin. Prosenttiosuus aiheutti
usein hankaluuksia johdon kanssa. Voidakseen verrata palkkoja on hyvä tietää joitain
hintoja. Jawa 250 ccm maksoi 14 000 kr, Skoda Spartak 44 000 kr. (ruotsalaisen Jawa-
bladetin vertailuhinnat Ruotsissa Jawå maksoi 2000 kruunua ja PV Volvo 10 000 kruunua.
Jawan hankintaan kului n. 11 kk:n nettooalkka.

Henkilökunnan hankinnat



Henkilökunnalla oli etuosto-oikeus ostaa moottoripyöriä, mutta kuitenkin ilman alennusta.
Kysyntä oli niin kova että joutu i jonottamaan vuorokausikaupalla saadakseen ostettua
moottoripyörån. Auton ostoon piti olla kuponkeja, joita annettiin ahkerille työntektjöille ja
ammattiyhdistysaktivisteille.

Houkutteleva työpaikka

Tynec'in tehtaalla työskenteli 1950 luvulla n. 1200 henkeä. Määrä kasvoi tasaisesti
saavuttaen huipun 1963 ollen 1800. Kohtuullinen palkka ja urakkatyö teki Jawasta suositun
työpaikan, myös sosiaalisten etujen katsottiin olevan houkuttelevia. Jotkut osastot kuten
prässäämö, pyörien pinnaus ja maalaamo toimivat kolmessa vuorossa. Työaika oli 8 tuntia
ma-pe ja lauantaina 6 tuntia jolloin oli vain 15 minuutin tauko. Kaikilla työntekijöillä oli
sairauden ja onnettomuuden varalta työnantajan ottama vakuutus. Kaikilla oli oikeus lomaän
2-4 vk. Riippuen työsuhteen pituudesta.
Aitiysloma oli 4 kk, joka pidennettiin myöhemmin. Lapsilisä oli 70 kr. ensimmäisestä ja 100
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Sukupuoleen perustuvaa ylilyöntiä

1950 luvulla 50% Jawan työntekijöistä oli naisia. He työskentelivät myös yövuorossa, mutta
se kuitenkin kiellettiin heiltä vuosikymmenen lopulla terveyssyistä. Naiset työskentelivä
puristimilla, asensivat, maalasivat ja raidoittivat. Sähköosastolla mm. laturien käämijät olivat
100% naisia.

Valo ja varjopuolia

Jawatehdas oli suuryritys niin hyvässä kuin pahassakin. Laittomuudet vuorotyössä, raskas ja
usein likainen työ tuotantolinjoilla, kovat urakat ja kova kuri.
Etuina oli hyvä palkka, sosiaaliset edut, edullinen ruokailu tehtaalla, organisoidut teatterija
konserttikäynnit, virkistymismahdollisuus ammattiliiton mökeillä, ohjattua vapaa-ajan-
toimintaa.
Liitoilla ei yleensä ollut paljon sananvaltaa yrityksissä. Hankaluudet liiton ja tehtaan välillä
koskivat lähinnä tuotantokiintiöiden ja urakoiden päättämisestä. Osåstot kilpailivat
keskenään ja tulokset olivat julkisia, se ei oikein edistänyt yhteistyötä.

Seuraavat vuodet

Moottoripyöräteollisuus jatkoi kasvuaan. 1964 valmistui miljoonas Jawa tuotantolinjalta.
Suurin asiakas oli vuoteen 1989 saakka Neuvostoliitto jonne toimitettiin vuosittain 60 000
pyöräå. Muita suuria markkina-alueita olivat Intia, Turkki ja Egyptijonne pystytettiin
kokoonpanotehdas. Pienempiä määriä toimitettiin erikoisia kilpapyöriä sekä Army malleja.

'1976 valmistui 2. miljoonas Jawa
1987 valmistui 3. miljoonas Jawa
19Bg "paloi sulake". Neuvostoliitolla ei ollut enää varaa tilata pyöriä. Tynec'issä putosi
tuotanto '100 000:sta muutamaan tuhanteen, mutta se onkin jo toinen tarina.

Kiitämme alkuperäistä toimittajaa saamastamme luvasta julkaista tämä artikkeli.
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