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Tervehdys teille kaikille Jawasakkilaisille. Taas on kulunut jo
jonkinaikaa edellisestä lehdestä ja on aika siirtyä taas eteenpäin.
Mennyt kesä alkaa olla taas taputeltu tältä kesältä ja alkaa olla
Jawojen huolto ja uudelleen rakentelu ajankohtaista. Toivotaan, että
taas ensi kesänä tullaan näkemään uusia hienoja Jawoja
liikenteessä ja tietysti tulevassa Jawasakkiajoissa Timitran niemessä
Lieksassa. Ainakin moni on pu heiden mukaan tulossa ajoihin pitkästä
matkasta huolimatta. Uusia jäseniäkin on jonkin verran taas tullut, eli
kiinnostus Jawoihin elää edelleen, hyvä niin. Markkinasivuilla on ollut
edelleen hiljaista, joten laittakaahan ylimääräiset osat ja vaikka
ylimääräiset pyörätkin kiertoon. Jawasakin vuosikokouskin on taas
tuloillaan tulevana talvena ja se poikkeu ksellisesti järjestetään
Hämeenlinnassa, ilmoitus tästä toisaaila tässä lehdessä. ltse olen
taas yrittänyt viedä eteenpäin Velorex-kolmipyörä autoani ja vakaa
tarkoitus on saada se valmiiksitulevaksi kesäksi!?

Joulu ja Uusivuosikin on taas lähellä, joten toivotankin kaikille
Jawasakkilaisille erittäin antoisaa ia mukavaa Joulua ia Uutta vuotta
2014t

ps. Hyviä lukuhetkiä Jawalehden parissa!

Tv. Veikko Koski
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Hyvät Jawasakkilaiset.

Tätä iuttua rustatessani eletään lokakuun puoliväliä 
-Aurinkoinen

"åä,iå" 
åuJ"rtälarvaatta. kuin kesällä konsanaan omat Jawani

;;i;";tu;;;i ansaitulleen talvi levolle sivuvaunu vehe koki

,ralf f 

"å. 
syntymän ihmeen, se sai nimittäin uuden 100 heppaa

ååtÅ"" #a'tmen. Kirurgina toimrn minä itse' saa nähdä miten

ri,rtä *"itiri. Pitihän minun toki konsultoida paria kolleegaa' ei

äåln""nui tyOan lähteä sykkimään millään, kiitos hyvien neuvoien

lvrrå 
"å 

iiiiå. Seuraavakåi palaan edellisen lehden kirjoitukseeni

matkastamme Keuruulle.

Puheenjohtajan Palsta

[i3:X5"r,-n" kohti Keurussetkää vastaamme ajoi kuptavolkkari. Kaven morjesti meille, ja ilmeisesti

[åT;iå;i;;p;in åni r.iitå"ia Lrr"rå,1a vottkariälautui väärälle kaistalle, ja törmäsivastaan tulevaan

autoon. Mutta tutkintanihan oriiävåiti 
"aaåiå 

naiaisesti tehty. Nyt jokin äika sitten kyseinen volkkari

oariskunta lähestyivät minua. iå'otivat tufeÅeetjutun serkkunsaJåwa lehdestä Tarkoituksenihan ei

ollut syyllistää ketään
SovimmeettaseuraavassaIehdessäkorjaanasian.Sainpariskunnanrouvaltatode||isen
to"|.to'ur,"n tapahtuneesta' He oIivat matkalIa Vo|kkareiden kesän avaustapahtumaan, rouva alo|

i" Åiär iltri f'Vdissä. Risteyksessä autot odottavat vuoroaan. Volkkari lähtee liikkeelle samaan

äråä" pr."i.6å s""t raantvi öi""a"iia p,iln vasemmalle Mänttää kohti suoraan Volkkarin eteen

ia näin autot törmäsivät toisiinså.'Vif.a åli Seatissa eikä volkkarissa kuten minun kirjoituksestani

saa käsitvksesen. oten panoiiäii 
"ir'Lrttårurtuni 

mietipahasta, ja haluan toivottaa Teille kaikesta

huolimatta Hyvää ja Rauhallista Joulumieltä

sitten takaisin Jawa asioiden pariin. Tämän vuotinen vuosikokous pidetään Hämeenlinnan

cumuluksessa 15,3 k|o.12,00 alkaen. Kokous kutsu tuonnempana lehdessä. otin asian tässä kohdin

esi||ekoskatarkoitusolisijärjestääil|a||avapaamuotoinenillanvietto.MeitäonjokaVuoS|
ollut muutama urhoollinen jaåeÅ lotra olemme yöpyneet hotellissa, kivaa on ollut olisi mukava

;;;;;;iå p;;rr<aa tanaÅrin-iuituun. se orisi (iuå-nanoa Jawa porukkaa.muulloinkin kun kerran

kesässå. Tämä on siitä kiva åpånirr" että itse saa maksaa ja järjestää koko ilonpidon Tulkaa

mukaan joukolla, eiköhän me jutun aiheita keksitä-

Kesäilä sitten joukoila kohti J;k;;"töi;:";a kokoontumiseen. Matka on monelle pitkä ei anneta

sen haitata. tvtet<in otemme 1uiå'täliu.iauästi jo" tähdettäisiin jo torstaina, ja yövyttäisiin vaikka

kesäisessä Puumalassa.
Eioähän tässä sitten muuta Kuin haluan kiittää kaikkia kerholaisia.ia johtokuntaa kuluneesta

vuodesta ja saamastani tuesta tässä tehtävässä'

Oikein iloista ja hauskaa joulumieltä ja hyvää Uutta Vuotta kaikille

T. Hannu MYYryläinen
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Tiedotuksia

Tässä mm. Joululahjavinkkejä kerholaisille, toivotaan, että ehtii vielä.

Tässä oheisena mainos uudesta kirjasta, jonka Jawasakin jäsen Erkki Miettinen on aikaan saanut.

P,rii^trq -UM
Pala suont alaista moott or iurheilua
Kirio-ija k.atua1dn n''.
. \_runil:irnnnå MioFn rdna iå nrlokd auilt 19,91973
. X+.$iod!! lola*lå i r @iaois
. 'tEör oulldllmft Eodlorlflec4 od!.ptc4

nlmulo'nr F $lhruoistr

Rrlsrlrrsti l;rrrifett -/00 sifltire kirja rie!d
sitlttlf ilh. ntirlos loppumtss.r, tohni roPeosti!

Eirta45e+postikulut.
_fud!'telut 

F hLdc* rnj u t.ldiihi.
P!.helio: 0,!l - s8a 4710
Silrlöponi: €*lisi.ni!e@toodo4-6

Mainoksen alla muutama nostalginen kuva Väinölänniemen ajoista Kuopiossa.

Ensimmäisen kuvan on ottanut kuvaaja Tuttu Jänis. Vuoden 1953,1954 ja 1957 kuvat on ottanut
Holger Eklund. Kirja ilmestyi kesäkuussa vuonna 2013 tekijältä Erkki Miettiseltä, jolta myöskin
siis kirjan voi tilata suoraan. Erkin puhelin on 044-5884710. Mielen kiintoista luettavaa!



Tiedotuksia

JAWASAKKI RY:n vuosikokous pidetään nyt poikkeuksellisesti Hämeenlinnassa hotelli

cumuluksessa 15.3.2014 klo. 12.00 alkaen. Hotellin osoite on: Raatihuoneenkatu 16.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Jäsenten esittämät vuosikokouksessa päätettävät asiat

tulee toimittaa sihteerille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisena. Yhdistys tarjoaa

osallistujille sämpyläkahvit. Hallitus toivoo mahdollisimman monen jäsenen osallistuvan

kokoukseen. Kerätkää alueeltanne kimppakyyti. Yhdistystoiminta Jawa-moottoripyörämerkin

tiimoilta on myös Jawaharrastusta. Ps. Jos joku haluaa yöpyä cumuluksessa (omaan laskuun),

niin huoneita voi kysellä puh 03-64881

Kauko Suntioinen/ Kultalakintie 7A6 40640 Jyväskylä/ kauko.suntioinen@jawasakki.fi

Jawasakin jäsenkirjuri tiedottaa, että kun kalustossanne tai osoitetiedoissanne tapahtuu

muutoksia, llmoittaiaa siitä välittömästi. Lisäksi, kun jatkossa maksatte jäsenmaksujanne 
'

käyttäkää ehdottomasti viitenumeroa ja jos joku muu, kuin jäsen laskun maksaa, niin laittakaa

ihåeessä jäsenen nimi laskuun. Kirjurin on paljon selkeämpi pitää asiatajan tasalla. Terveisin Pirjo/

0400-609958, Myös kirjeellä tai Jawasakin sähköpostilla voi tiedottaa'

Jyväskylässä suomen suurimmat perinteiset Rompepäivät ovat Iauantaina 11 1 2014 Jyväskylän

paviljoÅgissa. Avataan yleisölle klo. 8.00. Tapahtuma on pääasiassa MP-osille tarkoitettu'

Jawaosia on taas runsaasti tarjolla !l TERVETULOA! Joukolla mukaan'

Etelän Jawamiesten ns. kerhoilta on pidetty Tuusulassa vanhalla Unkalla, mutta paikka vaihtoi

hieman aukioloaikojaan ja siitä seurasi, että se ei enää ajallisesti meille sopinutkaan Näin ollen

vaihdoimme paikkaa ja nyt kokoonnumme Hyrylän Shell huoltamolla, joka sijaitsee Hyrylään

tultaessa ensimmäisen liikenneympyrän vieressä Tuusulan tiellä. Talviaikaan 1 10.2013 aina joka

kuukauden ensimmäisenä torstaina huhtikuun loppuun astija siitä kesäaikaan toukokuusta alKaen

joka torstai klo. 1 8.00-20.00.

Jawasakki 31 . ralli Lieksassa Lomakylä Timitran niemessä 6-8'6'2014

Alustavaa tietoa ensi kesän tapahtumasta:

Löytyy n.130 vuodepaikkaa, mökkien hinnat: P2-mökki 100€, P4-mökki 175€, PS4-mökki 220€.

S+-Ååf<f<i 300€, S8-mökki 400€, liinavaatteet 8,50€/setti, telttamajoitus: perusmaksu

14€lvrk+4€lhlö

Ruokapaketti pe-su 28€, sisältää kaksi puffet-aamiaista ja lounaan lauantaina. Tapahtumassa

ruokailut hoidetaan kertakäyttövälineillä.

Majoitukset laskutetaan 1 .5.2014 ja eräpäivä on 15'5 2014 '

Olisi suotavaa, että osallistuvat ilmoittaisivat myös ruokailustaan etukäteen, niin että evästä riittää

kaikille.

Varaukset: Lomaky|ä Timitranniemi, Timitrantie23, SlT2o Lieksa 2, puh'+358 451237,|66

www.timitra.com ja info@timitra.com Nimimerkillä: en ihhaillu Pielisen pintoo ..

Ajo-ohjeetja kartta sekä lisäätietoaensi kevään kerholehdessä' Lauri Puirola'
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Jawasakin markkinat

Myydään: Sixin ketjusuoja hp.100€, 579 mallin sylinteri 40€, ohjaustanko irto kahvoilla, uudelleen
kromattu 100€, lampun koppa 20€. Lisäksi sotajawan satula, h iekkapuhallettu+pohjamaalattu,
täyte hyvä 50€. Etulokari yksi kiinnike puuttuu 30€. Vie lä 353 os ia,
hiekkapuhallettu+pohjamaalattu: Ketjusuoja 50€, akku+työkalukotelo(vanha malli) SO€/pari , -58
sivupellit+paavinnenä 40€. typ.559 16" etulokari 40€, Sport mallin uusi ohjaustanko 50€, lisäksi CZ
osia: typ.455 moottorin sylinteri ja kansi 60€, myös sekalaista 455 mallin osaa runko ym.... Manet
projekteja 2 kpl papereineen -61 ja -63 mallit+ sekalaista Manet osaa, Vielä olisi Jawa Caljfornia
mallin kromattu bensatankkija 353-354 sopiva standart tankki, maalattu valmiiksi (siis kromikyljet
hopean väriset. Kysele ihmeessä/ Kari Mikkonen 040-5354005 Tuusula.

Jarmo Turta myy Jawa varaosia kautta linjan lähes joka malliin sopivin hinnoin, niin kuin aina ja
toimittaa mahdollisesti postin kauttakin. Jarmo Turta 0400-824033 Turku.

Veikko Väyrynen Turusta myy Jawaosia+käytettyjä kaasareita 050-3528060

Uutta Jawaosaa myy Matti Oksanen Jorvaksesta, 050-62606

Uutta Jawaosaa kautta linjan myyVesa Simpanen littalasta, 03-6725619

Eipä ollut paljon markkinoilla, mutta toivotaan että jotain apua löydätte. llmoittakaa jatkossa
ylimääräiset Jawatavaranne, että saadaan porukalle jotain tietoa kerhotehdessämme!

Jawasakin uusia jäseniä:

Hakala Markku
Vassintie 65 61550 Orismala

Kuosku Matti
Haararaitti 3 04360 Tuusula

Salo Jouko
Niementie 25 26560 Rauma

Väisänen Niko
Nahkurintie 11 52700 Mäntyharju

Tu eva Jaawam -os P-Äei.. Taka o 3v.

Veteraa ir ra 2013
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Jawasakin vuosisivut

JAWASAKK IAJ O N H I STO RI M JA VU O D EN JAWASAKK I LA I S ET

Koska Jawasakki on toiminut jo 30 vuotta, on syytä tehdä pienimuotoinen tilasto eri

,r*"täi,",öä.iäp"n,rt"p"i.istala ns "vuoden Jawasakkilajsista" ,Ainal'Yn:^il"]:l:.ij"l:,""1:
ffi]"; "ää; 

i"r., "' ",ä#^ ""uio""' 
jo ropettanutkin j-'11h3111"]:l'31H]:ti:f,tå 

Y::liilftid;:äii"" on"liirå p,rritiu sen nel<en:r:::T:9."^TIli::"]:::5:l:^"i:?i::"] ?:11il;iä äj;;iä; il;;i;;k; kiersi vuosina 1e86-2004 voittaiarta 'il1Tllli -1Tn:,:lfl;i';1;ft,"ffiinä[. ",'iriå,"istaeikäsitävojtu 
enää jakaaete"ifil;39911'lt^ii:'i:"",:i:::

ä,;;#ä#;,ä;li;. J;*asakkiajojen järjestyskunnat on mainiuu sen hetken kuntajaon

muKalsesll.

1984 MÄNTSÄLA,ShEII
1985 MÄNTSÄLÄ, moottorikerhon rakennus

1986 JYVASKYLÄN MLK, Leppälahti-leirikeskus
1987 HEINOLA H einäsa a ri-ca m p in g

1988 HEINOLA, Heinäsaari-camPing
1 989 RANTASALMI, Järvisydän-lomakylä
1990 KANNONKOSKI. Vuorilahti-camping
1991 MÄNTSALA, amPujien mala

1 992 KUOREVESI, Kerte-camPing
1993 KIRKKONUMMI, Evitskog, ku rssiKesKus

1 994 JÄMSA, Himos-laskettelukeskus
1995 VIITASMRI. Hännilänsalmi-camping
1996 ASIKKALA, Lehmonkärki-lomakylä
1997 RllHlMÄKl. Le m piva a ra-ca m ping

1998 SAARIJÄRVl,Ahvenlampi-camprng
1999 TAMPERE. Härmälä-camPing
2000 ANJALANKOSKI, Sa a ra maa-ca m ping

2001 PERN lO, Meri-Teijo-lomakylä
2oo2 JÄMSANKoSKl.Rasua-camPing
2003 JÄRVENPAÄ, Va n han kylä n n iem i-ca m ptng

2004 LAPPEENRANTA, H u htin iem i-ca m ping

2OO5 KUOPIO. Ra u ha la h ti-ca m Ping
2006 VIITASAARI, H än n ilä nsa lm i-cam p ing

2007 KÄRKÖLA, Vesan LomakYlä

2008 RllHlMAKl, Lem p ivaa ra-ca m p In g

2009 TAIPALSAARI, Saimaanranta-lomakylä
201 0 MUURAME Riih ivuori-laskettelu Kesk'is

kauimmainen Jyväsky ästä Kauko Sunt oinen
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eijaettu
eijaettu
Veikko Koski
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Jouni Polkko
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Arto Bergström
MarttiVaaras
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Hannu Myyryläinen
Hannu Stenberg

Jawasakin ensimmäisei ajot [,4äntsälässa,



Taavi Vainikainen on syntynyt 19.7 vuonna 1933

Jawakon karit Taavi Vainikainen
ta Pertti Kärhä ensimmäisissä
rd vd-dlur>>d

Tämä tarina kertoo Jawasakin kunniajäsenestä Taavi Vainikaisesta, joka oli vuonna 1983 Turun
Piikkiössä perustamassa Jawasakkia allekirjoittaneen kanssa. Hän on tullut kerhossa varmaan
usealle Jawamiehelle tutuksi, koska oli mukana aina alusta saakka Jawa-ajoissa eri puolella
Suomea ja myöskin Veteraaniralleissa edustamassa Jawasakkia omalla tavallaan. Hänen
kanssaan allekirjoittanut kiersi monilla paikkakunnilla vanhoissa Jawan piirimyyntipaikoissa
hankintamatkoilla Jawaosia ostelemassa alkuaikoina, koska silloin 80-luvulla ei Jawaosia ollut
kovasti tarjolla, eikä uustuotantoa ollut ollenkaan. Taavioli mukana mm. siksi, että hän jos joku tunsi
Jawaosat melkeinpä ulkoa, oliha n hän vuosia Suomen Koneliikkeessä töissä myyden mm. sen ajan
Jawa piirimyyjille varaosia eri puolelle Suomea. Taavi muistijopa varaosanumerot melkeinpä ulkoa
mitä itse kyllä aina ihmettelin, mutta Taavi sanoi, että eihän numeroita ole kuin kymmenen ja niitä
kun laittaa vain eri järjestykseen, niin oikea numero löytyy!! Niin helppoa se kuulemma oli, taisi
kokemuskin kyllä jotain vaikuttaa. Viime vuosina Taavi ei ole ollut mukana, koska hänen
sairautensa on sitä luokkaa, että hän ei kerta kaikkiaan pysty osallistumaan. lkää on muutenkin
kertynytjo kun n ioitettavat 80 vuotta.

Kunniajäsen Taavi Vainikainen

Taå , 5il !,,,rIr Ja,,!akuskl
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Ku n n iajäsen Taavi Val nikainen

Sitten asiaan, eli mikä mies on TaaviVainikainen:
iråiså atu"trt sessa jo tulikin lyhyesti tietoa Taavista, mutta selvitetään hieman tarkemmin Taavin

kulunutta aikaa moottoriurheilun ja Jawojen parissa. Kuvat puhukoon myös puolestaan Tarina

kertoo pitkälle siitä, miten allekirjoittanut muistaa tarinaa Taavista, koska itse olen Taavin tuntenutlo

vuosiajakuunne||uthänenjuttujaanhänenseikkai|uistaanjaolenmyösjute||uthänen
pitkäaikåisen työkaverinsa aiemmin julkaistun Paavo Janhusen kanssa, jolla oli jotain muistissa

i'rauskoilta Jawa ja Skoda ajoilta. Jos asiavirheitä on, niin syyttåkää minua'

siis Taavihan syntyi jo jonkin verran ennen sotaa ja sodan aikana, kuten niin monet lapset joutuivat

pääasiassa sotalapåeftsi Ruotsiin. Näin kävi myös Taaville, mutta hän joutui sotalapseksi Tanskaan

ja vietti siellä muutaman vuoden palaten sieltä äitinsä luo takaisin.40-50 luvun vaihteessa häntä

monen pojan tavoin alkoi moottoripyörät kiinnostaa ja niillä kisailu. Taavin ensimmäinen pyörä taisi

olla Venäläinen Tähtipyörä, jolla hän ajeli ja osallistui ensimmäisiin kisoihinsa joskus 50-luvun

aiussa. Tuohon aikaan hän kuuluikin ttyvintaan Moottorikerhoon. Pyörä vaihtui 150cc cz:iin, jolla

hän ajoikin melko kauan ja menestyikin sillä motocrossissa, jäällä ja sen aikaisissa katukisoissa

melko hyvin. Hyvinkään kaverit olivat tuohon aikaan yleensä hyviä moottoripyöräkisoissa'

Kerhokavereitao|ivatmm.Toimiskyttä,PerttiKasper,jahiemanmyöhemminKiukkonenja
Kalteva, eli kovia kuskeja! Mm. nämä miehet 50-luvun alussa saivat pitkälle talkoilla aikaan

uyvinkaan Erkylän Lukkojen crossiradan, joka toimii vielä tänäkin päivänä. siellä Taavi aloi

eräänkin kisan Ja mm. maastoajoja Hyvinkäällä v.'1953. Riih imäki-Hyvinkää katukisoja , Rauman

crossikisoja jne.. p:rijännealoa Tåavi ei ole ajanut kertaakaan myöhemmin selviäväslä syystä.

Menestys kisoissa oli yleensä noin 1-5 pikkuluokissa. Ei ollut mitenkään uutta, kun silloin usein

kirjoitettiin kisoista, uitä Toiri Skyttä ja Taavi Vainikainen voittivat ja olivat muihin kilpailijoihin

näiden ytivoimaisia. Motemmat ajöivai yleensä 150cc CZ:llä. Jääradoilla myöskin menestys oli

melko samanlainen ja oli siihen aikaan myös ns' Hiihtocrossikisoja

Tyypillinen Crossiasusie 50-luvulta Taavi n:ro i'1 -.2 . alaa lypsyjakkaralla' Trlalia

Kiviranta johtaa Pedolla. Taavi seuraa CZ:lla perässä
- 10 -
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Kunniajäsen Taavi Vainikainen
Vuonna 1955 Taavi erosi Hyvinkään Moottorikerhosta, kun hän muutti Helsinkirn ja asui mm.
Mäkelänkadulla kerrostalossa perheensä ja äitinsä kanssa. Siitä tuleekin yksitarina mieleen,;onra
allekirjoittanut mulstaa Taavin puhuneen. Silloin ei kuulemma oikein ollut tallipaikkoja tarjolla ja
Taavikin roudasi CZ;n 4-kerrokseen asuntoon huoltoja ja pikku remontteja varten. Moottorikin tuli
korjattua illan ja yön aikana, sillä se oli sen verran usein tullut tehtyä, että se kävi rutiinilla. Aamulla
kuulemma alasvienti oli sen verran vaivalloista, että Taavi pisti CZ:n käyntiin ja ajoi pyörän alas
kadulle ja matkaan!

H ihtocrossi kisat 50-luvulta ja CZ- 150cc. Kisan loppu TT:n låhtö käsillä. Taavi keskellä n:ro 56.

Vuonna 1958 Taavi avioitui Liisa rouvansa kanssa 1a 60-luvulla perhe muutti Sipooseen Talmaan
omakotitaloon. Yksi tarina, joka niiltä ajoilta muistuu mieleen, on kun hänen työkaverinsa paavo
Janhunen kertoi. Taavi kirosi töissä, että hän on todella kyllästynyt kissansa mouruamiseen, olihan
maaliskuu kyseessä ia meinaa lopettaa sen kun hän saa kissan käsittelyyn. Yhtenä aamuna töissä
hän sitten kehui. että n)'t se on loppu ja kissa on mullan alla. lllalla kun Taavi meni kotiin klssa
tepasteli keittiössä ja siinä vaiheessa Taavi ihmetteli mielessään, että miten se voi olla
mahdollistal? Se selvisi, kun naapuri kyseli, että oletko nähnyt meidän kissaa. Taavi tajusi, että hän
olitappanut vahingossa naapurin kissan, joka oli aivan samanlainen kuin omakin- Ei auttanut muu,
kuin olla vain tietämätön naapurin kissan kohtalosta. En muista selvisikö tapaus naapurille koskaan
ja kertoiko Taavi kotonaankaan
Taavj sai Koneliikkeeltä Jawan, jolla hän a.1oi kisoja siihen aikaan mm. marraskuun ajo vuonna 19S7
johon lähti 92 kisailtlaa ja vain 12 tuii maaliin. Keskeytyksiä oli siis melkoisesti. Pertti Kärhä voitti
yleiskilpailun ja Taavi oli pikkuluokan voittaja. Marraskuun ajohan oli 3-päiväinen, eli lähes
samanlainen kisa kuin Päijänneajo. Lehdessä luki, että hieman yllättäen Vainikainen voitti
luokkansa, mutta onhan hän muissa kisoissa osoittanut ajollaan taitojaan. Se, miksi hän sen kerran,
kun hänen piti osallistua Päijänneajoon meni pieleen oli seuraava, Pojat olivat saunaillassa ennen
Päitsiä ja siellä oli tietysti nautittu vähän kuperkeikkajuomaa porukalla. Taavi lähti Jawalla, jolla
hänen piti osallistua Päitsille ajelemaan kotiin ja kuinka ollakaan se vähän lipsahtija suoraan o1assa
olevaan isoon kiveen. Pyörä meni tietysti korjauskuntoon, onneksi Taaville ei kuitenkaan käynyt
juuri kuinkaan. Ei auttanut muu kuin ilmoittaa Koneliikkeeseen, että näin on käynyt, joten se atnoa
Päitsi, mihin piti osallistua jäi sekin väliin. Kaikenlaisia muita kisoia Taavi kuitenkin aieli usein
Koneliikkeen pyörillä.
60-luvulla Taavi sitten siirtyikin autoharrastuksen piiriin ja moottoripyöräily jäi vähitellen. ST-ajoja
hän ajoi paljon kaverinsa Paavo Janhusen kanssa hyvällä menestyksellä ja tietysti Skodalla. Siihen
aikaan ST-ajot olivat suosittuja ja kisoja oli paljon ja monenlaisia. Palkintosijoja tuli useita. Ehkä
kovin kisa oli Jyväskylän Suurajot vuonna 1967, jolloin Taavi oli mukana allekirjoittaneen silloisen
työpaikan omistajan Oiva Oravan kanssa WW-1600 tehdasviritteisellä vehkeellä. Siioitus oli
luokassa 4, 15:sta sija. Timo Mäkinen voitti kisan kyseisenä vuonna.
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Kunniajäsen Taavi Vainikainen

vuonna 1969Taavi muutti Keravalle Ahjoon omakotitaloon. Tuolloin mm allekirjoittanut enemmän

oli tekemisissä Taavin kanssa, olinhan minä silloin vannoutunut skodamies ja tarvitsin aina

kaikenlaista osaa ja Taavi toi usein varaosia minulle töistä tullessaan Taavin perheellä oli tuolloin

Äj"; "; suoran jäässä kioski, jota he pitivät ja sieltä us_einiltarsin kävin Skodan osia hakemassa'

Muutenkin kävin usein heillä itt;isin mm. tikkaa heittämässä. joka oli minulle ja Taaville. intohimo'

siihen aikaan kuulin jo kaikenlaisia juttuja Jawoista ja skodlsta ia kisoista opin myös tuolloin

tuntemaan paljon Koneliikkeen kavåreitå ja olin itsekin töissä Rengaskulmassa, Oiva Oravan

firmassa, jossä useat Koneliikkeen kaverit kävivät tuolloin reng asm u rheissa. Myöhemmin

vainikaisen perhe piti Ahlossa myös Ahjon Grilliä useita vuosia Joskus 70-luvun alussa Taavi iäi

poi. Suor"n Koneliikkeåstä ja siirtyi veljensä Mattl Vainikaisen pieneen metallialan liikkeeseen'

jossa hän työskenteli muutaman vuoden. Sieltä hän sitten siirtyi Keravalle Uusitalon Niklaamolle

iöinin, lot o oli allekirioittaneellekin, kuin lottovoitto. harrastinhan silloin jo Jawojen entisöintiä'

Eräskin Jawan osa on tuotloin saanut kromikiiltonsa kyseisessä paikassa ja hyvin monien

muidenkin Jawat. Kromaamon omistaja Paavo Uusitalo asui tehtaan päässä ja sain siellä käyttää

hiomoa harrastuksessa, olt aika hyvä etu. Taavi jäi sitten Niklaamon loputtua eläkkeelle ja asuu

nvkvään Keravan keskustassa tornitalossa'

Pyörän huolto. lmaisl vettä ja eikun pyÖra

kyljelleen ja hoitoa!

l\,4arraskuun aloon lähtö vuonna 1957,

Sofian lehdon Unionilta.



Kunniajäsen Taavi Vainikainen

Jo tarinan alussa mainitsin, että alkuun, kun itse aloin moottoripyöräentisöintejä harrastaa, kyselin

mm. Taavrlta mitä merkkiä kannattaisi alkaa tehdä. Taavi sanoi heti, että Jawoja tietysti ja niinpä

ensimmäinen pyöräni oli CZ 150cc vm.1953, eli vastaava, millä Taavi aikoinaan kilpaili. Toinen oli

250cc isopyöräJawa, jonka myös kävin Taavin kanssa hakemassa Keijo Pussiselta

Ruotsinpyhtäältä. Näillä kahdella pyörällä me Taavin kanssa osallistuttitn Turun Piikkiössä

Vetraaniralliin ja saimme toisen ja kolmannen palkinnon entisöintikilpailussa. Vuosi oli siis '1983 ja

samalla reissulla päätettiin ja perustettiin siis Jawasakki. Nimi tuli niin, että joku ehdotti nimeksi

Jawasaki, mutta se viittasi liikaa Japsipyörään, joten Taavi ehdotti, että Jawasakki sopisi hyvin ja

niin päätettiin ja se sopi kaikille. Silloin alkuun siis kierrettiin Taavin kanssa ympäri Suomea

vanhoilla Jawan piirimyyjillä ja keräsimme kaikenlaista osaa, mitä vain löytyi vtelä vanhoista

varastoista. Nlitä sitten eräälläkin rompetoreilla kierrettiin myymässä mm. Helsingin tukkutorilla

useina vuosina. Tietysti Taavi oli mukana hyvin usein Jawa-ajoissa yleensä huoltoauton kuskina,

sekä usein myös Veteraaniral eissa eri puolella Suomea. Siitä tuleekin hauska muisto Taavtsta,

olikohan se Päijät-Hämeen järjestämässä rallissa. kun ilianvieton jälkeen aamulla herättiin ja Taavi

lähti aamupissille luontoon. Kun hän saapui, hän isoon ääneen ilmoitti. että hän ymmärtää, että

tällaisissa tilaisuuksissa Iöytyy moottoripyörän osia, mutta nyt hän löysi moottoripyöräilijän osia ja

pitelijonkun tekohampaita kädessään, jotka oli löytänyt puskasta ja otti talteen. Omistajakin löytyi

myöhemmin, klubin silloinen puheenjohtaja. Näin joskus voi käydä, kun juhlii kunnolla! Täytyy

sanoa, että monta hauskaa on vuosien varrella koettu. Lisäksi monena vuonna 89-90 luvulla Taavin

kanssa kävimme Eestin Veteraaniralleissa ja usein asuimme harrastajatuttumme Märt Karun

kotona. Silloin varsinkin 90-luvun alkuaikoina Eestissä oli karkesta kova pula ja halusimme Taavin

kanssa omalta osaltamme auttaa perhettä, joka aina toivotti meidät ja porukkamme tervetulleiksi.

Veimme Taavin kanssa kaikenlaista käyttötavaraa heille. että se helpottaisi jollain tavalla heidän

elämåänsä, veimme pesukoneita, helloja, jääkaappeja, vaatteita ja jonkin verran ruokaakin. Perhe

on vielä tänäkin päivänä erittäin hyvä ystäväperhe ja vierailen heidän luonaan ainakin pari kertaa

vuodessa, Taavi ei sairautensa vuoksi pysty enää tekemään näitä matkoja.
Allekirjoittaneen mielestä Taavi, jos joku on tämän tarinan arvoinen, sillä hän on jo aikanaan

kunnioittanut Jawoja ja CZ:ä ajamalla niillä, olemalla merkin harrastustoiminnassa mukana

tosissaan aina siihen saakka, kuin suinkin pystyi ja ennen kaikkea ollut perustanmassa meidän

yhteistä Jawasakkia!!

Veikko Koski



Ruotsin Jawaralli

JAWATREFFIT RUOTSIN ÖDESHÖGISSA

Kesän korvilla alkoi jokavuotisen jawaretken suunnittelu Ruotsiin. Tämänvuotinen Ruotsin
Jawameettiolisi Götlannissa, Vetternin länsirannalla Odeshögissä. Siispä Löbbe hommiin ja lippuja
tilaamaan.Tänä vuonna lähdimme pienemmällä porukalla liikenteeseen. l\4onilla oli työkiireet
päällä ja osalla edelliset Jawaretket juuri päättyneet. Ryhmämme piti sisällä, Kimmo Mäntsälästä -

56 Jawallaan, Kari Tuusulasta -63 CZlla sekä Löbbe Karjaalta -72 Californian Jawalla. Ruotsin
puolelta Bennin piti liittymän porukkaan Rimbosta ja Vesan Eskilstunasta. Benni ikävä kyllä
sairastui vakavasti, eikä saanut lupaa ajaa kanssamme. Vesa sensijaan liittyi porukkaan 360
Jawallaan.

Retkemme alkoi 22.8. Siippoon Nesteeltä tuttuun tapaan. Kimmo peräkärryineen saapui paikalle jo
ennen minua. Parkkeerasin CZ:tan peräkärryineen Jawaparkkiin ja painuin perässä pullakahveille.
llma oli mitä parhain retkeämme ajatellen. Vielä viime hetken turinat paikallisten kanssa Jaworsta ja
matka alkakoon. Potta päähän, huikka koneelle ja savua taivaalle. Suuntana olkoon Naantalin
satama. Matkalla tapaamme Löbben Jawoineen. Vaihdamme kuulumiset ja matkaan käymme
taas. Naantalin STI asemalla tankkasimme ja haukkasimme huikopalaa. Klmmoa vaan ei näkynyt
nurkissa, eikun etsimään...Parin kilsan päässä Kimmo tuli heiluttaen vastaan. Uukit valoissa ja
takaisin huoltikselle. Kimmolta oli päässyt bensa vähiin, onneksi Jawassa on aina jerrykannu
mukana. Ja saihan Kimmokin lopulta kahvit ja pullat eteensä. Ajelimme satamaan odottelemaan
laivan lähtöä. Vastaanottokoppi oli pimeä la tyhlä, on neksi löytyi konttorista pari neitoa,lotka hoitivat
Jawamiehille liput kouraan ]a erkun la vaan sisään. Pyörät s dottrin.la syomään jltapalaa samaan
syssyyn. Ensimmäinen etappi oli takana.

\,.i5; ;: .. . 1., ::l
p,rs:rhi: r': i: r:nia f .la\,,ra ale Lrssä ,.st.

6.30 radiosta raikaa aåm upalatiedote, oli aika nousta uuteen päivään. Murua rinnan alle ja sitten
pyöriä hakemaan sekä maihin Kappelskärin satamaan. Raikas merisumu piristää kummasti
aamutuimaan. Pikapalaveri ja matkaan kohti Rimboa. Aamukosteus laittaa pelii kulkemaan
kiitettävästi. Sormia nipistelee, lämpöä kun oli vain neljä astetta plussaa. Tauko ennen Märstaa ja
kauluria kaulaan, kohta aurinko nousisi ja lämpö lisääntyisi. Matkaamme kohti Ensköpingiä ja

seuraavaa pysähdyspaikkaamme tutulla OK asemalla. Siellä ollaan aina yhtä ystävällisiä ja
auttavaisla. Kahvia ja purtavaa, kuulumisia vaihdetaan, onhan edellisestä tapaamisesta melkein
vuosi aikaa. On aikå jatkaa matkaa.

Tässä kohtaa reittimme veisi Strängnesin kautta Eskilstunaan Riipisen perheen Vesan ja Marjan
kotiin. Olimme sopineet treffit Eskilstunan keskustaan, josta menimme Marjan eväslaarille. Kun oli
syöty ja vaihdettu kuulumiset, oli aika kiittää tackar ja pockar. Vesan Jawoineen ja kärryineen
otimme mukaan matkaoppaaksi retkellemme. Eikun kohti Odeshögiä pikkuteitä pitkin. Matkalla
tutustuimme kartanoihin, kyliin, maisemiin ja nautimme Jawaretkeilystä, onko parempaa tapaa
tutustua kauniiseen naapurimaahamme kuin Jawalla ajaen. lltapäivä kului matkatessamme kohti
Vetterniä ja Högesnögiä.



Ruotsin Jawaralli

Perille saavuttiin ajoissa ja tutut Jawaharrastajat löytyivät leirintäalueelta. Koneet seis ja kamppeet
mökkiin, ajot olisi tältä päivältä ohitse. Oli mukava nähdä ettei turhaan tultu tänäkään vuonna,
vakioporukka oli koolla Ruotsista, Suomesta, Norjasta ja Tanskasta. Kamppeet vaihdettiin ja
rentouduttiin mökin terassilla. Katseltiin pyöriä ja nautittiin hodareita. Perjantai-ilta alkoi olla
lopuillaan, oli aika mennä maate, Ajoa kertyitälle päivälle 12 tuntia.

Lauantaiaamu aukeni sumuisena ja kylmänä. Lämpöä taisi olla viisiastetta vaan eipä tuo haitannut,
oli aika aamupalan. Ruotsin kerhon vuosikokous olisi 9.30 joten meillä olisi aikaa käydä kylillä
katsomassa paikallista menoa. Käytiin kaupoilla ja torilla. Tavattiin paikkakunnan suomalaisia, joka
pysähdyksellä tuli juttelemaan joku Suomesta muuttanut. Taisivat tunnistaa meidät mustista
rekisterikilvistä ja Jawoista. Kello läheni 11.00 joten matkasimme takaisin leiriin valmrstautumaan
päivän ajeluun Odeshögistä rantatietä pitkin Vadstenaan. Reitti kulki upeita rantamaisemia pitkin.
Ruokailu tapahtui Vadstenan vanhassa kaupungissa. Kerrassaan upea paikka kauppakatuineen.
Ruokailun jälkeen kävimme ostomassa matkamuistot. Oli aika palata Vädertanin kautta takaisin
leiriin. Matkalla tutustuttiin Ruotsin vanhimpaan tunnettuun kivitauluun, sekä syötiin jäätelöt.
Rupateltiin ja katseltiin pyöriä kirkon pihalla. Lähdettiin Ödeshögiin tankkaamaan ja ostoksille.
Jälleen löytyi suomen siirtolainen, eläkkeellä oleva bussrkuski. Jawa kiinnosti kovasti, oli ollut
omakin aikoinaan. Kyliltä siirryttiin mökille rentoutumaan ja vaihtamaan kuulumiset Jawoista sun
muista. lllallinen nautittiin leirintäalueen ravintolassa, istuttiin iltaa hyvässä seurassa. Luovutettiin
Jawasakin lahjataulu Ruotsin kerhon puheenjohtajalle. Ake jakoi omat kannustavat palkjnnot, ne
yllättävät aina. Kivakin ilta loppuu joskus.. "eiku maaten.

R,ai.:a l-r \.iadstenan vanhassa kauounoissa. Relaamista mökin terassilla. Löbbe, Kimmo,
Vesa ja Tauno.

Sunnuntaraamu ja tuttu sumuverho. Aamiaiselle ja tavaroita pakkaamaan. Aurinko nousi ja kuivasi
aamukasteen pyörien päältä. Oli ryhmäkuvan vuoro sekä viimeiset reittisuu nnitelmat kotimatkalle.
Löbbe lähti ajamaan rerppaamin edeltä Rimboon moikkaamaan Benniä. Me muut suuntasimme
Eskilstunaan sinisen savun saattelemana. Päivä oli mitä parhain Jawailulle. Taukoja pidimme kun
tupakkia tai bensaa tarvittiin. Matkamme jatkui vää1äämättä kohti Eskilstuunaa, jonne saavuimme
iltapäivällä. Vesa veti esittelykierroksen keskustan halki ja sitten pyörät parkkiin Vesan ja Marjan
pihaan. Marja oli jälleen tehnyt mitä marnloimmat murkinat. Ruuan ja kahvin jälkeen pakattiin
Suomen tuliaiset peräkärryyn ja kiitettiin isäntäparia. Oli aika lähteä kotia kohden, Koneet tulille ja
kohti Strängnäsiä ja edelleen Köpingiä. Pysähdys vakio OK-asemalla ja taukopaikalla. Kuultiin
Löbben menneen aamupäivällä ohi matkalla Rimboon. Treffit sovittiin taas ensi vuodeksi. Matkaan
kohti Sigtunaa ja sieltä edelleen Märstää, jossa pidimme tauon. Hämärä yllätti matkamiehet.
Löbbeä ei saatu ouhelimen oäähän swstä tai toisesta.



Ruotsin Jawaralli

O n'me sc: -eei:'e+: R --:::^ :: aa-:3' (.:ee e s e a ku keneil/e tuttu oa kka. Vihdoin saatiin
)'"re:. s -ö:!a-.^ _a : {{- , a. myos La va ähiisi re lun 30 rninuutin jälkeen ! Pikaneuvottelu
ci.rre rnessa la sarmme 15 minuuttia lisäaikaa, mars matkaan. Loppumatka vedettiin kaksi
r nnakkain reilua 80 km nopeutta. Tällä seudulla on valtavasti villisikoja, joihin emme onneksemme
törmänneet. Rinnakkain ajaen saatiin tie valaistua paremmin. llma oli viileätä, sumuista ja tihutti
hieman. Vauhtia oli pidettävä yllä siitä huolimatta. Viimein sataman valot hohtivat usvassa. Kioski
kentällä oli tyhjä, laivan yläkansi suljettuja Löbbe heilutteli yläkannella. Pimeästä ilmestyi poika
polkupyörällä ja antoi liput kouraan, käski ajaa pyörät sisään alakannelle, jotta laiva voisi lähteä
kohti Suomea. Meinas mennä tiukoille sano...Rojut vietiin hyttiin ja mentiin seisovaan, huikopala ei
ollut pahasta. Paikatolivat puutuneet ja väsymys painoi päälle. Olimme ajaneettäydet 12 tuntia, oli
levon aika.

Maanantaiaamu Naantalissa. Aamupalan lälkeen pyörät ulos satamaan ja pa aver n paikka. Meillä
oli bensaa, lupakkia 1a aikaa, joten päätimme ajaa kahville litta an lasitehtaal e. Matka taittui
hyvässä säässä aamuruuhkan joukossa. Ehdimme paikalle hiukka ennen aukeamista, joten
nautimme aamuauringosta nurmikolla. Kahvit nautittiin ja matkakokemuksia kerrattiin. Oli aika
jatkaa matkaa. Löbbe ähti kohti Karjaata, minä ja Kimmo suuntasimme Saukkolan Shellille.
Pysähdys oli pikainen, mutta pari Jawamiestä saapui turisemaan, se on aina mukavaa. l\,4atkalla
kohti kotia viimeinen pysähdyksemme ol Selkissä. Kimmon kanssa morjestimme. ki timme
toisiamme hyvästä seurasta. Retki alkol olla ohi. Takana oli 1500 kilometriä kalkkine kiertelyineen.
Hauska retki iaas takana. Jawat toimivat ma niosti ja miehetkin kiitettäväst. Ens vuonna taas
uuoeslaan, se on varma.

Kati ja C2250 -63
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Kurtnan rompereissu
Rompereissu Kurtnaan Eestiin

Lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina oli taas
perinteinen Baltian suurin rompepäivä tapahtuma
Eestissä paikassa nimeltä Kurtna noin 20km
Tallinasta Viljandin suuntaan. Allekirjoittanut on
osallistunut tapahtumaan jo g0-luvun alusta asti,
silloin alkuaikoina tapahtuma oli paikassa nimeltä
Pikavere, mutta paikka jäi pieneksi ja niinpä
paikalliset harrastajat valhtoivat nykyiseen paikkaan,
joka oli isompi ja muutenkin parempi. En muista
kuinka mones kerta tämä oli, mutta itse olen käynyt
kymmenrä kertoja ja tapahtuma on laajentunut jo
valta saksi usea n tuhannen kävijän tapahtumaksi.
Rompetapahtuma järjestetään kaksi kertaa
vuodessa aina kevääl ä toukokuun ens mnnäisenä
sunnuntaina .a loKak- -ssa -\ os e- s r riis-.a
sunnuntaina. Tavaraa on tarjol a runsaasti. myöskin
Jawamiehille, onhan Jawaharrastus myös Eestissä
nykyään suosittu. Ohessa pari kuvaa Iähinnä
Jawamiehille. Myös M P-harrastuksesta Eestissä on
pieni tarina, joka liittyy osaltaan juu ri nä ihin rompe-
päiviin.

Pari vuotta sitten nä lä rompepäivi ä v.2A11 kiersi aluetta eräs kaveri, joka etsi pyöräaihiota
itselleen ja kuinka o lakaan hän osu myylän !o. Jo a o ARIEL NG De LLrxe 350cc vm.1939 aihio,
joka oli melko puutteel rnen ja tetenkin parhaat päivänsä muutenkin nähnyt. Kaveri tykästyi
kuitenkin kyseiseen pyörään ja kaupat tul ja onnell nen uusi omistaja vei prolektin kotiin. Alkoi siis
varsinainen entisöintityö kovalla innolla, jota kuitenkin rajoittl kaverin ansiotyö, joka oli merimies, eli
hän oli aina noin puolet vuodesta merillä. Innostus pyörään oli kuitenkin niin kova, että Ariel alkoi
valmistua vauhdilla ja tuntuu uskomattomalta, että nyt tänä vuonna 2013 samoilla rompepäivillä
kyseinen pyörä oli valmiina entisöltynä ihrnisten ihailtavana. Täytyy sanoa, että entisöinnin laatu oli
mielestäni korkea luokka ista I Tä'"nä kaikki siis vain kahdessa vuodessa. iosta ainakin toinen vuosi
kului merellä työn merkerssal Nostan hattua.

Kaver on n me tään Andrus LLldling Lagedin kaupungista Eestjstä

Jawa rompetta tarlolla Kunnassa vlonna 2013



JawaTalli

JawaTalliOy on vuonna 2013 perustettu kouvolalainen. Myllykoskella toimiva perheyritys.
Toiminta-ajatuksemme on maahantuoda ja jälleenmyydä Jawa moottoripyöriä, niid'en varaosia
sekä Jawa tuotteita ja Jawasakki kerhotuotteita. Keskitymme toiminnassamme 2000-luvun
moottoripyöriin ja niiden varaosiin.
Innostus Jawa moottoripyöriin on peruja vanhemmiltamme. Heidän muistoilla on merkittävä osa
innostukseemme ja ensimmäisien Jawojen syntymiseen tallissamme.
Pekantie 48 tallissa Arto on rakentanut itse pari veteraanipyörää ja ajan myötä huoltanut ja
korjannul uudempia malleja.
Meistä kumpikin ajaa Jawaa: Arto tällä hetkellä 650cc enduro Dakaria ja Eila mukavaa 650cc
Classicia.
Ajoretket ovat suuntautuneet Skandinaviasta Etelä-Eurooppaan, pisimmillään Kroatiaan asti.
Toiveemme on, että Jawan uudet mallit löytäisivät paikkansa myös suomessa , ovathan
vanhemmat Jawat merkittävä osa Suomen moottoripyöräilyn historiaa niin maanteillä, kuin
kilparadoilla.
Ilomme olisi, että Jawasakki ry.n tapahtumissa sekä veteraanipyörät, että uudet Jawat saisivat
kannattajansa kiinnostumaan toistensa pyöristä ja entistä enemmän puhaltamaan yhteen hiileen.

Avajaisten kunniapaikalla kaupassamme on suomen ensimmäinen Jawa sportard 660 (9600
euroa)
sekä muita ajamattomia Jawoja:

Jawa 650 Classic vm -06 2kpl 5500euroa/kpl
Style 650 vm.-06 2kpl 5500 euroa/kpt (toisetta ajettu 90km)
Dandy '125 vm-06 1850 euroa
Varaosia myymme mm: 639,640,125 style. Dandy .Dakar ja chopper malleihin sekä 650 ctassic,
Style ja Dakar- malleihin.

Mitas renkarden valikoimaa laajennamme myös h istoriikkipyörien kokoihin.
Tarjolla on myös hitaasti, mutta varmasti kasvava valikoima Jawa ia Jawasakki tuotteita,
mm. hyvä valikoima t-paitoja.

Talvi on hyvää aikaa huoltaa ja korjata Jawaa. Teemme sen myös halutessasi puolestasi.
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JawaTalli

Tervetuloa tutustumaan !

JawaTallin löytää osoitteesta Pekantie 48, Myllykoski sekä netistä sivulta www.jawatalli.fi
Kauppaonauki myös puhelim itse a rkisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin sekä sähköpostitse

Arto Heino 0500 655593 a rtoheino(ät)jawatalli.fi pyörät, varaosat, huollotja korjaukset
Ejla Paronen 0407047907 eilaparonen(ät)jawatalli.fijawa- ja jawasakkituotteet
sekä kahvinkeitto

l\4aahantuoja Arto Heino ja Jawa tarvikemyyjä Eila Paronen
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ln Memoriam lmmo Rantala

Pitktiaikainen lawohafiostai a lmmo Rantala Hameenlinnasta
pöätti maallisen vaelluksensa 2 6.9. 2 01 3 pitkdaikaisen
sairauden murtamanl.
Immo oli monen toimen mies. Hön toimi mm. Pirkanmaan
tutkimuskudospankin tutkij ana, Thmpe ree n yliopiston dosentti,

ia sairaalasolubiologi. Hön toimi m1tös vapaa-ajallaan vammoisten

hyvdksi toimintaan, vanhojen peltilelujen ja keittokirjojen keröömistd, sekd

vanhoja moottortpyöriö, joiden merkki lawa oli sydöntö ldhellö
Immo oli monituotinen lawasakkikerhon iitsen ja aina hv'(itttuulinen
Nyt<yaikaiset "muskelimeniiat" sen sijaan ovat oinoastoan ktlkut'ölineita,
lmmo kaytti niita pöaasiassa fi'ömatkoilla Höneenlinnasta Tampereelle

Siunaus ia muistotilaisuus pidettiin 19.10 2013

lawasakkia edustivat tilaisuudessa Hömeenlinnan seudun Jawahanastajista
mm. Pekka Korpi ja laakko Fagerlund . lawasakki Ry toimitti myös Adressin

tilaisuuteen, joka myös luettiin muistotilaisuudessa.
Immo Rantalan muistoa lqnnioittaen.

/awasakki Ry & Veikko Koskr

! tri
,".r*i..{- Pilkanmaån tutkimuskodosprnkkih.nkkees-

ss oms nroniwotinen kokemuksni lutkiiatla on

ollut cnsiarvoi$en i:irkeå:i, satoo hankk€€n ve-

täte Immo Rantela. Hätr onhin Dronen toinr€n
mi€s. nyös vapsa -aiallaa n, ioks si!ällä3 toimin-
taa vrmmNislen h'ry;iki, vanhoicn pcltilcluicn ia
kelttoktrtoi€n kedänistii setii vanhoii'nootto-
ripyöriä. Nylqaiksiset "muskelimcnijät" sen -
sii.an ovat ainoåståan kulkuvälin€itå, mrun '* -

m||åssa matkalla koton Hänl.cnlirur*ta
'lirn)pcrcelle.
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JAWA vaihteisto osa 2
Teksti ja kuvat: Lauri Puirola

Viime lehdessä kävin läpi Jawan vaihderattaat ja niiden kokoonpanojärjestyksen. Nyt seuraa
hieman neuvoja pää- ja sivuakselin sovittamisesta vaihdelaatikkoon. Kuten tiedetään et1ä

vaihteiden pitää toimia kunnolla, siispä aika tärkeä asia on että vaihteistoakseleissa ei saa olla liikaa
päittäisvälystä. Liika välys saattaa johtaa siihen että joku varhde ei pysy päällä. (yleensä 3. vaihde).
Niinpä akseleiden päittäisvälys on säädetty "simmilevyillä" kokoonpanon yhteydessä.

Kuvassa näkyvät sov te evyt ovat pääakselin 1a Lytk men alla olevan laakerin
pronssilaaker n vä ssä Kannartaa sov ttaa akselit niin että laitetaan sivuakseli
kanssa vaihte stoon 1a pääakse k n lman muita rattaita.

sekä sivuakselin ja
suurimman rattaan
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Laitetaan lohkot
kokeilla välyksiä
Akselit eivät saa
sovitelevy.

JAWA vaihteisto osa 2

kasaanja ruuvataan muutamalla ruuvilla kone kasaan. Sen jälkeen voidaan
kytkimen puolelta, itse olen pitänyt sellaista 0,1-0,2 mm päittäisvälystä hyvänä.
liikkua millikaupalla. jos välys on liian suuri, niin asennetaan paikalle paksumpi

Kuvassa näkyvät sekä pää- että sivuakselit joita edestakaisin nykimällä voi todeta välyksen. Sen
voi mitata työntömitalla tai mittakellolla. Tarpeeksi koneitten kanssa pelannut toteaa asian
näppitu ntumalla.

Jatkuu seuraavassa numerossa.........

Lauri.

(uva Kdrtrån ro'rpepå. --0'
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Jawasakin mustavalkosivut
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Itella Oyi


