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Päätoimittajan
palsta

Tervehdys teille kaikille Jawasakkilaisille! Tämä kesä 2013 alkaa olla
taputeltu pikkuhiljaa tältä erää, mutta onneksi on vielä kesää jäljellä, kuten
laulussa sanotaan.
Kulunut kesä on onneksi ollut näin harrastajan näkökulmasta tosi hieno ja
lämmin, eli on saanut ajella pääasiassa aurinkoisissa ilmoissa. Tapahtumia
onkin ollut aika paljon ja tämän lehden sisältö koostuukin pääasiallisesti

kesän aikana olleista tapahtumista, joissa Jawasakki on ollut enempi ja
vähempi mukana ja näin vieneet Jawaharrastusta ihmisten tietouteen.
Kerhomme tämän vuoden päätapahtuma olikin kesäkuun alussa
Keuruunselässä Keuruu a ja se olikin jo 30:s tapahiuma ja näin kerhon
Juhlaralli, jonka järlest Keski-Suomen Jawaharrastajat Kauko Suntioisen
johdolla ja siitä haluankin tässä kiittää järjestäj1ä jotka olivat Kaken apuna
hommissa. Ajot olivat ennätyksellisiä, yli 200 kiinnostunutta oli paikalta.

KIITOS!
Vuonna 1 983, kun kerho perustettiin meitä oli 12 miestä Turun Piikkiössä,
joten kerhon perustaminen oliehdottomasti perusteltua, sillä nyt meitä on yli

600 jäsentä Suomessa.
Ensi kesänä ajetaan taas Jawasakkiajo ja nyt ainakin etelän Jawamiehet
joutuvatkin ajamaan hieman pitemmälle, eli Lieksaan paikkaan nimeltä
Timitranniemi. Leirintäalue on oikein mukava ja siisti, kävin siellä
tutustumassa kesällä. l\,'laloitustakin on riittävästi, joten koittakaahan
valmistua jo hyvissä ajoln. Osallehan matka voi tuntua pitkältä, mutta
a nahan jol ain matka hestää. lä hdetään vain ajoissa. ltse olen osallistunutjo
v ra n puolesta 30 kertaa ja Ka ! ko S u ntio nen on ollut lo 29 kertaal
Tässä lopuksi toivotan kaikilie kerhola sille hyvää ja lämmintä Kesän jatkoa

la v elä to von, että iavataan ensl kesänä Lieksassa Timitranniemessä!!

Kiitos kaikille VEKA!

åiffir{
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Puheenjohtajan palsta

Hyvät Jawasakkilaiset.

Syksy saapuu, mutta on kesää jäljellä ja aurinkoinen paistelee. Kyllä
on ollut komiat ajokelit, varsinkin koko loppukesä. Tapahtumia on
piisannut ainakin täällä Etelä-Karjalassa, on kaiken maailman
kylämarkkinoita yms.. sinne ihmiset haluavat Jawoja nähtäville, eikä
ihme siististi laitettu Jawahan on kuin karamelli.
Parhaimpana muistona kuitenkin päätapahtuma Keurusselkä, joka

ryminällä vastaanotti meidät kesäkuun 7 päivänä. Kun olimme
respassa ilmoittautu massa salama perhana säikäytti kun iski
läheiseen puu hun ja pimensi koko respan. Mutta siitäkin selvittiin.

Ei se muuten aina ole hyväksi tuo Jawan kauneuskaan. Nimittäin kun ajelimme letkassa kohti
Keurusselkää, vastaamme körötteli vanha kuplavolkkari, itse ajelin Veijon kanssa letkan keulilla.
Kaveri morjesti meille, sitten hän ilmeisesti rupesi katselemaan taaksepäin ohi kiitäviä Jawoja ja

Volkkari ajautui väärälle kaistalle ja törmäsi vastaan tulevaan autoon. Kuplassa kun on lähes tyhjä
keula, ei se paljon kuskia suojaa. Lehtitietojen mukaan nytkin hän loukkaantui vakavasti!
Pieniä kaasariremontteja lukuun ottamatta menomatka meni hienosti, hyvässä seurassa.
Paluumatka meni ilman ongelmia. Kaikilta ei näin kuitenkaan mennyt. Nimittäin yhteinen
ystävämme kovan onnen kundi Sonkajärveltä, joka luovutti huonon onnen kiertopalkinnon pois

soitteli minulle, että Jawan sähkösopimus päättyi (onkohan sähkölasku maksettu). Perässä ajellut
sivullinen pakettiauto oli pysähtynyt, ja kysynyt sammuiko kaunotar. Korjasi miehen ja pyörän

talteen ja toimitti molemmat kotiin.
Rallin järjestelyt onnistuivat hienosti. Siitä iso kiitos kaikille mukana olleille. Kiitosta on tullut myös
Norjasta parin sähköpostin muodossa.
Palkintojakin jaettiin, mutta ei kaikille niillekään kenelle piti. ltse olin mukana hämmentämässä, ja

siksi katsonkin tehtäväkseni pyytää vahinkoa Oksasen Matilta anteeksi. Asia korjataan tavalla tai

toisella. Olet yhtä tärkeä osien toimittaja kuin muutkin!
Eipähän tässä oikeastaan muuta kuin turvallisia syys kilometrejä, Aurinkoa riittää vielä!

Syysterveisin Hannu Myyryläinen

Puheenjohtajan kaunis Jawa Orilammella.



IN MEMORIAM OLAVI HOKKANEN

Ku uluisa entisajan Jawakuljettaja Olavi "H u kka" Hokkanen
Srpoosta siirtyi taivaalliseen Endurojoukkueeseen kuluvan
vuoden 201 3 toukokuussa pitkäaikaisen sairauden murtamana.

" H u kka " ku u I u i m e n e stykse kkääse e n Kon e I i ikkee n
Jawajoukkueeseen, 50- ja 60luvulla ja voitti mm. Päijänteellä
neljä Päijännekilpeä.
Maantieajot olivat "Hukan" päälaji, mutta menestyi ja voittikin
hän useita Motocross-kisoja. Hän oli aktiivisesti mukana MP-
harrasluksessa viimeiseen asti ja oli erityisen innostunut Jawojen
h a rrastu s toi m i n n asta.
Hän oli jo kilpailuaikanaan kuuluisa kovasta äänestään
ja jämpteistä mielipiteistään. Oli hänellä kokoakin sen verran,
että vastaan ei hänelle kannattanut laittaa.
Moottoriurheiluväki ja erityisesti me Jawa harrastajat jäämme
ka i paa maan "H u kka" Hokkasta.

Olavi "Hukka" Hokkasen muistoa kunnioittaen. Veikko Koski &
Jawasakki Ry

Toinenkin Jawakerholainen an jättänyt meidät pyöräharrastusten
pariin ja siiftynyt itse Hokkasen Jawakerhoon tuonne johonkin
yläkeftaan!
Antero Rajahalme synt.21.8.1940 kuoli 20.7.2013 Jänijärvi.
Kerholainen jo jonkin aikaa,
kuyassa tyypillinen Jawamies rakkaan harrastuksen parissa.

Anteron muistoa kunnioittaen; Veikko Koski & Jawasakki Rv



Jawasakin markkinat

Ostanmyynvaihdanostanmyynvaihdan'

Myyn Jawa-purkuosaa joka malliin, uuttakin osaa

Krohio""r. männät, laakerit, stefat, vaihde/kytkinosat, vaijerit, mittarit, peilit. Kunnostetut

vaihtokoneet, Jawa typ.11l250cc (Perak), typ. 559/25Occ typ.353/250cc. hp. 780€/kpl cZ-

150cc vajaa kone, Poratut sylinterit männällä, Jawa typ. 356/175cc typ.11 l25occ CZ-150cc

hp. 14O€lkpl. cezeta 175cc moottori, Jawan ketjusuojat alk. 50€, ketjut (1/2x5l16)20€. Jikov-

kaasuttimet käytetw huollettu alk. 60€, sivujalka 65€.

cezeta 175cc- 502 uusi ketjusuoja. cezetan purkuosaa 501 ja 502. cezetan "dynastart"

toimiva. Jawa mopo MS-50 uutta koneosaa, purkuosaakin löytyy. Kysele rohkeasti, palvelu

pelaa!
Veikko Väyrynen O50-3528060 ja veikko.veko@gmail.com

Myyn Jawakirjallisuutta mm. suomen Koneliikkeen painattavat noinA5-kokoiset kirjaset:

-våiaosaluettelo 353104, 250cc, 354/04, 350cc vm. 1960 88 sivua punakantinen.

Varaosaluettelo Jawa 125cc malli 453, '175cc malli 450 vm' 1961 64 sivua keltakantinen'

Teknillinen selostus ja ajo-ohjeet, käyttö- ja huolto-ohjeet, 240cc, malli 559/02, malli 354/06

vuodelta 1966. Tiedustelut Juhani 050-3091704 ja iuhani'anttila@carf fi

Myydään Jawa harraste projekti tulevaksi talveksi. Jawa "perak" typ.18 350cc vm.1951.

Pyörä on purettu ja osa varaosista on hankittu, moottori ja runko samalla numerolla.

Kantakortti on ja luovutuskirja, jolta allekirjoittanut pyörän on ostanut. Alkuperäinen

rekisterinumero TC-708 on Trafin tiedustelun mukaan vapaana! Huom. Kuvassa pyörä ja

toinen omistaja Esko Rostedt silloin joskus. Tiedustelut: Tarmo Kiviharju Pori ja mieluummin

lankanumerosta 02-63931 53. Ajattelin hinnaksi 60O€/tarjous'

Jawaosia kautta linjan on edelleen saatavana Turusta Jarmo Turtalta. osia on melkein

vaikka mitä ja hinnat ovat tosi sopivia, niin kuin aina. Jarmo tuntee tavaran Jawan suhteen

hyvin, joten voit tiedustella häneltä varmistaaksesi osien sopivuuden pyörääsl! Jarmon

ouhelin on : 0400 -824033

Ostaisin edelleen vanhoja Tsekkiläisiä MOTOR REVUE- lehtiä aina 50-luvulta lähtien'

Lehdet ovat A5 kokoisia ja aikanaan niitä jaettiin piirimyyjille ja Jawa- korjaamoille, joista ne

ovat levinneet eri alan miehille! Kunnostan myös Jawan satuloita, sekä koristeraidoitan

Jawoja, sekä jotain pieniä entisöintitöiiä teen myös Jawoihin. vastaukset, Veikko Koski

0400-743296 Kerava
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Jawasakkiajot 2013

7.6 aamu valkeni aurinkoisena ja kirkkaana, oli tullut Jawasakkiajojen alkamispäivä jo 30 kerran.

Muistan, kun ensimmäinen ajo oli Mäntsälän Moottorikerhon majalla, silloinkin oli kaunis päivä.

Olimme oerustaneet Jawakerhon samana vuonna Turun Piikkiön Veteraanirallissa ja silloin

paikalla oli perustamassa 12 kaveria. Silloin Jawa oli vielä ikään kuin päähän potkitun asemassa,

piti viedä Jawat hieman sivummalle piiloon. Silloin tuli päätettyä, että tämä merkki vaatii

ehdottomasti oman merkkikerhon, pitäähän Jawan arvostus saada nousemaan, sillä on sillä sen

verran täällä Suomessa meriittejä niin siviili, kuin kilpailupyöränäkin, olihan siihen aikaan lähes joka

talossa Jawa kulkuvälineenä ja osia sai melkeinpä maitokaupasta! Nyt 30 vuotta myöhemmin voin

vain todeta, että ei tainnut kerhon perustaminen olla turhaa, sillä Juhla-ajossa oli mukana yli 200

osanottajaa ja pyörättosiaan toinen toistaan hienompia, eikä todellakaan tarvinnutviedä niitä enää

sivummalle puun taakse piiloon. Pyöristä voimme tänä päivänä olla ylpeitä.

Mutta sitten tämän vuot seen ajoomme. Tämä kertomus on lähinnä allekirjoittaneen kokemuKsia

aJoista ja matkasta pa ika lle.

Olirnme siis aamulla valmiina lähtöön Keravalta siinä klo. 8.00 kohti Mäntsälän Nestettä, jossa oli

sov t1u tapaaminen vähän isomman porukan kanssa, ltse olin kerhon juuri valmistuneen harmaan

Jawan 350cc vm.1949 kanssa, Bergsrömin Arto Jawa 350cc 50-luvulta, naapuri uudella 650cc

Jarva ta huo toautoa ajoi vaimoni Pirjo mukana ajojen monivuotinen "pullonkerääjä" liro tyttären
po ka. sekä veljeni Olavi Koski. Ajelimme siis Mäntsälään, johon olikin jo kokoontunut iso poruKKa

Jawamieh ä ja naisia. Vilkkaan Rauski oli lupautunut vetämään porukkaa Vääksyn ja Jämsän

kautta Keuruul e. Rauskilla oli apumies kyydissä, tyttären poika Leevi oli 350cc Perakin kyydissäl

Suome an cefhe Keravalta oli tullut lähes koko perheen voimin mukaan, oli kaksoispojat, tytär ja

vävypoika n ukana ja kaikki tietysti Jawoilla. Tytär ajeli bakulla huoltoautoa. Suutarin Kimmo oli

myös tietysti mukana ja Orimattilan risteyksessä tuli vielä 3 Jawamiestä lisää letkaan. Taisi olla

kaikkiaan toista kyrnmentä matkaajaa. Rauski oli sopinut, että matkalla poikkeamme Järvisen

Eskon luona koko porukalla kahvilla Vääksyssä ja niinhän me kurvattiin hänen pihaansa. Siellä oli

jo odotettu meitä ja kahvipöytä oli katettu pullien ja pikku syötävien kera. Eskohan palkittiin rallin

vanhimpana Suomalaisena ajoon osallistujana. Hän siis lähti kahvitilaisuuden jälkeen meidän

letkaamme mukaan aloihin. Eskohan on niitä ns. vanhoja Jawamiehiä, hän ajeli Jawalla jo silloin

kun osa meistä oli pikkupoikial Matka siis jatkui, pari tupakkataukoa matkalla ja tulimme Jämsään,

lossa liikenneympyrän kohdalla oli pari isompaa huoltoasemaa ja päätimme siinä pitää

tankkaustauon ja hieman itsekin jo piti tankata. Siitä sitten matka jatkuija lähes ilman ongelmia ja

saatiin ihailla kesäisiä maisemiaia nautittiin hyvästä ajosäästä.

-7 -
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Jawasakkiajot 2013

Kun sitten lähestyttiin Keuruuta, niin yhdessä risteyksessä oliiuuri tapahtunut liikenneonnettomuus,

josta puheenjohiajakin mainitsi omalla palstallaan. Vanha kuplavolkkari nimittäin oli ilmeisesti

iiinnostunut iiit<aa, kun näki pitkän hienojen Jawojen letkan tulevan ja kuskin huomiokyky

herpaantui sen verran, että ajoi pahan nokkakolarin risteyksessä ja loukkaantui vakavasti kolarissa!

Täytyy sanoa, että ei hienojen Jawojen katselu aina johda onneen'

saavuimme vihdoin rallipaikalle Keuruunselän hotellille ja ilmoittauduimme Ralliin Tämän jälkeen

kävelimme hotellin respaan kirjoittautu maan majoitukseen. silloin se tapahtui, nimittäin erittäin kova

ukkosryöppy iski Keuruulle ja hotellin päälle. Koko matkalla el saatu vettä pisaraakaan, mutta nyt

onnekii uasta. Salama iski läherseen puuhun ja hotell lta meni sähköt Ja hälyt päälle jotka pitivät

melko kovaa ääntä la joka loppui vasta kun pa okunta tu i selvittämään t lanteen Homma kuitenkin

palautui normaaliksiia raLli saattoi alKaa

Huoneet olivat siistejä ja illanvietto kului kavereita tapaillen ja kokemuksia vaihdellen Ruokailu oli

hyvinjärjestettyjaenvoimoittiamakuakaan.VähänosaporukkaatietystinaUttihieman
kuperkeikkajuomaa, mutta sehän kuuluu niin kuin rallin tyyliin. Hienoja Jawoja oli paikalla paljon ja

mikä ihmetytti näitä harmaita Jawojahan ei ole juuri näkynyt, niin tällä kertaa niitäkin oli rallissa nellä

kappa|etta|o|ikerhonvm.lg4gJawa35Occ,KososenJaninSaman|ainenmo|emmattyp.12'
oksasenMatinvm.lg50typ.l2,Ruotsistakotoisin,Sekätyp'18y|äputkinenl954Puukkoisista'
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Jawasakkiajot 2013

Näkymä veturipuistosta Keuruun keskustassa näytil ä llll

Lauantai olikin sitten perinteisen Jawa ajelun vuoro. Vähän ennen puoltapäivää starttasi
toistasataa Jawaa kohti Martti Vainion hoitamaa Veturipuistoa kohti, jossa oli kaikille tarjolla kahvit
ja kierros puistossa ihmettelemässä vanhoja junia. llma oli taas muuttunut erittäin hienoksi ja
auinko pa stoi. Tämän reissu n 1älkeen jokainen sai omaa tahtia palata Keuruun keskustaan suuren
kauppakeskuksen parkk alueel e la piha täyttyikin oikeastaan kokonaan. Siinä sai yleisö käydä
katselemassa la ha en,assa Ja|ota ja es ttämässä kysymyksiä niin pyöristä, kuin yleensä
ha rrastu ksesta.
Tästä sitten palailimme hotelli Keurusselkään rallipaikalle. Oli ruokailun aika, joten eiku syömään,
nälkä alkoi jo kurniakin. Aamupala oli edellinen kerta, joka myös oli oikein hyvä ja runsas.
Ruokailun jälkeen taas oli pyörien ihmettelyä ja Rauski ja minä valitsimme muutaman pyörän, joille
annetaan entisöintipalkinto, sekä oltiin mukana hieman muittenkin palkittujen listan teossa. Oli
muuten ohjelmassa myös Jawan renkaan heittokisa ja tulppia piti heittää ämpäriin. Siinä kului
mukavasti aika ja niinpä lähestyi odotettusuuri palkintojen jako!
Marnittakoon, että tämä oli siis kansainvälinen ralli sillä mukana oli Jawamiehiä mm. Norjasta,
Ruotsista, Tsekistä, Laiviasta ja taisi olla myös Venäjältä. Tässä seuraavassa sitten viralliset
tuloksetla osanottajamäärä.

Paikkahan oli Lomahotel i Keurusselkä, Keuruu 7-9.6.2013
Järjestäjät saivat kokoon 208 ilmotta utu miskaavaketta, joista parikymmentä oli päiväkävijöitä.
Lisäksi paikalla olijoitakin henkilöitä, jotka eivät kaavaketta täyttäneet. 208 pitää sisällään myös
jär1estäjät. Jawa, CZ, Manet ja Velorex merkkejä oli paikalla itse ajettuna tai kyydissä tuotuina '181 .

Muita merkkejä 10. Pyörän kyydissä tai autolla ilmoitti tulleensa '17 henkilöä. Osallistujista naisia oli
20, jo sta 8 tuli pyörällä. Osallistujista oliVenäläisiä 10, Latvialaisia 8, Norjalaisia 5, Ruotsalaisia 1,

Tsekk läisiä 1 ja Saksalaisia 1 (asuu tosin Suomessa).
PALK I NTOJA JAETTI I N SEU RAAVASTI :

PALKI NTOJA JAETTI I N SEU RAAVASTI :

Vuoden Jawasakkilainen :

Vanhin pyörä:
Vanhin osa listuja (suomalainen)
Vanhin osallistuja (ulkomaalainen)
Nuorin osallistuja:
Pisin matka (suomalainen):
Pisin matka (ulkomaalainen):
Entisöintipalkinto, 3kpl:

Esko Järvinen
Jani Kosonen, Jawa 12 350ccvm.1949
Esko Järvinen, (77v\ Jawa 559250cc vm.1964
Björn Andresen, (78v.) Jawa SD 250cc vm. 1 959
Leevi Nyberg, ('11v. ) tu li Jawan tarakalla Järvenpäästä
Jarmo Alaraudanjoki, Rovaniemi, Velorex 1 6 350cc vm.1 968
Jaroslav Korinek, Vyskov, Tsekki, Jawa Style 650cc vm. 2006
Jan i Kosonen, Jawa 12 350cc 1 949
Petri Kuusiniemi, Jawa 11 250cc 1952
Vesa Riipinen, Jawa 360 350cc, 1968?
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Jawasakkiajot 2013

Rähjäpyöräpalkinto:
Mies&pyöräpalkinto:
CZ-ku ljettajapalkinto:
Vuoden naiskuljettaja:
Vuoden Jawapariskunta:
Su ku polvipalkinto:
E päon n i-palkinto:
Järjestyspaikkapalkinto:

Jaettiin myös muutama normaalista poikkeava erityispalkinto:
RauliVilkas, huomattavasta elämäntyöstä vanhojen Jawojen entisöinnissä ja harrastuskavereiden

auttamisesta. Entistänyt 47 Jawaa ja CZ:ä
Vesa Simpanen ja JarmoTurta, pitkäaikaisesta työstä varaosien ha nkkijoina ja myyjinä.
Lisäksi Jawasakin ns. "Rynnäkköryhmän" erityispa lkinto: Veikko Koski, pitkäaikaisesta työstä

Jawa-harrastuksen eteenpäinviejänä Suomessa.
Ensi kerran jaettiin myös JAWASAKKI MITALEJA: Kaikki paikalle tulleet 1938 tai aikaisemmin

syntyneet eli 75 vuotta ja vanhemmat; Kalevi Finberg, Pentti Sipiläinen, Reijo Rantanen, Erkki

Koivula, Jarmo Jääskeläinen, olavi Pekkola, Pentti saarinen, Reijo Kukkanen, osmo serttilä, Asko

Rihu.

Kerhon vanh mmat Suom!pyörät vm. 1949.
Jani Kosonen Vantaalta la kerhon pyörän haltija Ve kko Kosk

Jarmo Norontaus, Jawa 11 250cc vm.1 953
Olli Pohjola, Jawa 361 350cc,vm.'1968
Kalevi Finnberg, CZ 150cc, vm.1955
Eila Paronen, Jawa Classic 650ccvm.2006
Sanna Kurvi&Antti Lau kkanen, Jawa 1 1 250cc, vm.1 954
Suomelat; Seppo (isä),Salla, Santerija Samuli
Seppo Pryhl, Jawa 353 250cc vm.1 959
Keurusselkä
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Jawasakkiajot 2013
Ajojen pääjärjestäjä olivat Kauko Suntioinen ja lvlarkku Lahtinen. Vastaanotossa ja muissa
järjestyshomm issa olivat Henri Nieminen (päävalokuvaaja ), Markku Nieminen, Esa Vuorinen,
Hannu Stenberg, Harri Engblom, Eero Lientola, Jarmo Kauppila ja Kaija lkonen.

Järjestystoim iku nta kiittää kaikkia osallistuneita. Olitte osallisina suurimmassa Jawasakki-ajossa
mitä on toistaiseksi järjestetty!
KIITOS VIELA KERRANI! Kauko Suntioinen ia Veikko Koski

Ensi kesänä vuonna 2014 aletaankin Jawasakki-ajot LIEKSASSA TIMITRANNIEMEN
leirintäalueella. Alustavat kyse yt on Jo tehty Lauri Puirola hoitaa järjestelyistä Jawasakin puolesta.
Paikka on ihanteellinen tällaisen aJon järjestämiseen, ainoa ongelma, jos sen voi sanoa, että etelän
miehillä ja naisilla on hieman pitkä matka ralliin, mutta sehän on vaan jä rjestelykysymys. Mennään
aian kanssa rauhallisesti. eikö niin? |

t. l ''-
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J awa ilua

Jawailua uudella satapiikillä

Vuoden 2011 pystymettä kokoontu misajossa Hakalan Reiska osti kesken parhaiden perjantai illan

pileiden puhelimella uuden 660 Jawa Stylen. Siinä kun onnittelrmme Reiskaa hyvästä kaupasta ja

nostimme mehumaljat pyörän onneksi. Juhlan kestäessä kuulin, että Jawa Motorssilla on piikin

enduroita muutama kappale sopivassa h in nassa.
Veivattiin numerot ja Jawa 125 Dakar vaihtoi omistajaa, elämäni toinen Jawa. Edellisen 250cc

vm.1956 ostin kesällä '1959. Prätkä o i rakennettu Sixi, isoilla pyörillä, sixin pakoputkilla ym,

herkuilla. Pyörä tuli ajettua loppuun, lopulta myin sen 100 markalla naapurin aloittelevalle

motoristille.
Jawailua 125 Dakarilla on nyt sitten harrastettu noln parisen vuotta la mittar ln on kertynyt reilut

2000 kilometriä. Noista kilometre stä y puolet on ajettu maastossa. suurin osa talviolosuhteissa.
Jawa on ollut myönteinen y'äiys. Vanha e a .älle hyva \Jnlooy'ö'a. .ja at y ttävät naahan. keveys

tasapainoinen aloasento alle 180 senttse e ja sopivat hevosvoimat pitää vauhdit kurissa.

lVetsäpoluille ja lumi spooriin kuin nenä päähän. Takapyörän pienuus 16"x4" on vähän

ongelmallinen, koska se kaivautuu liian helposti maahan pehmeässä hiekassa ja lumessa.
Pyörää voi hyvin suositella ensimmäiseksi ajopeliksi kun moottoripyörä kärpänen iskee, niin

nuorille kuin jo varttuneem mallekin aloittelijalle, varsinkin vanhemmille. Nuoriso taitaa katsella

Jawaa hiukan sivusilmällä kun vastaavat Japsit ja muut Euroopan enduro merkit ovat

soorttisemoia. Jawa on hiukan vanhahtava malliltaan, että tekniikaltaan, mutta hintansa väärtti.
Hauskoja kilometrejä kertyy kun hailitsee jakoavaimen eif ä ota oienistä ongelrnista pulttla, pultin

kirstelyäkyllär ttää.s inä Jalva on ent sensa 'l'ruita al'iee f.ä','nt nslonkunkusk haluaa eikäole
jättänyt tielle

Terveisin SeoooAaltonen
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Jawalla myllyssä

lsäni oli mylläri Tuiskulan Myllyssä Köyliössä. ltsekin olin 70-luvulla myllärinä, viides sukupolvi
isältä pojalle sen verran, että saa sanoa. Pikkupoikana menin kouluun ja milloin mihinkin aina

myllyn pihan poikki. Näin myllyn pihalla 50-60-70-lukujen aikana kaikenlaisia myllyäijien

kulkuneuvoja laidasta laitaan. 50-60-luvuilla maaseudulla lähes kaikilla oli 1-2-3 lehmää ja muita

kotieläimiä. Traktoreita ei ollut pienillä tiloilla. Tilan isäniä saattoi käytännössä käydä lähes koko
vuoden tilan ulkopuolella töissä. Milloin mitäkin oli tarjolla. Tällaisellä isännällä oli mahdollisesti

Jawa lähinnä työ-matkoja varten. Kun tuli asiaan myllyyn niin Jawalla sai sopivasti kaksi säkkiä
kerralla mukaan. Toinen ajajan etupuolella bensatankin päälle ja toisen ajajan taakse
takapenkkiläisen paikalle. Myllyyn tullessa säkeissä oli viljaa ja kotiin mennessä säkeissä oli
jauhoja. Oheisissa kuvissa on rekonstruoitu kuva myllyäijästä Jawallansa.
Ajo-ominaisuudet on olleet heikommat korkeamman painopisteen vuoksi, mutta myllyssä
vaan käytiin.. Taitaisi olla laitontakin nykyään. On ne olleet Jawa-kuskeja ne

Keijo Koskinen

Vantaa



Jawa 250, Typl'1 vm. 1954

8o-luvun alkaessa isoisä totesi ajonsa ajetuksi ja lahJoitti Jawan minulle. Tämä 14-vuotiaalle suuri
päivä oli rekisteriotteen mukaan 31.1.1980 ja pyörä siirtyi Mellilään. Vuonna 1983 pyörä menetti
kilpensä vakuutuksen siirtyessä nuoren miehen autoon. Pyörä jä1 odottamaan uutta elämäänsä.
Siihen vierähti 33 vuotta, joten hosumisesta ei tässä asiassa voitane puhua.
Hommaa helpotti se, että isoisä oli pitänyt pyörän ajettavassa kunnossa ja osat tallessa.
Alkuperäinen satula jäi tosin ikuisesti kateisiin vaihdon jäljiltä ja lamppuunkin oli löytynyt lasi
todennäköisesti Skodasta. No, paljonhan sitä muutakin osaa lopulta vaihtui.
Vuosikymmenien ympärivuotinen ajo oli jättänyt jälkensä eikä tsekkoslova kialainen rauta ollut
liiemmin ruostetta vierastanut. Pyörä purettiin ja hiekkapuhallettiin sekä ensimmäiset kromaukset
tehtiin v. 1999. Pyörä jäi palasiksi pitkäksi aikaa useammankin rakennusprojektin takia, mutta
missään vaiheessa sitä ei unohdettu. Työ käynnistyi uudelleen v. 2012 Turun Talviheikki -

a.loneuvoharrastustapahtu man innoittamana. Pyörä nousi uudelleen pukille. Kromauksia alettiin
täydentää, pikkuosia hankittiin, peltiosat pohjustettiin ja pyörä sai alkuperäisen tummanpunaisen
värinsä.

Jawan alkuperäinen rekisteritunnus oli vuosien varrella siirtynyt toiseen pyörään, mutta onneksi
vapautunut uudelleen, Rekisteröintikatsastus tehtiin 10.5.2013 ja niin tuttu kilpi palasi
takalokasuojaan.

Toivon, että tarina saisi joskus jatkoa ja suvusta löytyisi muitakin hurahtaneita , jotka arvostavat
suomalaista moottoripyöräh istoriaa ja Jawan merkitystä kulkuneuvona ennen autoistumisen
aikakautta. Tämän pyörän erityinen arvo on lisäksi sen säilyminen suvussa jo lähes 60 vuoden ajan.
Toivottavasti sinistä savua nähdään Suomen mutkaisilla teillä vielä pitkään.
Kiitokset Väyrysen Vekolle Turkuun moottorin rakentamisesta ja Niemisen Markukselle Kalantiin
museoinnista sekä veljilleni Loimaalle, jotka toivat tarinaan sisältöä. Lisäksi A-Katsastukseen
Janne Koskelaiselle a ina yhtä erinomaisesta palvelusta.

PS. Kyseinen Turun Sanomien Jawa-mainos on edelleen tallessa.

Raisiossa 11.5.2013

SamuelAlander

K rjo tta.la ja pyörä reK sterö ntikatsastuksef lä kecr
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Mission Huslenky

Joskus on ihan paikallaan vähän kehua elämänkum ppan iaan. Ei liikaa, ettei ylpisty, mutta sillä laila
sopivasti, että hyvä vire kotikuvioissa säilyy.. .

Siis: meidän toukokuinen Tsekin reissu olisi jäänyt tekemättä ilman Arton uutteraa netissä ,

varsinkin Jawa- sivuilla surffaamista. Kiitos siitä !

Jo pari vuotta sitten hän esitteli kuvia, missä oli kokoontuneena "ku uspuolikkaita" Jawoja, ja totesi,
että tähän porukkaan olisi kiva päästä mukaan.
No, silloin aiemmin oli reissukohteeksijo sovittu Puolan lVikolajki jaSuomen l\,4atkamotoristien 40-
vuolisralli. Siellä siis käytiin, Iivettiin siis vähän ruodusta.

Tuli onneksi sitten seuraava vuosija internetin tarkalla tutkimisella, osallistu misella keskusreruun
ja luomalla tuttavuuksia Facebookissa syntyi entistä suurempi halu tavata tsekkiläisiä, uusilla
pyörillä ajavaa jawaväkeä .

Rakenettiin aikataulua, tutkittiin Google Mapsia ja kyseltiin matkaseuraa.
Lopputuloksena meitä oli Katajanokan terminaalissa tiista-iltana 21 .5. kasassa nelikko; me Arton
kanssa, Suntioisen Kauko ja Stefan Tschirpke . Kaksi Classicia, Dakarja Style.
Heti ensimmäinen varsinainen ajopäivä tarjoili sitä itseään , 720km moottoripyöräilyä. Tallinnasta
Puo an Augustowiin " kahautettiin" hyvällä rytmillä, vaihtelevassa kelissä ja Baltian maat silmissä
v lahde en La va ta joukkomme Jatkoksi saatiin siksi päiväksi Oulun mies, joka oli matkalla
Ber iin r n.
Kaikki majapatkai. T:(ä e:J{äteen o varattu. osoittautuivat kivoiksi ja lupaustensa mukaisiksi,
niin tämä Augustow n Sia.e Dc-< - Sook nq com sen kautta on mukava ja helppo varata
majoitusta.
Seuraavaavan päivän kohteessamme o nah:av_vykstä. mitä halusimme kokea. Czestoshowan
keskusta oli tietyömaiden valtaama, mutta kaiken sen m nkä halusrmme, näimme:
Keväällä pystytetty paavi Johannes Paavali ll kunniaksi pystytetty 14 metrinen muistomerkki sekä
Jasna Goran luostarissa säilytettävä Musta Madon na maalaus.
Vaikuttavia kokemuksia kumpikin, omalla tavallaan.

.-
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Mission Huslenky

Varsovan ohitusteillä on tehty mukavasti remonttia ja näistä työn tuloksista päästiin mekin
nauttimaan. Mootoritiet oli niinuusia, 140km/hteitäjaniin komeita, että "Ohoh !" Eikä huoltoasemia
ollut vielä lainkaan. Jossain kohdin iskikin jo huoli, mutta silloin jo mentiinkin liittymästä ylös ja
pikkukylään vanhan tien varteen tankille. Aika kuivaksi oli classiclaisten tankit päässeetkin.
Kummasti se huolto-aseman merkki tien varressa rauhottaal

Perjantaina suunnattiinkin sitten Puolan nähtävyyksien jälkeen Tsekin puolelle. Kohteemme
Huslenky on pieni, reilun 2000 asukkaan kylä. Sijainti sillä on niin itäinen, että lauantain yhteisellä
ajelulla ei aina tiennyt oltiinko Tsekin vai Slovakian puolella.
Majapaikkamme on entinen parantola . Se rakennettiin 193o-luvulla .ja aikansa se palveli mm.
pienten lasten tuberkuloosiparantolana ja lastentarhana. Nyttemmin tilaa käytetään virkistys - ja
majoitustilana. Niin kun mekin teimme :o).

Kau ko ]a St,.fa n

Meidät vastaanotettiin mitä suurimmalla ystävyydellä ja lämmöllä. . Nyt meille muuttuivat oikeiksi
ihmisiksi myös ne henkilöt, joiden kanssa oli vaihdettu ajatuksia netissä : Radek Nastoupilja Libor
Filak.
Tämä kokoontuminen oli yhdeksäs ja me olimme ensimmäiset ulkomaalaiset rnukana porukassa.

JAwA-laseista juhlamalja ja tiivistä ajatusten vaihtoa sekä pyörien tutka 1ua pääsääntöisesti
englanniksi ja saksaksi. Vaikka osa n. 40 henkisestä joukosta ei puhunut ku n tsekkiä, välittyi
kuitenkin ilmeissä ja eleissä halu pitää huolta vieraista ja saada heidän o o tuntumaan kotoisalta.
Ja me tunsimme
Pienessä porukassa on helppo touhuta ja illan ohjelma olikin mitä mukavinta ajanvietettä:
Tombola...siis arpajaiset. Osallistumismaksun lisäksi tämä oli mukava tapa kerätä rahaa
kustannusten kattamiseksi. Kukin oli makunsa mukaan tuonut Jawa- aiheista lavaraa, mikä nyt
vaihtoi omistajaa arpajaisissa ja lauantai-iltana huutokaupassa.
Ja jos oli arpajaisissa tsekkiläis -englantilais- suomalainen mekkala, niin lauantain huutokauppa
nostatti ilmoille hillittömän riemun ia kiloailuvietin.

,är r'""cil
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Mission Huslenky

Huutokaupan meklari Libor sai toimia myös tulkkina, kun kiivas huutokisa yltyi suomi - tsekki
otteluksi. Jossain kohdin huomasin huutavani vaan "Sto", kun se "Sata" sattui tarttumaan
mieleen. Katkera oli tappioni, kun komea jäähdyttäjän korkki jäi niille kylille, mutta lohtua sain
sitten muista huudoista.
Veimme mennessämme huutokaupattavaksi tämänvuotiset Jawasakki paidat. Vaikka Jawasakki
-sana venyikin tsekkiystäviemme suussa ilkikurisesti Jawasakii painotteiseksi, niin
lahjoituspaidat olivat kuitenkin kuumaa kamaa. Huudot nousivat mukavalle tasolle ja jälkikäteen
Libor myhäili tyytyvä isenä, kun ensivuoden tapaamisen talous saatiin jo nyt hyvälle tolalle.
Jo tähän, reissum me kääntöpaikkaan mennessä , sadevarustus oli ollut sopivasti käytössä. Mitäpä
sitä siis hellittämään, varsinkaan silloin, kun ohjelmassa oli metsäretki - Laitettiin vielä evästä
mukaan ja suunnattiin kisapaikalle, missä meidän miehet upeasti ylläpitivät iloista urheiluhenkeä
omalta osaltaan. ltse toimin ajanottajana, ja hyvinhän se sitten Stefanilta, Kaukolta ja Artolta
menikin. . .

Pyöriä tällä tsekkiporukalla on samaan tapaan, kuin meilläkin, määrällisesti vaan enemmän. Yksi
erikoisuus ylitse muiden on kuitenkin upea sininen Jawa 660Adenium, jonka omistajansa Richard
Kubat on teetättänyt tehtaalla omien toiveidensa mukaiseksi. Ja pyörät tehdään sellaisiksi, kuin
asiakas haluaa...
Arto koeajoi Radekin Jawa 660 Sportardin. Hetken jo näyttisiltä, että paluuta entiseen elämään ei
enää ole, mutta u peaksi muistoksi tämä koeajo tällä kertaa ku iten kin jäi.
Maanantai aamuna lähdimme reissun Huslenkystä kotiin päin. Tässä vaiheessa joukkomme
hajosi, sillä Stefan suuntasi Saksaan ja me muut Puolaan , Krakovaan.
Stefanin paluu Travemundeen muodostui varsinaiseksi "Via Dolorosaksi" pyörähavereineen ja
hurjine sateineen. Voimme vain kuvitella, mrtä mies on ajatellut ajaessaan tulvasateissa useita
tunteja , ainakin 8 tuntia aikataulusta jäljessä. Kiitollisia ollaan Jiri Stecille ,joka korjasi Stefanin
pyörän ja vaimolleen Lenka Slavickovalle, joka miehen ruokki.
Krakovaan ympäristöineen tutustuimme kolmen hienon päivän ajan. Kaupunki on miellyttävä,
levollinen, ystävällinen ja moni-ilmeinen. Loistava kohde heittää ajovarusteet vähäksi aikaa
narikkaan.
Puola läpi ajeltiin taas vähän reippaammin, kunnes. .. Kaukon stylen akku alkoi vihotella.
Ensiavulla päästiin pieneen kylään, selkeällä puolan kielellä paikallinen kaveri neuvoi meille
autokorjaamon. Siellä perheen lapset käyttivät kaikki englanninkieliset sanansa isänsä ja meidän
yhtersen ajatuksen löy4ämiseen. No, juttu meillä kangerteli eikä apua saatu, mutta Jawalippis jäi
ku ite n kin isän pää hä n ja hyvä mieli kaikille läsnäolleille .

Tuurilla ja taidolla saavuttiin taas Augustowiin, majoituttiin Kaukon aiemmilta reissuilta tuttuun
hotelliin ja mentiin syömään. Ravintolan henkilökunta oli enemmän, kuin avuliasta ja asiat saatiin
rullaamaan. Lopputulos : Tiistai-iltana klo 22.45 (keskiviikko on pyhä ja kaupat kiinni) taksi haki
hotellin pihalta miehet vieden heidät akkuljikkeeseen. Kauan eisiinä mennyt, kun ukot reissultaan
palasivat, mukanaan kelpo akku, josta kaupan omistaja antoivielä alennuksenkin.
No, tämän seikkailupäivän jälkeen Kauko lähtikin omille teilleen. Me Arton kanssa jatkettiin
hiljalleen läpi Liettuan ja Latvian nautiskellen maiden nähtävyyksistä ja herkuista . Viimeinen yö
vietettiin romanttisessa ruusutapettisessa huoneessa Haapsalussa., mistä sitten ajeltiin Tallinnaan
ja laivalla kotimaahan.
Tältä reissulta jäi paljon muistoja ja kokemuksia plakkariin. Pyörien kanssa oli ongelmia, mutta ne
ratkaistiin asia kerrallaan. Liikenteellisesti selvittiin paremmin kuin hyvin . N. 3200km seitsemässä
eri valtiossa, eikä haavereita käynnyt.
Muistutuksen elämän yllätyksellisyydestä saimme kuitenkin vielä Latviassa, kun edellämme

ajaneen auton kuljettaja nukahti rattiin ja auto singahti heittelehtien ojaan. Annoimme apumme ja
selvisimme säikähdvksellä. siitä olemme onnellisia.
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Mission Huslenky

Jawalla reisaaminen on mukavaa. Pyörät kulkee mukavasti ja tilanteen tullen niitä osaava mies
pystyy korjaamaan. lson ilon matkalla tuo myös ihmiset, jotka Jawa merkin nähdessään tulevat
juttelemaan. Muistoja on kertynyt monille, monille ihmisille kansallisu udesta riippumatta ja niiden
jakaminen yhdistää.
On puhuttu kieli sitten mikä hyvänsä, niin yksi, meille tärkeä sana on kuitenkin sama kaikilia kielillä ;

Jawa.

Eila Paronen
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BALTIC JAWA 2013

Kauko ja Georg Trifonov.

osailistuttuamme Puirolan Laurin kanssa vjime vuonna kyseiseen tapahtumaan Latvian
Valmierassa päätettiin reissu ottaa uusiksi tänäkin vuonna ja isommalla joukolla. Paikalla meitä
Jawasakkilaisia oli seitsemän henkilöä yhtä monella pyörällä ja lisäksi oli kaksi kyytiläistä.

Matkalla olivat Pauli Komulainen (Jawa 18 350cc 1954), Lauri puirola (Jawa 554 350cc 1961),
Veijo Sallinen (Jawa 361 350cc 1965), Markku Lahtinen (Jawa579102 350cc 1965, 1-sylinterinen),
Eila Paronen (Jawa classic 650cc 2006), Arto Heino, kyydissä susanna Jäntti (Jawa Dakar 65occ
2006)ja Kauko Suntioinen, kyydissä Kaija lkonen (Jawa Style 65Occ 2006).

Minä, Kaija ja Markku startattiin Jyväskylän alueelta torstaina 27.6 puolenpäivän jälkeen
lämpömittarin näyttäessä +28C painostavaa hellettä. Jämsän ja Kuhmoisten välillä taivas muuttui
ajvan mustaksi ja virvoittava vesisade suorastaan kaatamalla pudotti lämpötilan siedettäville
lukemille muutaman kilometrin matkalla. En ole koskaan aikaisemmin nauttinut sateen kastelusta
moottoripyöräillessä niin paljon ku n tuolloin. Sijnä sateessa ei kuivana pysynyt minkään sortin
"texeissä", mutta erpä ha tannut. Tämä olikin ainoa kunnon sade menomatkalla. Baltiassakin
selvitt in ku vana va kka Foreca lupasi sinnekin tulevaksi viikonlopuksi pilveä ja sadetta.
AJoimme alkul taa" Jä rvenpäähän, jossa Veijo tarjosi majoituksen kodissaan. Tähän mennessä oli

jo selvinnyt. eilä l,larkun yksimukinen kulkee hyvin, mutta vie bensaa paljon. Käytännöllisesti
jäähtyy bensalla. si ä ku utus olj koko reissun ajan 8-10 lV100km välillä. Tarkoitti käytännössä
tankkausta viimelstään 1 30 km:n välein. Onneksi bensa-asemia on riittävän tiukasti, jopa Baltiassa.

Perjantaina 28.6 Järvenpäässä vietetyn yön jälkeen ajoimme veijo matkaan liittyneenä jo
seitsemäksi Vantaalle Laurjn luo, jonne Paulikin oli saapunut. Sieltä sitten viidellä pyörällä
Länsisatamaan, josta aamupäivän aikana siirryimme Eckerö Linen "Finlandialla" Tallinnaan. Arto,
Eila ja Susanna olivat ylittäneet meren jo edellisenä iltana ja ajoivat omia reittejään Valmieraan
meitä odottamaan.

Laivaan ajaessamme tapahtui sellainen kummallisuus, että Lauri, jonka pyörässä oli
llsävarusteena kaksi 5 lt:n bensakannua, pysäytettiinja kysyttiin onko kannuissa bensaa. Saatuaan
myöntävän vastauksen lastaushenkilö käski kannut tyhjennettäviksi tankkiin. Ei saa kuulemma
kuljettaa laivassa bensaa irtokannuissa. Onneksi Laurin omaan ja Markun pyörään mahtui lientä
riittävästija kannut saatiin tyhjäksi. Oli varsin innokas lastausmies Helsingissä sillä paluumatkalla
Tallinnasta kukaan ei ollut kannuista kiinnostunut
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BALTIC JAWA 2013
Aurinkoinen Tallinna otti meidät vastaan selvitellessämme itseämme satamasta Tarton tielle

Sifupifiin prisman ohitettuamme tankattiin ja sitten suunta kohti Latviaa. Tarton tie oli remontissa

Tallinnasta lähtiessä noin 40 km. Sitä levitettiin nelikaistaiseksi, mutta eteneminen tietyöstä

huolimatta oli varsin ripeää. Reilun sadan kilometrin jälkeen käännytttin lmaveren kohdalla kohti

Viljandia. Risteyksen jålkeen oli heti sopiva kahvipaikka joka hyödynnettiin. Matka jatkui Viljandin

ohittaen kohti Karksi-Nuiaa, jossa tankkaus ja päivällinen. Markku ei olisi bensoillaan tänne asti

selvinnyt, mutta sai Laurin kanistereista aina tarvittaessa välitäydennystä. Tämän plkkukaupungin
,,keskuÄaukion" eteläkulmasta löytyi pieni paikallisravintola, jossa vanhempi naishenkilö valmisti

maittavat alacartet ja todella kohtuuhintaan.
Vatsat taynna laikäimme Karksi-Nuiasta 1 7 km suoraan etelään ja ylitimme Latvian rajan Tästä on

sitten pi7-tietä Valmieraan 55 km ja sinne hotelli "Wolmarin" pihaan tulimme heti klo 17 jälkeen.

Tämä Baltic Jawa tapahtuma on puolen kilometrin päässä hotellista Divalina puistossa la on

tarkoitettu pääasiassa telttakokoontumiseksi. Me suomalaiset arvostimme kuitenkin enemmän

varmaa "kuivaa" majoitusta ja olimme vaTanneet hotellihuoneet. Arto, Eila ja Susanna olivat

joutuneet ottamaan huoneet h eman kauempana olevasta hotelli "Uncesta" mutta ei sinnekään

matka ollut kuin reilun kilometrln.
Itse tapahtuma alkoi virallisesti klo 19 ja kyseiseen aikaan päräytimme puistoon. Tallä kertaa

emme olleet ensimmäiset osallistujat, vaan Puolan Jawakerhosta (Jawa-CZ Polska) oli tullut jo

muutama henkilö kerhon "presidentin" Krzysztof Benderin johdolla. Latvian Retro Jawa-kerhon
,,presidentti,' Georgs Trifonov apulaisineen oli myös paikalla järjestäjän ominaisuudessa. Arto, Eila

ja Susannakin ilriestyivät paikulle hotellistaan heti meidän jälkeen joten "Team-Finland" oli

kasassa.'Fåiiit" 
saaprmisen kunniaksi normaalisti porukalla otettava Marskin Ryyppy korvattiin tällä kertaa

tsekkiläisellä kotitekoisella pontikalla, jota olin saanut pullollisen Jaroslav Korinekilta, joka vieraili

kolme viikkoa aikaisemmin Jawasakkiajossamme. Ja siitä se ilta lähti käyntiin. Paikalle tuli lopulta

varsinaisia osallistujia tälläkin kertaa vain vähän yli kolmekymmentä. Eikä ollut edellisvuoden

tapaan oluttelttaa eikä grillitelttaa, vaan tapahtumaan kuuluva ruoka tuotiin autolla kaupungilta

grilista. onne1si oli omåt oluet mukana, joten pulaan ei jouduttu. Paikalla oli lopulta meidänla

[uolalaisten lisäksi virolaisia, liettualaisia ja yksi venäläinen. ltse latvialaisia oli yllättävän vähän.

Mutta kyllä tälläkin porukalla jawajuttua ja ääntä saatiin a ikaiseksi

eåriantai-ittun päätti kilometriÄ pääåsä olevalla ulkoilmalavalla pidetty 70-luvun disco, jossa

tanssimiseen soveltuvalla vaihtoaskelrytmillä tuli tavaraa kovaäänisten täydeltä Tämä

tapahtumapaikka oli kiinni aivan hautausmaan aidassa ja siksi keksimme antaa tapahtumalle

nimeksi "Tuonelan Disco". Välillä hieman ropissut sadekaan ei menoa latistanut, mutta joskus

puolen yön aikoihin katsottiin parhaaksi siirtyä yöpuulle hotelliin lepäämään seuraavan päivän

koitoksia varten.
Lauantai 30.6 alkoi "Wolmarin" tukevalla aamiaisella, jonka jälkeen siirryttiin tapahtumapuistoon,

jossa muut kansallisuudetkin olivat selvinneet pystyyn edellisillan d iscorasitu ksesta huolimatta.
'sää 

oli pilvinen 1a sitä säätilaa kesti koko päivän, multa onneksi sateetta selvittiin.-iofå 
p'Oraioirkko ajoi vajaan parin kilometrin matkan Valmieran keskustaan pienelle kentälle,

lossa siiten olimme ainakin yli kaksi tuntia parkissa paikallisten ihailtavana. Kansalaiset saivat

Ld"lli""n vuoden tapaan äänestää tapahtuman suosikkipyörää ja äänestyspöydän ääressä olikin

jatkuvaa trafiikkia. Jossain vaiheessa ottr silmään, että joku paikallinen "kylähullu" täytti.yksinään

äinakin kaksikymmentä lappua, joten vaali ei täyttänyt kaikkia tarkkuusvaatimu ksia. Syrjäsilmällä

iotesimme hänen äänestyskäyitäytymisellään kyllä suosivan meitä suomalaisia, joten emme
,'latvian kieltä taitamattomina" voineet puuttua asiaan. Mutta tästä opimme, että turha järjestää

Suosikkipyörä- tai mitään muitakaan äänestyksiä, jos eisitä hommaa kukaan vaIvo'

sitten seurasi poliisisaattueen johtama paraati pari kertaa edestakaisin pitkin valmieran

keskustaa ja sen jälkeen keulat suunnattiin kohti 50 km:n päässä viron rajalla olevaa Valkan

[aupu nkia.'Koska åtenemisnopeus olr seitsemänkymmenen luokkaa ja letka oli yli puoli kilometriä

pitkå, seurasi siitä varsin hurjia ohitustilanteita autoilijoiden ja jopa.lonkun rekankin taho-lta. Kaikki

selvisivät kuitenkin Valkan kaupungintalon edustalle olevalle aukiolle ja siihen pyörät laitettiin

parkkiin. Täällä ei ihmisiä ollut paljönkaan katselemassa. Pari tuntia kulutettiin ensin ravintolaa

etsien, mutta se alnoa runnollinen oli mennyt kiinni klo 15 ja kun me myöhästyimme viidellä

minuutilla 
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Ei muuta kuin pieneen markettiin ja sieltä piirakoita, lihistä, makkaraa ja pienet kaljat. Maistuivat
hyviltä kadun varren penkillä. Moni muukin joutuityytymään tähän ruokailu ratkaisuun.

Koska olimme saaneet sille päivälle tarpeeksi letka-ajelusta, starttasimme viidellä pyörällä muita
aikaisemmin kohti Valmieraa. Tankattuamme kaupungin laitamilla saapui muukin letka paikalle.
Koska ajattelimme heidänkin siirtyvän tankkauksen jälkeen tapahtumapaikalle, lähdimme ajamaan
sinne. Mutta peilistä näimme muun porukan kaartavan liikenneympyrästä toisaalle. "No, menevät
minne menevät, niin tänään on jo ajettu tarpeeksi", ajateltiin ja suuntasimme ensin hotellille ja
kevyempään vaihdettuamme ajoimme puistoon. Siellä saimme kuitenkin odotella muita vielä tovin
aikaa ennen kuin letka saapui. Arto, Eila ja Susanna olivat olleet heidän matkassaan ja kertoivat
naamat virneessä vierailleensa jossain lähistön patsaspu istossa, Siellä oli ollut puuveistoksia ja
joukossa niin "tuhman" näköisiä miespatsaita, että ainakin naiset olivat olleet näkemäänsä
enemmän kuin tyytyväisiä. Kuviakin olivat "niistä miehisistä ulkonemista" ottaneet.

Lauantai-illan alkuohjelmana oli järjestetty ajelutapahtuma puiston vieressä olevalle hehtaarin
asfalttikentälle. Jutun idea oli, että jokainen vapaaehtoinen (ja mielummin selvin päin) sai/piti
kuljettaa pyöränsä kyydissä ketä tahansa kyytiin pyrkijää pari kierrosta kentän ympäri. Varsinkin
paikalliset lapset ottivat asiasta ilon irti ja Artokin sai Dakarillaan pyöriä kentän ympäri kymmeniä
kienoksia ja taisi sitä kyytiin osua jonkun lapsen äitikin.
Me muut olimme jo sortuneet sen verran dopingiin, että ajattelimme pysyä erossa tästä menosta,
joka näytti välillä varsin villiltä.Tätä show'ta kesti ainakin tunnin ja se päättyi ilman onnettomuuksia.

Seurasi tapahtuman palkintojenjako. Se aloitettiin Retro Jawa-kerhon lipun nostolla ja minua
pyydettiin hoitamaan tämä kunniatehtävä josta sitten hyvin suoriuduinkin naruja sotkematta. ltse
palk ntojen suhteen m nä olisin kylläkin ol ut kauimpaa tullut kuljettaja niin kuin edellisenä
vuonnakin. mutta kun Markulla oli vain 10 km lyhempi matka ja hän oli matkassa vanhalla Jawalla,
n iin sovittiin että merkitään kilometrit hänen edukseen. Ja n iin Markku aivan ansaitusti sai pisimmän
matkan palkinnon. Pauli voitti Perakillaan vanhimman pyörän sekä lisäksi parhaimman entisöinnin
palkinnon. Ja kuten viime vuonnakin, oli yleisön suosikkipyörä-äänestyksen voittaja Launn
peräkärryllä varustettu sota-Jawa. Sitä, kuinka paljon "kylähullun" äänestyslaput vaikuttivai
lopputulokseen, voi vain arvailla. Nähdäkseni paljon.....

lllan hämärtyessä pakettiauto toi taas kaupungilta ruokalähetyksen jostain grillistä. Ruokailuthan
kuuluivat osallistumismaksu u n. Venyivät vain turhan myöhäiseen iltaan. Ruokailun jälkeen
askeleet suuntautuivat taas porukalla Tuonelan discolle. Puolalaiset jawamiehet olivat mukavaa
seuraporukkaa ja ehkä heitäkin tullaan tulevaisuudessa näkemään omassakin tapahtumasamme.
Olutta osasivat ainakin juoda.

Palatessamme drscosta pu ston kautta. päätimme samalla ottaa pyörämme mukaan hotellille
valmirksi aamua varten Tälläinen puolen kilometrin siirto-operaatio pimeässä yössä "työntämällä"
o i help po suorittaa. va rsin kin kun jokaisen pyörän moottorioli koko ajan käynnissä.

Sunnunta -aamuna 31.6 kauniissa aurinkoisessa säässä pakattiin tavarat pyöriin, karautettiin
vielä purstoon heittämään hyvästit järjestäjille ja keulat suunnattiin kohti Viroa. Samalla erosimme
jälleen myös Arton, Eilan ja Susannan seurasta, sillä heidän suunnitelmiin kuului olla kotona jo
sunnuntai-iltana. Meidän muiden suunnitelmiin kuului ylimääräinen Viron kierros. Ajoimme eilisen
ajelun reitt ä uudestaan Valkaan, jossa loput Latvian latit kulutettiin bensaan. Rajan ylitettyämme
suuntasimme kohti Peipsi-järven rannalla sijaitsevaa Kallasten pikkukaupunkia. Ensimmäinen
pysähdys teht in v erarlemalla Sangasten upeassa linnassa. Se on mahtava punatiilinen rakennus,
jolle sana linna on olkeutetumpi kuin kartano. Kiipeäminen mp-varusteissa linnan tornin huipulle
kapeita portaita pitkin aiheutti tietysti ylimääräistä hikoilemista mutta oli vaivansa väärtti. Kahvit
ulkoterassilla nautrttuamme matka jatkui viljavien peltojen ja Otepään talviurheilukesku ksen
kumpuilevien mäkien kautta Talrtoon.

Vaikka itse olin käynyt Tartossa vuonna 1979 "vanhan vallan aikaan" ja kaupungissa olisi
varmaankin ollut paljon uutta nähtävää, niin se sai nyt kuitenkin jäädä läpiajopaikaksi. Läpiajoa
hankaloitti hieman kaupungin eteläreunalia tietyöt ja ehkä niistä johtuva vajavainen tieopastus,
mutta lopulta jossain keskustan jälkeen tulivastaan Narvan kylttija se oli oikea tie ulos kaupungista.
Ajettuamme sitä reilun kymmenen kilometriä, käännyimme tielle 47, joka kiertää Peipsi-järven
rannalle yhtyäkseen sitten taas myöhemmin Narvan tielle.
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Niin saavuimme iltapäivällä Kallasteen kaupunkiin. Se sijaitsee aivan tämän Euroopan viidenneksi
suurimman järven rannalla ja on ulkoisesti muutamia uusia taloja ja nykyautoja lukuun ottamatta
paluu ainakin viidenkymmenen vuoden takaiseen maailmaan. Olimme etukäteen varanneet
"Peipsi Lake House"-nimisestä majoituspaikasta kakst huoneistoa. paikka löytyi lähimpänä rantaa
kulkevan hjekkakadun eteläpäästä. lson kivirakennuksen rispaantunut ulkoasu ei paljoa luvannut,
mutta sisätiloista löytyi oikein siistit majoitustilat. Suurimmat kuorsaajat Lauri ja Verjo sijoittuivat
jälleen samaan huoneeseen Paulin ja Markun ottaessa viereisen. MiÅulle.1a Kåilatte'löyty huone
viereisestä talosta. Kun pyörät saatiin vielä lukkojen taakse talliin olivat aiiat rnallillaan ja voitiin
siirtyä saman kadun varrella olevaan paikalliskapakkaan "Anna Cafe" olusille ja syömään. Vaikka
Kallaste on täysin venäjänkielistä aluetta ja viroa ei juuri kuule, löytyi kapakan kertt ös:a suomen
kielen taitoinen nuori nainen ja ruokatilaus suiuivaivatta.

Ruokailun jälkeen kävelimme kaupungin ainoalle KaJoa're räyoe-tä.^da- .. -.- =..-ii..a.a )aostamaan huomisaamun aamuruoat. sil ä aamupala e kuu u.rri -r-ar3:,s- --.=z- 1.:., --s myos
kävelykierro ksella aivan järven rantatörn-räi ä -a e-assa s:-.:-.:-::-:a: a^ -:- solarvl
etteivastarannan Venä änn aata r a'".

Maanantaiaamuna 1.7 heraiirarf a :; . : :::3 .:.: : -a. --,: .,:-sa__r:: s:: ,^ ,otKten
majoitu(Sessa. Lauri ol oo--".a1 rrur-fäåt--äior Ä-r.^ jaS .å .y.: : : _:_--: .: ;:rraan
olohuoneen puolerle turvatakseen eoes jonkunlaisei yäuner. saatuam-re pr c.;: :a sra Jakiiteltyämme isäntäväen suuntasimme kohtj pohjoista Mustveen kaupunkiin tankkaukseen. sillä
Kallastessa ei ole enää huoltoasemaa ja varsinkin Laurilla oli tällä kertaa tankki lähes tyh.la ja
kanlsterit täysin tyhjät. Niinpä Laurilta loppui liemi muutama kilometri ennen asemaa. Kun Jawan
kallistitäysin vasemmalle kyljelleen, valui hanapuolelle vielä sen verran bensaa, että Jawa sammui
lopullisesti parisataa metriä ennen pumppua. Sen matkan iaksoi io tvöntää.

Halki aurinkoisen maaseudun ajelu jatkui Rakveren lånsipuoleita Haljalaan, missä viimeinen
tauko ennen siirtymistä moottoritielle kohti Tallinnaa. Annoin "vanhuksille" reilun viiden minuutin
etumatkan jotta saisin ajella välillä vähän kovempaa kuin sitä vajaata kahdeksaakymppiä, mikä oli
normaalj marssinopeutemme. yllätyksekseni sain pojat näkyviin vasta yli 60 km:n ajon jälkeen
vaikka olin pitänyt satasta lasissa koko a.1an. Ehkä suurkaupungin imu laittoi poikienkin vanhuksiin
lisää ripeyttä. Olimme sopineet menevämme Tallinnan Jawa-kauppaan Nömmelle la paikan tietäen
vedin letkan perille. "Juhataja" peter King oli kaupassaan totuttuun tapaan ja'on tullut tutuksi
vuosien varrella. Hänen kanssaan on veikeää tehdä kauppoja. ymmärtää takuu ia varmastl
suomen kielen ja sitä voi hänelle täysin puhua, mutta hän ei koskaan vastaa suomeks vaan aina
viroksi. olemme kuitenkin aina päässeet yhteisymmärrykseen. Tallinnan kaupassa on pa jonkin
osaa 60-70 luvun ja myöhäisempiin TS-malleihin, mutta hintataso on vähintään Suomen, varsinkin
Viron siirryttyä euroon.

Pyörät pihaan saatuamme kävimme ensin syömässä, jonka jälkeen jaksettiin katsel a xaupan
antimia. Hyvän tuurimme johdosta iso sadekuuro iski nyt ollessamme Jawa-kaupassa e Ka ajon
arkana. Kaatosateen loputtua päräytimme kaupungin läpr satamaan, jonne tulimme lo reilusti
ennen klo neljää. Paluulaivana oli nytkin Eckerö Linen "Finlandia", jonka lähtöaika o 17.1s.
Mukavaksi yllätykseksi saimme ajaa heti laivaan eikä kukaan tosiaankaan tää lä oaassa orrur
krinnostunut Laurin bensakannuista.

Länsisatamaan tulimme puoli kahdeksan jälkeen ja suunnatessamme Lahden tre e . <s :o sensa
jälkeen kääntyi letkasta kotiinsa. Lauri ja pauli Vantaalle, Veijo Järvenpäähän ,.a-:;;r 

1älkeenalkoi rankkasade Mäntsälään asti. sen läpi puskettuamme ja vielä par keraa ^,,a.<_n Jawaa
tankattuamme tulimme kotipihaan viisi minuuttia ennen puoltayötä. Markku . .i-.larJr t(otlnsa
Muuramessa 10 km aikaisemmrn.
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Rotax-Jawaani oli tullut 1416 km iisää ja kulutus oli 4,7 lt/100km. Kaikkien pyörät olivat toimineet
llman remontteja, mitä nyt lvlarkun "bensarosvo" vaati joskus pitkällisiä käynnistystoimen piteitä.
Kaikki olivat erittäin tyytyväisiä reissun antjin. Kaijakin, joka oli ensi kertaa eläessään ulkomaan mp-
matkaila, lupasi lähteä toistekin kyytiin. Ei suostu kuitenkaan itse ajamaan. Uskoisin ensi kesänäkin
/ähdettävän Jawasakkiporukalla jonnekin.

Terveisin Kauko Suntioinen

/:,



Jawan vaihteisto

Tekstija kuvat: Lauri Puirola

Lyhytjohdatus Jawan vaihteistoon, jossa on voiman välittäjinä ovat hammaspyörätsekäpää,
että sivuakseli.

Kuvissa on vaihteens jirtäjämekanismr sekä va jhderattaat ia akselit.
On tärkeää että hammasrattaat ovat oikeassa järjestykseåsä, nimittäjn 2. ja 3. vaihteen ratasparit
vol vaihtaa keskenään, josta johtuu että kakkosen ja kolmosen välitys muuttuu oleellisesti.
SeuTaavassa kuva rattaiden oikeasta järjestyksestä: ratasparit 17i19 ja 20116 voivat menna
vahingossa pe ikuvlkst jollo n välitys muuttuu. (ltsellenikin sattunut sama, ioten pidän lunttilaooua
ta n se rä ä r.,rasen kuva.

Jawan vaihteissa yleensä kolmosvaihde alkaa pomppimaan pois paikaltaan
hammaspyörän "spoorien" kuluminen pyöreäksi. Kannattaa tarkasta.
kokoonpanoa. Oikean puol. kuva.
Jos nurkat ovat pyöreät, niin on parempi uusia pääakselija harnmaspyora
Seuraavassa lehden numerossa on vaihteiston kokoonpano-ohje sek: :-
akseleiden päittäisvälvs.
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Jawasakin uusra Jasenla

Jawasakin uusimpia jäseniä:

Heino Heimo
Niinitie 62A 18 15550 Nastola

Hiltunen Tero
Laaksotie 5 B 11 02700 Kauniarnen

Holappa Tapani
Valjakkotie 10 G 29 903'10 Oul-

Järvenpää Mika
Teiskonkirkkotie 1 1 47 34260 ferälahli

Järvenpää Raimo
Putajantie 7 382'10 Sastamala

Korkiaka ngas Jari
Yienjoentie 65 314 00 Somero

Kosonen E rkki
Kargasv.ro<onkatu 11 551 00 lmatra

Kurvi Sanna
Laurellintie 57 as 3 '17320Asikkala

Luttinen Alpo
Salpakankaantie 5A 17 15860 Hollola

Nieminen Jarmo
Paloniityntie 20 33610 Tampere

Norontaus Jarmo
Laurilantie 1 32 427 00 Kewuu

Oksanen Jarkko
Ali{oiviontie 94 21900 Yläne

Tervetuloa porukkaan!!!

Pihtilä Jukka
Emännänkatu 11 21100 Naantali

Pohjola Pekka
Haltianpolku 1 C 28 04440 J ärv enpää

Rajakallio Veli-Matti
Palstakatu 2 B 31 11100 Riihimäki

RajalampiJuhani
Kallioniementie 75 61150 Sydänmaa

Saari Heikki
Ku n inka istenkatu 2 32700 Huittinen

Seppänen Tuomas
Orvokintie 6 45610 Koria

Strandman Hannu
Kotimetsäntie 5 05460 Hyvinkää

Ylitalo llkka
Koulukatu 6A 11 921 00 Raahe

Ässämäki Paavo
Harjukatu 12F 44 4O100 Jyväskytä
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Jawakerhon

Kuvassavas. Kirsti Hellnran, \'uokko,lär.vinen,
Esko,läryisen st-'lissii t)'tär Sei,ia, Ritvaja Niilo Hellman.

Jawåkerhon jäsenkirjuriu isä, Alpo Tuominen
yauhdissa Jarvalla 50-luvulla,

ll

?:,:,: n-'ltu.,,
Eiuo Häkli Kaavilta 52-5-1.
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Savolaircn Jaårva pcrusjätkä Hcikki tjdd.

"Jarvajengi" Riihimäeltå 50-luvulla. Koneliikkeeo lekele n. 1956.'Iuusulasta,


