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Jawasakki ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2010

Paikka: Hyvinvointi- ja kokoushotelli Tallukka, Tallukantie 1 17200 VÄÄKSY

Aika. 6.2.2010. Klo 13.00.

Läsnä: Paikalla oli kaksikymmentä (20) ry:n jäsentä.

1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Rauli Vilkas avasi kokouksen
13.00.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin,
kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan ja
tarvittaessa kahden (2) ääntenlaskijan
valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko
Suntioinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi Lea Kinnunen ja Harri
Forsbom.

3. Kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden toteaminen.

Jawasakki RY:n säännöissä sanotaan, että
vuosikokous oidetään vuosittain tammi-
huhtikuussa. Yhdistyksen kokous kutsutaan
koolle ilmoittamalla siitä jäsenille Jawasakki
lehdessä, kirjeitse tai yhdistyksen kotisivuilla
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Vuosikokouksesta ilmoitettiin jäsenille
jäsenlehdessä 3/2009.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutu ksi ia
päätösvaltaiseksi.

4.Esityslistan hyväksyminen
työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5.Johtokunnan laatiman
toimintakertomuksen kuuleminen.

Johtokunnan laatima toimintakertomus
vuodelta 2009 kuultiin ja hyväksyttiin.

6.Tilikertomuksen ja tilintarkastajan
lausunnon kuuleminen sekä
tilinpäätöksen vahvistaminen.

Tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto
kuultiin ja hyväksyttiin. Tilinpäätös
vahvistettiin.

T.Vastuuvapauden myöntäminen
johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

Vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja

muille vastuuvelvollisille.

Kokouksen puheenjohtaja keskeytti
kokouksen 1 3.32 kahvitauon ajaksi.

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen
uudelleen 13.54.

S.Toimintasuunnitelman, jäsenmaksujen
ja liittymismaksujen suuruuden sekä
talousarvion vahvistaminen.

Toim intasu u n n itelma vuodelle 2010
hyväksyttiin.

Jäsen ( 20€)- ja liittymismaksujen (10€)

suuruudet vahvistettiin.

Kokou ksen puheenjohtaja keskeytti
kokouksen 1 4.'1 0 johtokunnan ylimääräisen

kokouksen ajaksi..

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen
uudelleen 14.19.

Talousarvio vuodelle 201 0 vahvistettiin.



9.Johtokunnan puheenjohtajan ja kahden
erovuoroisen jäsenen sekä varajäsenten
valinta.

Todettiin, että yhdistyksen säännöissä
sanotaan, että vasta seuraavassa
vuosikokouksessa valitaan arvalla kaksi
erovuoroista johtokunnan jäsentä.

Puheenjohtaja valitaan vuosittain.

Rauli Vilkas valittiin jatkamaan johtokunnan

puheenjohtajana seuraavaksi vuodeksi.

1 0.Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan
valinta.

Valittiin jatkamaan uudelle toimintakaudelle
tilintarkastaja Pentti Laavi ja
varatilintarkastaja Christer Nyberg
Järvenoäästä.

ll.Yhdistyksen koollekutsumistavasta
päättäminen.

Päätettiin, että yhdistyksen vuosikokous
kutsutaan edelleen kokoon jäsenlehden

avulla.

Hyväksyttiin esltyslistaan muutos, jossa

lisättiin kohta 13 Muut esille tulevat asiat.

12.Muut johtokunnan ja jäsenten
esittämien asioiden käsittely.

Johtokunnalle ei ollut tullut hyvissä ajoin
ennen kokousta jäseniltä kirjallisesti
käsiteltäviä asioita.

Pidettiin puolen minuutin hiljainen hetki
edellisenä päivänä menehtyneen arvostetun
Viitasaarelaisen Jawaharrastajan Martti
Piipon muistoksi.

13 .Muut asiat

Todettiin, että kalustoluettelo pitää tehdä vielä
liitteeksi.

Todettiin, että varsinkin ajotapahtumien
tiedottamista on parannettava.

Todettiin, että Helkaman entiselle Jawasakille
lahjoittama Perak - 48 on siirretty Jawasakki

ry:n omistukseen. Tarkoitus on kunnostaa se
talkootyönä.

Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestään

kokoontuminen talviaikaan, vaikka ilman
ajoneuvoja.

1 4.Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen
15.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kauko Suntioinen Markku
lahtinen

Kokouksenpuheenjohtaja Kokouksen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja
todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua
sekä tehtyjä päätöksiä.

Lea Kinnunen Harri Forsbom

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja



Toimintasuunnitelma 201 0

l Kerholehti

Kerholehti ilmestyy edelleenkin 3 kertaa
vuodessa noin 4 kk välein

2 Kalustoluettelo

Painetaan Jawasakki ry:n jäsen-
kalustoluettelo. Pyritään saamaan jakeluun
jäsenille alkukesän aikana.

3 Kokoukset

21 .01 .2010 vuoden 2010 ensimmäinen
toimintakokous. Pyritään järjestämään 3-4
kokousta vuosittain. 6.2.2010 yhdistyksen
vuosikokous Vääksyn hotelli Tallukassa.

4 Ajotapahtumat

1 1 -1 3.6.201 0 Jämsän seudun
Jawaharrastajien järjestämä päätapahtuma
Jawasakki kokoontumisajo Muuramen
Riihivuoressa.

4.7.2010 Rauli Vilkkaan järjestämä kesäajelu
ete lä-suoma la isille harrastajille. Muualtakin
osallistujat ovat tervetulleita mukaan.

17 .7.2010 järjestetään yhteisajo saksalaisten
Jawaharrastajien kanssa Helsingistä Lahteen
ja takaisin.

5 Yhteydenpito

Johtokunta toivoo että jäsenet olisivat
aktiivisempia nettisivujen käyttäjiä.
Johtokunta kuuntelee ja ottaa vastaan
ehdotuksia ja ideoita toiminnan
parantamiseksi.

Jawasakki ry:n johtokunnan puolesta:

Rauli Vilkas

Puheenjohtaja

Kokousväkeä

Kauko Suntioinen johtaa kokousta

Rauli Vilkas jatkaa Jawasakin
puheenjohtajana



Jäsenkirjuri tiedottaa:

Jos haluat ilmoituksia nettisivulla olevaan
tapahtumat kalenteriin, niin ota yhteys Pjrjo
Koskeen tai Jan lvlolanderiin. He pääsevät
lisäämään aiheita kalenterin sivuille.

pirio.koski@elisanet.fi
ian.molander@reoionline.fi

Jäsenmaksut

Maksamattomat jäsenmaksut tulee hoitaa
toukokuun loppuun mennessä, näin varmistat
että saat seuraavan lehden elo-syyskuun
vaihteessa.

Tapahtumat

Jawasakki tapahtuma lähestyy 11-13.6.2010.
Paikkahan on Muuramen Riihivuori.
Tapahtuman järjestää Jämsänseudun
Jawasakkilaiset, osallistumismaksu on 20€.
Lisätietoja tarvittaessa p. 050 308 331 tai
markku.t.lahtinen@kolumbus.fi
http://www. riih ivuori.f r

Kesäajelun Etelä-Suomen Jawakuljettajille
järjestää Rauli Vilkas sunnuntaina 4.7.2010.
Kokoontuminen Järvenpään Teboilille klo
9.00, josta lähtö klo 9.30. Muualtakin
osallistuvat ovat tervetulleita.
llmoittautuminen Rauskille ruokavarauksen
takia. P.0400-312 642.

Fred Rode vierailee saksalaisten
Jawaharrastajien kanssa Suomessa
heinäkuussa. Suoritamme yhteisajelun
17 .7 .2010 Helsingistä Lahteen ja sieltä
Porvoon kautta takaisin Helsinkiin. Lähtö
Rastilan leirintäalueelta klo 10.00, ajamme
vanhaa Lahdentietä Lahden satamaan. Sieltä
ajelemme pikkuteitä myöten Porvoon
satamaan josta iltaa myöten palaamme
Helsinkiin.

Toivomme mukaan paljon Jawaku ljettajia,
porukkaan voi liittyä myös matkan varrelta.

Saksalaisilla veteraanipyöräilijöillä ei ole
samanlaista museoajoneuvosysteemiä kuin
suomalaisilla, joten pyörät ovat osittain
aikalailla tuunattuja. Paljon kromia ja
helmiäisvärejä.

Lisätietoja ajelusta Lauri Puirola, p.041 549
8156.
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Kuvissa Fred Rode ja
Jawaa.
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Lisää tapahtumia

Jämsä Mantsa Toukokuunajo rr

Jämsä Mantsa Toukokuunajo ll 15.05.2010.
Jämsä Juokslahti Majatalo Morva.
Katsastus klo 10.00 lähtö klo 12.00 Reitti noin
60km. Luokat<vm 197 4 ja 197 4-1984. Pyörät
rekisterissä tai punakilpi. Ratamestarina
Päijänneajo veteraani Seppo Järvinen.

Reitillä vuoden 1965 Päijänneajon pohjaa.
Reitti ajettavissa hyvin alaputkisilla
Jawoillakin.

Majatalossa yöpymismahdollisuus.

llmoittautu miset tai puh.040-527 2434
tdiam. kbr@qmail.com
viimeistään 05.05.201 0.

Tervetuloa.

Kari Mentula esittää Wanhaa tanssimusiikkia
Wanhojen Jawojen ystäville Muuramen
Jawa- tapahtumassa. Hän on tehnyt myös
laulun omista Jawa harrastuksensa
syistä,onka myös esittää.
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Tosimies varustautuu kilpailuun aina
tarpeellisin varustein.

Kari Mentula
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Myydään

Projekti Jawa Perak typ. 11, vm. 1951.
Täydellinen, paljon uutta osaa. Myös paperit
löytyvät.
Hp. '1200€l tarjouksia otetaan vastaan.
Myy Hannu Laajajärvi, Salo 0400 574 394.

KTI\4 EXC 250F, uusi ajamaton peli. Ovh
9230€, pyynti 8100€.
Pauli Pekkanen, Jämsä, 040 568 8304.

Honda CFR 250 F -04 irtokone. Ei ajettu
remontin jälkeen. Uusittu mm. mäntä, laakerit
yms. Myydään tarjousten perusteella.
Pauli Pekkanen. Jämsä.040 568 8304.

Jawan pakoputkenmutterin avaimia, 15€ kpl.
Pirkka Ulmanen 050 379 9509.

Jawa typ. 579, 25O ccm entisöity ja
museorekisterissä. Hintapyyntö 4500€, myös
tarjouksia otetaan vastaan. Jarmo Nyberg,
Vantaa . 040 368 9133.

Myyn tilan ja ajanpuutteen takia pitkälle
rakennetun Ariel projektin. Kyseessä on malli
VH 500,vm -52. Paperit löytyy, osat maalattu
jonkun verran uutta osaa. Moottori ja
vaihdelaatiikko levällään. Uusi mäntä,
sylinteri porattu sekä kansi muutettu
lyijyttömälle bensiinille. Kammenlaakeri
uusittu, ym. ym. Hinta 3800€.
Lauri Puirola, Vantaa.041 549 8156.

Jawa -54-59 ja CZ -61-67 kromauskelpoiset
tankit omalla logolla. Kari Mikkonen, Tuusula
040 535 4005.

Ostetaan

Jawa metsämalli 553 etu- ja takalokasuojat
sekä ketjusuoja. Myös moottorin lohkot
kiinnostavat. Lauri Puirola, Vantaa.041 549
8156.
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Koneliikkeen maahantuomien
moottoripyörien uudelleen rekisteröinti.

Kaikille ei välttämättä ole selvää miten saat
rekisteröityä vanhan moottoripyöräsi. Tässä
selvityksessä yritän valottaa miten saat
vaikka paperittoman Koneliikkeen
maahantuoman moottoripyörän uudelleen
rekisteriin. Näillä vaihtoehdoilla oitäisi
onnistua kaikilla katsastuskonttoreilla.

Pääsääntö on uudelleenrekisteröinnissä, että
rekisteröijän on todistettava moottori pyörän
olevan ns. Suomipyörä ja rekisteröijällä on
omistusoikeus rekisteröitävään
moottoripyörään. Jos luovutustodistusketjua
ei ole esittää, on omistushistoria selvitettävä
vähintään kymmeneltä viimeiseltä vuodelta.ja
kahden todistajan oikeaksi todistettava.

Paras ja turvallisin on katkeamaton
luovutustodistusketju rekisteriin merkityltä
omistajalta. Vaikka moottoripyörä olisi ollut 30
vuotta pois rekisteristä, niin luovutustodistus
viimeiseltä omistajalta jos on helposti
saatavilla. Joskus tällä tavalla voi tulla
ikävyyksiäkin, joku voi olla vienyt aikanaan
omin luvin.

Vanhemmista moottoripyöristä kannattaa
aina tilata AKE:lta omistushistoriaselvitys
josta selviää kaikki omistajat ensimmäisestä
viimeiseen. Jos AKE:n tietokannasta ei löydy
mitään, antavat he siitä todistuksen, joka
tarvitaan ns. paperittoman ajoneuvon
rekisteröinnissä.

AKE:lta saa omistushistorian vuodesta 1975
rekisterissä ollersta runkonumeron
perusteella ja vuosilta 1965....1 975
rekisterinumeron perusteella.

Vanhemmista on yritettävä selvittää historia
kantakorttien kautta. Valitettavasti Helsingin
ja Uudenmaan kantakortit Jawojen kulta-
ajalta on tuhottu.

Kantakorttia kannattaa etsiä oletetusta
alkuperäisestä kotiläänistä. Kortteja on
joissain lääneissä niin paljon, että löytäminen
voi vaatia paljon työtä. Helpottaa jos on edes
vuosimalli tiedossa.

Vaasa, Oulu ja Kymenlaakso ovat nykyään
ATK:lla, joten sieltä saa tiedon joskus jopa
kysyttäessä.

Jos kantakorttia ei löydy, niin sitten on
yritettävä hankkia Helkama-Autolta
maahantuontitodistus.

Maksoi jokin aika sitten 100 euroa, välillä
saatavuus oli hetken pysähdyksissä, mutta
toiminee taas.

Kyselyt.. .. petri. haa pa n iem i(Ah elkama-
auto.fi. Jos löytyy, tulee kirjattuna kirjeenä.
Hakua helpottaa, kun kerrot tiedoissa
vuosimallin, tyypin ja kuutiotilavu uden.

Jos tämäkään ei auta, niin sitten
kansallisarkistoon, josta pitäisi löytyä kanssa
lähes samat tiedot.

Jos on esittää esimerkiksi valokuva
moottoripyörästä rekisterikilpineen ja
luotettava (aukoton) selvitys
omistushistoriasta. niin oeriaatteessa näinkin
pitäisi onnistua rekisteröinti.

Jos maahantuontitodistuksella ja 10 vuoden
omistushistorialla rekisteröit, voit rekisteröidä
sellaisenkin moottoripyörän, joka on ollut
aikanaan vaikka pelkässä crossikäytössä.

Kuolinpesien kanssa kannattaa olla
huolellinen. Turvallisin on luovutustodistus,
jossa on kaikkien perikunnan jäsenten

nimikirjoitus. Lisäksi tarvitaan ote perukirjasta
missä on mainittu kyseinen ajoneuvo.

Yhdelle Jawasakkilaiselle kävi kerran niin,

että hänellä oli katkeamaton
luovutustodistusketju Sixin rekisteriin
merkityn jo vuosikymmeniä sitten kuolleen
omistajan tyttäreltä. Katsastuskonttori vaati
luovutustodistuksen Derikunnalta ennen
rekisteröintiä. Ei ollut helppo saada. Näissä
tilanteissa kannattaa käyttää
kymmenvuotispaperia.



Yhteenvetona minimi, mitä tarvitset
rekisteröitäessä " paperitonta"
moottoripyörää

-kahden henkilön todistama omistushistoria
kymmenen vuoden ajalta

-selvitys että on aikanaan tuotu Suomeen

-rekisteriote, kantakortti,
maahantuontitodistus, kansallisarkiston
tiedot, valokuva rekisterinumeroineen

-todistus AKE:lta, että kyseisellä
runkonumerolla ei ole tietoja heidän
tietokannassaan

Aken ohje paperiton ajoneuvo

http ://www.sahk.fi/Automobiili/Paperitonajone
uvo.pdfAken paperittoman ajoneuvon
rekisteröinti

Kantakortit

htto://www.sahk.filkantakortit.htm ( tässä
päivitys kesken)

http://www.sahk.fiiimaqes/odf/Vanhoien aion

euvoien kantakortit.pdf (osin vanhaa tietoa)

mm. nykyään Kymenlääni Mauno Hirvinen
050 350 1173.

Turkkilaista kalustoa Marmariksessa
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Kampiakselin korjaus, Jawa 353
Teksti ja kuvat Lauri Puirola

Jossakin vaiheessa veivin laakeri tulee
matkansa päähän ja se on vaihdettava.

Jos ei ole saatavilla uutta kamoiakselia. niin
korjauksen voi tehdä itse jos on käytössä
puristin (prässi) jolla purkaminen ja
kokoaminen onnistuu helpoiten. Joissain
tapauksjssa tarvitaan myös kärkisorvia.

Purkaminen

Kannattaa aloittaa työ niin että tehdään
piirtopuikolia suorakulman avulle limppuihin
kammentapin vastapuolelle merkkiviiva.

Tämä helpottaa kokoonpanoa, viivan avulla
voi kohdistaa limput jo tähelle niin jää
vähemmän rihdattavaa.

Mitataan kampiakselin ylimitta
ru n kolaakereiden vastinpintojen kohdalta.
250 ccm täytyisi olla 57 -0,1Omm- -0,290 mm.

Akseli laitetaan puristimeen purkamiseen
tarkoitettuun työkaluun ja painetaan
kammentappi irti. Kiertokanki nostetaan pois
ja laakerirullat myös. Käännetään alempi
limppu toisinpäin ja painetaan tappi irti
limpusta.

Puristetaan laakerin
kiertokangesta.

Ennen kokoonpanoa voi myös vaihtaa
männäntapin helan jos se on kulunut väljäksi.

Puristetaan vanha hela pois ja asennetaan
uusi tilalle, tehdään mahdolliset voitelureiät ja
kalvitaan reikä oikeankokoiseksi. Sopiva
tiukkuus on silloin kun männäntappi öljyttynä
liukuu kevyesti holkissa.

Kokoonpano

Puristetaan kiertokangen laakerirengas
paikalleen työkalun avulla joka ohjaa renkaan
suoraan. Jos rengas menee vinoon ja vuolee
lastua mennessään niin kiertokanki joutaa
verkonpainoksi.

1t
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Kammentappi puristetaan

kytkimenpuoleiseen limppuun kiinni

ohjainholkin avulla, näin varmistetaan että
tappi menee suoraan. lvluuten saadaan
isompi verkonpaino. Helpottaa jos kiilloittaa
tapin nurkan eikä tippa öljyäkään ole
pah itteeksi.

Kun puristusvoima o n. 3000 kg niin veivi
pysyy rihdissä. Seuraavaksi ladotaan
ensimmäinen rivi (20 kpl) laakerirullia
kammentapin juureen. Kannattaa laittaa
vaseliinia kammentappiin, näin rullat pysyvät
paremmin paikoillaan.

Sitten ujutetaan kiertokanki laakerirullien
ympärille, helpottaa jos pyöräyttää ohuen
langan rullakehän ympärille ja vetää sen pois

kun kiertokanki menee paikalleen. Sitten
laitetaan välirengas ja loput laakerirullat
kiertokangen silmään.

Latu rin puoleinen limppu keskitetään suoraan
kammentapin päälle .ia puristetaan
puristimella hieman. Tässä vaiheessa on
apua merkkiviivasta jonka avulla saadaan
limput samaan linjaan. Puristetaan varovasti
ja seurataan että limppu menee suoraan
Daikalleen.

Työntömitalla mittaamalla saadaan
kampiakselin ylimitta kohdalleen.

12



Rihtaus

Nyt akseli on valmis oikaisua varten, nimittäin
aika harvoin keskitys osuu kerralla
kohdalleen. Olen valmistanut pukin jossa
kampiakselia pyöritetään runkolaakeripintojen
kohdalta ja heitto mitataan akseleiden
kartiopäistä. Akseli saattaa nyt heittää
limittäin tai on sitten vähän vääntynyt.
Mittakellolla katsomalla löytyy heitto,
katsotaan missä on korkein kohta ja
annetaan lyijyvasaralla isku vastakkaiselle
puolelle limppuun vaikka koivupölkyn päällä.
Näin hiljalleen hakemalla akseli asettuu
suoraan. ltse en luovuta ennen kuin heitto
akseleiden oäissä on alle 0.02 mm.

Limppuja voi joutua myös kiilaaman
messinkikiilan avulla kiertokangen raosta
auki.

Työ tekijäänsä neuvoo, joskus ajatus
nyrjähtää ja joutuu aloittamaan rihtauksen
alusta.

Kaksisylinterinen onkin sitten oma tarinansa
se ei ole kaksi, vaan kuusi kertaa varkeampi
korjata.

Nämä tiedot kävin opettelemassa aikoinaan
Rafun eli Ralf Strömbergin pajassa

Helsingissä. Rafu on vanha kilpa-ajaja ja hän
on vanhoilla päivillään pelastanut monet
moottoripyörämiehet pulasta koneistus- ja
remonttitaidoillaan.

Laakereiden välykset

Kiertokangen alapäässä täytyy olla
käyntivälys jotta öljy voitelisi laakeria. olen
pitänyt minimi päittäisvälyksenä 0,01 mm ja
kiertokangen sivu ittaisvälyksenä minimi 0,3

mm. Runkolaakerit kannattaa ottaa C 3
väljyydellä.

Jawan moottoreiden numeroinneista

Moni on varmaan ihmetellyt mitä eri kirjaimet
moottorinnumeron edessä tarkoittavat.
Tällaisia kirjaimia ja numeroita on tullut eteen
joko lohkoissa, valokuvissa tai suullisena
tietona.

N varaosamoottori N353-,N5553-,NT579

S SixDays S353-,5354-,5553-,S554-,
s579-,S575

T Crossi T557-,T558-,T579-,T575

SS Super Sport 573-,559

V Armeija NV553- (army varaosakone)

P Protomalli P350

Runkojen vaihdossa on myös käytetty N

etuliitettä. Esim. N5579-000???.

()1 
;: 
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Teksti ja kuvat Markku Lahtinen

Koneliikkeen 250/350/500 kuutioiset
Vinku-Cetit

Moni on kuuliut tai nähnyt valokuvia
koneliikkeen kilpatallilla rakennetuista Jawa
Sixejstä. Nopeasti katsoen ne näyttivät
samanlaisilta kuin tavalliset Sixdays Jawat,
Todellisuudessa ne olivat hyvin erilaisia ja
ilman näitä Vinku-Cettejä olisi Jawojen
voittokulku maantieajoissa tuskin
muodostunut 1962...1966 niin hyväksi, kuin
historia sen nykyään muistaa.

Normaalilla 553 Sixillä ajettiin viimeinen
Päijänne voitto 1961 Hokkasen ajamana.
Vielä 1962 P Packale'n, E Kuosmanen, R
Sinisalo ja O Pöllänen olivat 10 parhaan
joukossa. Sen jälkeen vain 1964 M Penttilä 5.
ja 1966 P Helaja 10. hätyyttelivät kymmenen
kärkeä Vinku-Cettien ulkopuolella. 575 ja 579
tyypeillä ei enää kärkisijoja hätyytelty, aika oli
kulkenut ohi. Ei näiden crossi versiollakaan,
joka ei ole ajajilta jälkikäteen kehuja saanut.
S554 ei samoin ollut kärkiajajien suosiossa,
mieluummin yliporattiin 5553 isompaan
luokkaan.

Kuitenkin Jawat hallitsivat päijänneajoja
1962...1965. (1966 vielä lähes maaliin).

1967 tulivat muut merkit, vaikka Pertti voittikin
Jawa Banaanilla.

Miten kaikki alkoi? Sattuman kautta.
Koneliikkeen 125 (?) Vinku-Cetti varastettiin.
Vinku-Cetti on saanut nimensä ensiövedon
omalaatuisesta åänestä. Oli aikanaan erittäin
edistyksellinen ISDT ajokki.

Vieläkin se on harrastajien erittäin korkeasti
arvostama. Valitettavasti aika vaikea löytää.

Peltosen Olavilla on yksi erittäin hienosti
entisöitynä. Kyseistä ajokkia eivät yksityiset
saaneet ostettua, vaan se oli tehtaan ia
maahantuojien kilpatalleilla.

Varastetusta Cetistä löytyi vain runko
merestä ja joku sai idean kokeilla
ylimääräiseksi jääneeseen runkoon 553 Sixin
konetta. Meidän on siis kiittäminen varasta
siitä, että Jawojen voittokulku jatkui vielä
monta vuotta. Muuten se olisi todennäköisesti
ollut paljon heikompi. Normaalit 553 Sixit
olivat jäämässä kevyempien ja
tehokkaampien kilpapyörien kanssa sivusta
katsojiksi. Ensimmäiset Vinku-Cetit
valmistuivat 22.10.1961 edeltävänä yönä
Vesijärven ajoihin. Hokkasen Olaville 250
luokkaan (AJ-468) ja Pertille yliporattiin
350 luokkaan (AL-351 ).

Tuloksena luokkavoitot molemmilla ia Olavi
otti lisäksi yleiskilpailun voiton.

Tämä kuva vuoden 1962 ISDT ajoista.
Rekisterinumerot ovat Waldenin tekemät.
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Marraskuunajo 1961 Ruotsissa ja
tankkaus menossa,

Seuraavan vuoden (1962) Päijänne ajoissa
oli Olavikin siirtynyt 750 luokkaan ja
Benjaminssonin Keijolle tehty samanlainen
250 luokkaan. ( AL-352)

Nämä kolme tehtiin siis 961 tyypin ..1961
vuosimallin runkoon, jossa oli 50 mm
lyhyempi akseliväli, kuin normaalissa 553
tyypissä.

Olisiko lyhyestä akselivälistä ollut haittaa
liikaa, kun 1964 Dufvelinin Lasselle tehtiin
seuraava (AA-592)

Siinä yhdistettiin 961 CZ rungon etuosa ja
579 Crossin (Junakin) rungon takapää.
Akselivälistä tuli normaali ja konetta ei
tarvinnut lyhentää käynnistyskaaren takaa.
Jarruakselikaan ei mennyt enää
takahaarukan akselin läDi.

1965 keväällä saivat Beni (AM-737) ja Hukka
(AM-318) uudet 961-63 vuosimallin runkoon
perustuvat Vinku-Cetitt. Näissä oli hieman
väljempi koneen sovitus ja akseliväli pidempi.
Huomaa hyvin, kun takaiskunvaimentajat
ovat kääntyneet vinoon, vanhemmissa ne
olivat täysin pystyssä.

Hokkasen vanha Jawa meni Töttermanin
Birgerille. Samalla rekisteröitiin uudestaan
tunnuksella AA-880. (1966 )

1966 sai Kärhän Pertti Benin vanhan AM-737
Jawan.

Vuonna 1966 ajoi Suomen 6-päivän joukkue
pronssille Ruotsissa. Ajajat eivät suostuneet
lähtemään

mukaan Banaaneilla, vaan ottivat mukaansa
vanhat luotettavat kilpapyörät. Voittivat jopa

Jawa tehtaan oman joukkueen.

575 koneen saattoi porata 358 kuutioiseksi,
joten sillä saattoi ajaa 350 tai 500 luokassa.

Näistä Jawoista olivat mukana mm.

- AM-737 Pertti, 3 luokassaan 350 cc
- M-592 Lasse, 5 luokassaan 500 cc
- AM-318 Hukka,9luokassaan 350 cc
- Joukkueen täydensi Penttilän Mauri 5

luokassaan 175, saman rungon
perusversiolla

Lisäksi mukana oli Töttermanin Birger
yksityiskuskina 19. luokassaan 500 cc.

Olisikohan Birgerillä ollut kaikkein vanhin
ajokki, vuosimalli kun oli 1961 .

Koneliikkeen 250/350/500 Vinkucetit päättivät

täällä kilpailemisen huipulla.

Sieltä poistuttiin kunniakkaasti. Osa ajokeista
jatkoi uraansa vielä muutaman yksittäisen

Päijänteen yksityiskuljettajien ajamana.

Kyseisistä ajokeista on säilynyt tai jäljet

katoavat..

- AM-737 ajokuntoisena veteraani
endurokäytössä Jämsän seudulla

- AL-351 museokuntoisena Jämsän
seudulla.

- AJ-468/M-880 entisöinti työn alla
Jämsän seudulla.

- AA-592 on odottamassa entisöintiä
Heinolan seudulla.

- AL-352 Siren Timo minun viimeineni
tietämä omistaja.

- AM-318 Jäljet katoavat 1972
Keravalle. Sieväsen Keijo on
viimeinen omistaja.
Salmisen Ahti kertoo omistavansa
kyseisen pyörän, mutta mitään
paperitodistetta minulla ei siitä ole.

l5



Jos sattuu tulemaan vastaan tämän näköisiä
runkoja, niin yhteys minuun ja voin auttaa
tu nn istamisessa.

Hokkasen AM-31 8 on todennäköisesti
vahvistettu rungon etutolppa, josta sen
tunnistaa hyvin

Benin AL-352 on identtinen AJ-468 ja AL-35.1
kanssa.

AL-351 rakennetta ja historiaa tarkemmin.

Huomattava, että kaikki olivat

yksilöllisiä ja eroavat hieman toisistaan.

Rakentamtsesta vastasi pääosin "Valtsu"
Walden.

Rekisteröitiin 1.9. 1 96'1 5553-3430
runkonumerolla 250 kuutioisena, eikä otteen
tietoja koskaan päivitetty esim.

ku utiotilavu uden mukaan vastaamaan
todellisuutta.

Samaan tapaa olivat rekisteröity kaikki
muutkin vastaavat Vinku-Cetit. Silloin ei oltu
tarkkoja papereiden suhteen.

Kun 553 tyyppi muutettiin Vinku-Cetiksi,
rakennettiin Jawa käytännössä kokonaan
u usiksi.

Runko otettiin 125 Cetistä ja moottori 553
Sixistä. Yliporattiin aluksi 350 luokkaan.
Koneen sovitus runkoon oli erittäin tiukka,
kytkin puolen kopasta piti leikata
pystysuoraan pois pala takahaarukan akselin
tieltä.

Samalla oli lyhennettävä käynnistinkaarta.
Käynnistys poljin oli yläputkien aikaan

normaali Perakin poljin. Sylinterin ja etutolpan
väliin ei juuri tilaa jäänyt ja moottorin
etukorvakkeet oli hitsattu runkoon, eikä
erillisiä kiinnityslevyjä käytetty. Jalas
muutettiin sivulle kääntyväksi ja sijoitettiin
takahaarukan kohdalle, lukittiin kumirenkaalla
jousen lisäksi. '1964 vuodelle runkoon tehtiin
lukuisia vahvistuksia, johtuen Pertiltä 6-
päivän ajoissa katkenneesta rungosta. Runko

oli saanut vuosien kuluessa kovaa käsittelyä
ja moottorin mahduttaminen

vaati oikomistyötä.

Eturengas oli normaali Sixin, takarengas
aluksi 19", myöhemmin '18". Jarrut ja rattaat
normaalit, mutta jarrupolkimen läpivientiakseli
oli pitänyt muuttaa takahaarukan akselin

sisälle ja jarrupoljinta samalla hieman
lyhennettiin. Polkimen asema oli Pertin
mukaan ylhäällä, jotta jalka ei olisi mennyt
liian herkästi jarruile. Todellisuuoessa
käytännön syistä pitää sen otla aika ylhäällä,
muuten jalka ei taivu. Jalkatapit oli katkajstu
ja käännetty sivulle, lisäksi pintaan hitsattu
nystyröitä liukkauden poistamiseksi.
Etuiskunvaimentajien suojaputket lyhennettiin
alapäästään sen verran, että
iskunvaimentajien purkaminen helpottui.

Suojaputkiin kiinnitettiin Jawa crossin
etulokari. Kuraläppä lokasuojan edessä oli
tärkeä, muuten kura lensi suoraan
lampunlasiin.
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Etuiskunvaimennus oli toteutettu Jawasakki
lehdessä esitetyillä kartiolla. Hieman erilaiset.
Yläpäässä oli tehty kytkimen jousen kupeista
ja renkaan venttiileistä ylipaineventtiilit
normaaleihin yläpään muttereihin.

Alkuperäinen lamppu.

Lamppu on hieman pitkän mallinen, tosin taisi
vaihtua muutaman kerran matkan varrella.

Lamppuun on sijoitettu virtalukko ja

latausvalo. Torvena käytettiin pallotorvea.

Peilinä oli mopon suorakaiteen muotoista ja
normaalia pyöreää. Ohjaustanko oli normaali
553 tanko, samoin kaasukahva,
kahvakumeina käytettiin Jawaan verrattuna
joustavampia. Vaihdepoljin etutolpassa ja
jalkatappi ohjainlaakeriputken keskellä
kumirenkailla varmistettuna olivat usein
varaosina mukana.

Tankki oli normaali Jawan tankki, TT-ajoissa
ja vastaavissa käytettiin 8l tankkia, ei

maantiekilDa ilu issa.

575 koneen kulutus oli niin kova, että pienen

tankin käyttäminen olisi ollut mahdotonta.

Harjun ajot 1965. 8l tankki ja muutenkin
kevennetty Jawa.

Bensahanat oli joskus kahdennettu. Tankin

korkki on nyt normaali Sixin, kuvissa näkyy ja

osien mukana tuli myös sellainen, johon oli

tehty pyörötangosta kädensija. Pertin muistin
mukaan sellainen olisi ollut liian vaarallinen
kuljettajalleen. Kahdennettua puolaa.la
puolanvaihtokytkintä ei enää loppuajasta
käytetty.

Satula oli aluksi 553 tyylinen, myöhemmin
Cetistä lainattu, takapäästä Sixin tapaan
saranoitu.

Takalokasuoja oli alussa aika avonainen,
loppuajasta lasikuituinen, sekin reunoistaan
leikelty.

Nyt on alkuperäisen leikkelemättömän
lokasuojan muotojen mukaan tehty.

Takalamppu on pieni pisaran mallinen,
jarruvaloja ei käytetty. Takaiskunvaimentajat
olivat ainakin jossain vaiheessa Girlingin
kaasumalliset, nyt 579 armyn. 553 tyyppiset
eivät mahtuisi kapean takaswingin johdosta.

Ketjulle on tehty swingiin hyvät ja tukevat
ohjaukset ennen takarattaalle menoa.
Ketjusuoja oli kuulemma jonkinlainen pelti.

Nyt oleva kulkee kaikkien kiinnitysreikien
kautta. Pakoputket olivat aluksi alapuoliset.
1963 käännettiin alaputket ristiin ja lisäksi
neljänneskierros, jolloin sivukoteloiden kolo
jäi sivupinnalla.
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Vasen puoli.

Nämä kolot on jätetty entisöinnissä pois.
Pakoputket kiin n itettiin loppuajasta pannalla
myös takapäästään runkoon.
Turpamuttereihin oli porattu reiät rautalanka
varmistusta varten. Ensimmäiset yläkäyrät
tehtiin kupariputkesta, myöhemmin oli
saatavissa tarvikkeenakin.

Akku oli sijoitettu aikanaan moottorin
takakorvakkeiden kohdalle. Nyt on
virheellisesti sijoitettu pitkittäin kaasuttajan
viereen väärinkäsityksestä johtuen.
llmapuhdistaja oli loppuajasta vakiomallinen
kartiotorvi. Kaasutin 5232, joita ei
kunnollisina enää löydy. Tähän sen kunnosti
Saastamoisen Rafu, oli niin työläs, että ei
kuulemma olisi tehnyt toista rahallakaan.
Luisti on kuin koru.

Moottori oli aluksi 553 tyypin yliporattu.
Vuoden 1962 3-päivän ajoista tuli paluu
kyydissä pari 575 crossin tiemallia. Niistä
otettiin koneet tähän ja Hokkasen Jawaan
vuoden 1963 kilpa ilu ka ud elle.

Koneet ovat P-sarjaa ja Hokkasen moottori
on ilmeisesti nyt Kosken Veikon entisöimässä
575 Jawassa.

Walden on poistanut koneen.

Kärkölän Jawasakki-ajoissa meidän mökkiin
jäi tapaturman seurauksena vapaata ja
sanoimme Virtasen l\4ikolle, ettei kasaa
telttaansa ja tulee mökkiin vieraaksi. Siinä
iltaa istuessa tuli puheeksi, että hän tietää
CZ-runkoisen Jawan Päijänteen itäpuolella.
Ajojen jälkeen Mikko soittelikin numeron ja
sitä kautta sain kijnni silloisen omistajan
Johanssonin Heikin Hartolan Vuorenkylästä.
Heikki tiesi, että Jawa oli ilmeisesti jonkun
paremman luokan kuljettajan vanha, eikä ollut
kovin halukas luopumaan.

Runko ja takalokasuoja.

Hänen antamien tuntomerkkien perusteella
olin arka varma siitä mikä Jawa oli kyseessä
ja lopulta pääsimme puhelimessa
kauppahinnasta sopuun. Heikki oli aloittanut
käyttöentisöinnin, mutta onneksi ei ollut
pilannut mitään alkuperäistä.

Lohkoista oli koneistettu sylinterin alta pois,
kun hän yritti sovittaa lC:n mäntää
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alkuperäisen tilalle. Moottori on nyt koottu
Suzuki RM370 männälle, alkuperäisen
Kärhän sylinterin sajn hankittu Boströmin
Tomilta.

Ruosteisia koneen osia.

Sylinterin stanssaus.

Rekisteröinnin ja museokatsastuksen kanssa
oli hankalaa. Jawa oli 1970 luvun alussa
vaihtunut ilmeisesti vahingossa väärälle
rekisteritunnukselle. Runkonumero näkyy niin
huonosti, että vaihto on voinut tapahtua
vahrngossa helpostikin. Väärä
rekisterinumerokaan ei heittänyt paljoa
oikeasta.

Akelta ensi kertaa tiedustellessa ei mitään
löytynyt. Helkaman suuntakin oli jonkin aikaa
tukossa maahantuontitodistusten suhteen.
Kantakorttien kauttakaan ei löytynyt mitään,
kun A-kortit oli viety kaatopaikalle. Yritin
rekisteröidä valokuvien perusteella, mutta oli
kuulemma liian muuteltu moottoripyörä, eivät
Aken lakimiehetkään uskaltaneet antaa luDaa
rekisteröintiin. Rekisteröintiä ei helpottanut
sekään, että VMPK ei suostunut

museokatsastamaan, kun valmistusvuosi ei
ollut varma.

Kokeilin toisen kerran papereita Akelta ja
silloin tärppäsi, postin mukana tuli täydellinen
omistushistoria. Silti se ei helpottanut
museokatsastusta. VMPK:n asenne
kilpakäyttöön rankennettuihin moottoripyöriin
oli juuri muuttunut kriittiseksi. Pienen
sananväännön jälkeen museokatsastus ja
rekisteröinti menivät hyvin läpi.

Lastentauteja oli alkukilometreillä hajonnut 3-
vaihde ja vuotava kohon neula.
Lappeenrannan Jawasakki ajomatkasta % tuli
ajettu bensahanalla virtausta säätämällä.

Jawa on hyvä ajettava, 123k9
kuivapaino, teho noin 25hv.

Yleisesti Koneliike näkyy säästyneiden
moottorin osien perusteella virittäneen aika
maltillisesti. He Danostivat enemmän
luotettavuuteen.

Pertti on lähdössä keräämään
kesämökilleen ohjaavaa viitoitusta pois
Jämsän veteraanimoottoripyöräilijöiden
vierailulla.

l9



Jawasakin Veteraanit

Edellisessä numerossa alkoi esittelysarja vanhemmista Jawasakin
"Veteraaneista" Tällä kertaa esittelwuorossa on monien tuntema Olavi
Pekkola Helsingistä.

Olavi Pekkola syntyi Salmi nimisessä kylässä Laatokan rannalla 24.3.1937, josta hän joutui

muuttamaan evakkona Juankoskelle sotaa pakoon. Siellä hän eleli nuorena poikana ia miehenä
vuoteen 1959, jolloin hän muutti Helsinkiin.

Moottoripyörät alkoivat kiinnostaa varsinaisesti, kun Olavi sai ajokortin vuonna 1957. Toki pyörät
kiinnostivat aiemminkin ihailuna vanhempia motoristeja katsellen heidän ajellessaan monenlaisilla
pyörillä. Silloin nämä motoristit olivat lähinnä metsätyön johtajia, kauppiaita jne.. Moottoripyörähän
tuohon aikaan oli pitkälti hyötyajoneuvo, koska autot olivat harvinaisempia.

Olavi ja hänen 50-luvun mielitietty Kyllä kelpaa Olli+Arska

Ensimmäinen pyörä Olavilla oli CZ 150cc se musta Tsekkiläinen laatukone, mutta sillä hän ajoi
ainoastaan yhden kesän. Tämän jälkeen Olavi onnistui ostamaan oikein Ariel 350cc NH mallin
vm.1952. Myyjä oli maanviljelijä, jonka käytössä Arska oli päässyt hieman huonoon kuntoon. Mies
oli käyttänyt pyörää mm. maidon kuljetukseen. Olavi kunnosti täysin pyörän voi sanoa, että jo
silloin se kunnostus vastasi entrsöintiä.

Olavin mukaan pyörä olikin erittäin hyvä ja luotettava, sillä tuli tehtyä mm. melkoisen pitkiä

sukulaisreissuja Lievestuoreelle useita kertoja ja tietysti useita tanssireissuja. Aina kun johonkin
reissuun tuli lähdettyä reissu tehtiin Arskalla. Vuonna 1959 tuli luovuttua Arielista Olavin muutettua
Helsinkiin. Kosketus Jawaan jonkinlaisena haaveena tuli jo ennen Helsinkiin muuttoa, kun eräällä
maanviljelijän pojalla oli Sixj, jota Olavi sai joskus kokeilla.
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Olavi siis muutti Helsinkiin ja alkuaikoina hänellä oli lainapyöränä erään tuttavan Komet 175cc, jolla

hän sai ajella, kuin omalla noin pari vuotta.

Vuonna 1963 sitten Olavi meni naimisiin ja pyörähommat jäivät lähes täysin. Eräällä kaverilla kyllä

oli Rojal Enfield, jolla Olavi sai joskus ajella.

Autoilu alkoi sitten vuonna 1964, jolloin Olavi osti Simca Aronden.

Vuonna 1968 tulikin sitten Olaville suuri elämän muutos. Hän lähti silloisesta työpaikastaan Auto
Rexistä Australiaan työn perässä. Siellä vierähtikin yhteensä 15 vuotta, käväisten kerran välillä

Suomessa. Siellä ollessaan Olavilla oli käytössään Honda 125cc, jolla hän teki mm.

metsästysreissuja villisikajahdissa jne..

Komet 175cc Helsingin Linjoilla

Vuonna 1984 Olavi rantautui lopullisesti takaisin Suomeen, tietysti muutamia lomareissuja hän on

tehnyt sinne tuttuja tapaamaan, viimeksi menneenä talvena. Australiassa ollessaan Olavi oli mm.

sokerijuurikasta leikkaamassa, kaivoksissa ja rakennustöissä, eli kovaa työtä siellä joutui

tekemään.

Vuonna 1990 Olavi tuli tutuksi Jawasakille Mäntsälässä järjestetyissä Jawasakkiajoissa, johon

ensimmäistä kertaa Olavi osallistui JawaCz 150cc. Siitä lähtien Olavi on osallistunut jokaiseen

Jawasakkiajoon, joten aktiivisuutta ja mielenkiintoa on riittänyt. Tämän lisäksi ei Veteraan irallitkaan

ole ainakaan usein jääneet väliin! Vuodesta 1990 Jawaharrastus on tuottanut noin 25 kpl

rakennettua pyörää, joista osa on myyty, mutta on niitä vieläkin melkoinen joukko! Nykyisiä
projekteja on ainakin Raisu mopot, joten harrastus jatkuu edelleen nyt 73 vuotiaalla Pekkolan
Olavilla.
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Olavin aktiivisuutta osoittaa myös se, että erittäin moni harrastaja on saanut apua ja vinkkejä, sekä
osia häneltä ja hänen kauttaan. Olavi on erittäin usein nähty persoona harrastetapahtumissa, mm.
Rompepäivillä. Lisäksi hän on aktiivisesti ollut mukana Veteraanimoottoripyöräklubin Helsingin
aluekerhon toiminnassa.

Täytyy sanoa, että toiset ne jaksaa ja vauhti ei tunnu laantuvan, nyt taas tänä kesänä Olavi aikoo
osallistua Jawasakkiajoihin Riihivuoressa ja tietysti Jawalla! !!!

Olavi ja Sixi taas lähdössä Jawasakkiajoihin.

Lopuksi paljon terveisiä ja hienoja Jawakelejä kaikille Jawasakkilaisille!

Olavi Pekkola/ Veikko Koski
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Kuvia Jawareissuilta eri puolilta Eurooppaa.
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M
Itetta Oyi

Koski Veikko
Sakerintie 7
04200 Kerava

KeYöön yllötys
enlistö porempi, silti edullisin

TANÄ KEVAANÄ TARJOAA IAWA

TEILLE JÄLLEEN ENTISTA PAREM-

MAN SARJAN MOOTTORIPYORIA

ENTISTA EOULLISIMMIN HINNOIN

MYOS I9' RENKAIN.

Jowo-CZ 125 ksm 990,-
h t75 , 1.2&t_
, 250 ' 1.540,-
, 350 , 1.620,-

Cezeto scooteri stond. 1.390,-

" de luxe 1.480,-

,AWA 19" sorio
125 ksm'1.090,-
175 , 1.370,-
2n , 1.520,-

,AWA vokiosorio

,AWA Six Doyr pyörit löysin voruslein
'125 ksm 1.300,-
175 " r.500,-
250 ' r.600.-
350 ' 1.7@,-

Ohjelmoomme sisöltyvöl myör kevy.t moottoripyörät JAWETTA rnopedit sekö
CEZETA lovororcooleri.

JÄWA-CZ mqkruehdot ovot edelleenkin kqikille lopivor.

JAWA-CZ huolto. io piirirnyyjöverkorto on köyteftövi5lönno koutto mcon.

Volitc$onnc oiotilscn-
nc Joron Yolitsette vii-
soosti. Kc!tööl!.!n voo-
tii lujotin hyvön huol-
lon jo ,itö to'jooo Te;lle


