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Päätoimittajan
palsta

Kesä on takanapäin ja erilaisia Jawa-ajoja on ajettu. Niistä oli suurin
alkukesästä Jawasakkiajo Lieksassa Timitran n iemessa.
Viikonloppuhan oli kesäkuun ainoa kaunis ja lämmin viikonloppu,
hyvä niin. Ajot olivat taas kerran mukavat ja niistä tarkemmin lehden
sivuilla.
Kerhon toiminta on tässä vuosien varrella mennyt mielestäni niin,
kuin se alun perin 1983 perustaessakin tarkoitettiinkin, eli painotettiin
mm. yhteenku uluvuutta samanhenkisten harrastaiien kesken. Näin
on pääasiassa tapahtunutkin Jawaporukka on iosi mukavaa 1a
ajoihin on mukava tulla. Onneksi nuorempaakin porukkaa on saatu
nykyisin mukaan.
Kuitenkin on jonkin verran esiintynyt nekatiivisiakin kommentteja
.Onhan niin, että kerhossa on yli 600 harrastajaa, joten mielipiteitä ja
persooniakin on saman verran. Olen kuitenkin sitä mieltä, että ei
kannata ottaa ihmeemmin ongelmia muista harrastajista,
maailmassa on suurempiakin ongelmia, joihin voi ottaa kantaa.
Usein, jos muuten ei persoonasta pidä, se ei tarkoita sitä, että kaikki
asiat, joita henkilö tekee täytyy arvostella. Joka harrastaiahan tekee
asiat niin kuin hän itse haluaa, myös pyöriensä rakenteluÅ ja teree ne
niin, kuin omasta mielestään ne ovat hyviä. Jos vielä ne kerpaavar
museomiehille, niin silloinhan ne ovat saavuttaneet sen, mitä
rakentaja haluaa. Muuthan voivat olla en mieltä, mutta ei mielestäni
kannata kovin sanoin niitä arvostella. Se ios ioku rikkoo sitä
Jawasakin yhteen kuuluvuutta. Se, että Jawojen entisöinti maksaa
tänä päjvänä melko paljon, pitää paikkansa, mutta jos pystyy
tekemään mahdollisimman paljon itse, se halventaa lopputulosta.
Meitähän on monen tasoisia rakentajia, kaikki varmaan natuaa
rakentaa pyöränsä niin hyvin, kuin resurssit antavat myöten. Vuosia
museokatsastajana olleena voin sanoa, että täydellistä entisöintiä oli
erittäin harvoin, mutta hyväksyttäviä toki oli myös kiitettävästi.
Jawojen suhteen nykyisin on hyvä tilanne, koska uustuotanto-osia
saa netin kautta melko helposti ja Suomessakin on hyviä
va ra osatoim ittajia. osa kohtuuhin noin.
Halusin vaan tuoda näitä asioita tietoon, ne ovat allekirioittaneen
ajatuksia tällä hetkellä, joten eiköhän yritetä jatkossa patäta kaikitta
osin entiseen systeemiin.
Ajetaan edelleen Jawoilla ja hymyillään, kun tavataan!!

T.Veka
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ln Memoriam

Jawasakille kantautui surullinen tieto keväällä. Pitkäaikainen tunnettu kerholainen Veijo AnoKas
Vierumäeltä menehtyi kotipihassaan tapaturmaisesti traktorin voima-akselin ruhjomåna. Tieto
onnettomuudesta pysäytti arkiset askareet tuoden tilalle elämämme tarkoituksen mietiskelyä.
Miksi näin piti tapahtua? siihen emme pysty vastaamaan vaikka helposti alamme etsiä omassa
viisaudessamme syitä onnettomu uksiin. Sellainen jälkipohdinta ei kujtenkaan lohduta ketään
surevaa läheistä.

Tarina V_eijosta olisi kyllä pitänyt kirjoittaa.Jo paljon aiemminkjn, nyt se on hieman myöhäistä, muna
Veijo oli sellainen kaveri, että on syytä hänestä kirjoittaa muutama rivi mm. Jawakerhoiarsten
tiedoksl.
Veijohan liittyi Jawaporukkaan nuorena poikana Lahden seudulla asuessaan. Hän soitti
allekirjoittaneelle ja kertoi harrastavansa mm. mopoja siis myös Jawamopoja ja oli hänellä silloin
myös 600 Fiat, jotka olivat sydäntä lähellä. Veijo oli tuolloin noin 1 7-'18 vuotias ja mietinkin, että
miksi harrastus muodostuu. Rakenteleminen oli kuitenkin sen verran verissä, åttä myöhemmin
kyllä käsitin minkälaisesta miehestä on kysymys. Vuosien ja taitojen mukaan harrasiuskohteet
lisääntyivät ja käden taito oli sitä luokkaa, että myöhemmin en enäå epäillyt Veijon taitoja. Hän oli
myös luonteeltaan kaveri, joka oli aina valmis auttamaan muita harrastajiä ja kfsymyksiin oli aina
valmis vastaamaan. Myös naap_uristossa hän oli pidetty kaveri ja osasi melkein mjtä vain, jos oli
tarvetta Autot ja moottoripyörät kiinnostivat erjtyisesti ja Jawa oli moottoripyöristä lähinnä
sydäntä. Autopeltisepän ammatissa, jossa hän veti omaa yritystään hän oli tosi taitava. Olihan
hänellä elämässään joitain ongelmiakin, mutta ne olivat vilme aikoina taakse jäänyttä elämää,
joten niistä ei sen enempää.
Itse Veijon melko hyvin tuntien on jotenkin väärin, että tällaiset kaverit lähtevät lijan aikaisin!
Hollolan kirkossa oli Veijon siunaustilaisuus .1a paikalla oli runsaastj eri harrastajaryhm ien
edustajia auto ja moottoripyörä puolelta mm. Jawasakilta oli edustajat paikalla laåkemassa
kukkalaitteen Veijon viimeiselle matkalle. M u istotilaisuudessa luetut 138-adiessia olkoot viestinä
meille kaikille jälkeenjääneille ystävien merkityksestä! Elämä on rajallinen. Lähtöhetkeä emme
tiedä. Muistakaamme toisiamme jo täällä ajassa!

Jään suuresti kaipaamaan Veijoa ja kunnioitan hänen muistoaan erittäin paljon ja Jawakernon
puolesta välitän saman kun n ioitu ksen ja muiston Veijon omaisille!

Tähän loppuun palasia Veijon elämästä vaimonsa Terhin kirjoittamana.
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Palasia Veijon elämästä.

Vaeltelen hiljaa Veijon korjaamossa tai paremminkin tal ssa. On hiljaista. Koneet eivät pidä omaa
ääntänsä, radio ei soi, on vain täysi hiljaisuus. lstahdan toimrston tuolille. Edessäni avautuu
lohduton näky, Veijon turvakengät ja repateinen työtakki, joka häne ä oli pää ään
onnettomuushetkellä. Kyyneleet vaiuvat poskjlleni. Ajatukseni ki tää ajassa 28 vuotta taaksepäin
ja niihin moniin muistoihin ja tapahtumiin, jotka saimme kokea yhdessä.

olimme 1o-vuotiaita tavatessamme, mutta ennen kuin kerron tästä lisää muutama sana mitä
tapahtui ennen minun tuloani hänen elämäänsä.

Veijo syntyi 30.9.1968 perheensä esikoiseksi. Perhe asusteli tuolloin Heinlammintiellä. Veijo
muisti muutamia asioita noilta ajoilta, vaikka oli vain neljävuotias muuttaessaan Hollolaan.
Tärkein muisto Heinlammintien ajoilta oli se kun he jsän kanssa iltaisin kävivät ostamassa
nakkarilta lihapiirakkaa. Tästä juontaa varmastiju u rensa Veijon intohimo lihapiirakoih in. Niitä hän
usein söi iltapalaksi.

Perhe muutti Hollolan Soramäkeen jossa Veijo vietti lapsuutensa suuren kaveriporukan keskellä
ja saivielä pienet kaksoisveljet Jounin ja Jarin. Aiti lrma oli poikien kanssa kotona, mutta iltarsin he
kävivät siivoamassa paikallista K-kauppaa, jonka siivouksessa Veijokin oli usein mukana. lsä
Tauno oli Rauma Repolan sahalla töissä. Veijo kertoi että hän opetteli mopolla ajon jo ennen kuin
hänenjalkansa ylsivät maahan mopon satulasta. Lähtö tapahtui kaivon kannelta. Kertoi hän myos
kerran isänsä voittaneen bingosta mopon. se jäi epäselväksi pääsikö Veijo tuolla moporra
ajelemaan.

Koulun Veijo kävi Hollolassa ensin Hälvälän ala-asteella ja sitten Salpakankaan ylä-asteella.
Opettajat olivat kovasti patistaneet Veijoa lukioon, mutta autot olivat jo tuolloin vieneet Veijon
sydämen. Veijo jatkoi opintojansa Lahden ammattikoulussa ja valmistui auton
moottoriasentajaksi.
Tuolloin ammattikoulun aikana tapasimme. Veijo tuli usein veljeni kyydissä kaupunkiin, josta minä
taas hyppäsin auton kyytiin.Aloimme seurustella ja yhteisen elämämme alkutaival a jkoi.



Ammattikoulun jälkeen Veijo oli töissä Autosto nimisessä Volkkarikorjaamossa aina armeijaan
lähtöön asti.

Muistan kuin eilisen päivän kun vein Veijon ja veljeni armeijaan Hämeenlinnaan, Poltinahon 4
erilliseen autokom ppaniaan. Oli räntäsateinen tammikuun päivä. Veijo toimi armeijassa
autokuskina ja pääsi kuskaamaan mm. Mannerheimin Ristin ritariaAdolf Ehrnrootia. Veiio kotiutui
armeijasta korpraalina.

Armeijan jälkeen Veijo meni töihin Autoboss, nimiseen Toyota peltikorjaamoon. Tästä sai alkunsa
hänen peltisepän taitonsa. Samaan aikaan olimme ruvenneet etsimään omaa kotia ja se löytyikin
Lahdesta Riihelästä Vainionkadulta, pieni rivitaloyksiö. Siellä asustelimme 4 vuotta.

Kun Autoboss meni konkurssiin ja kalusto myytiin Autopeltimestarit Oy:lle, meni Veijo vähän niin
kuin kaluston mukana sinne töihin. Siellä hän työskenteli aina 30.9.'1998 asti. Tänä aikana
Autopeltimestarit valittiin Tekniikan Maailman testimenestyjäksi. Asiassa oli Veijolla iso osuus. 30-
vuotiaana hän lopettityöt toisen palveluksessa ja aloitti itsenäisenä yrittäjänä.

Enstmmäinen lapsemme Ville syntyi 1993 ja rivitalomme alkoi käydä ahtaaksi. Tällöin aloimme
etsiä uutta pesäpaikkaa ja lopulta päädyimme äitini kotitilalle Vierumäkeen, Korkeen kylälle. Alkoi
elämämme hullut ruuhkavuodet. Elämä oli pelkkää työtä aamusta iltamyöhään. Ensin korjattiin
vanha rintamamiestalo, johon asetuimme 9 vuodeksi asumaan, sen jälkeen Veijo teki vanhasta
navetasta kor.laamotilan, missä hän aloitti yritystoiminnan. Sitten rakennettiin hallirakennus tien
toiselle puolelle puita varten, mutta kuinkas ollakaan äkkiä autot olivat vallanneet puuliiterimme ja
sitä täytyi jatkaa, jotta puut taas mahtuisivat sisään, sillä talon lämmittäminen tapahtui puilla.
Samaan aikaan syntyi Anni 1994 ja Onni 1997. Samaan aikaan itse olin lasten kanssa kotona 10
vuotta ja sain nauttia heidän lapsuudestaan, vaikka elämä oli paljolti työntekoa ihan päivät
läpeensä. Veijo usein harmittelikin lasten kasvettua että hänellä jäi liian vähän aikaa heille kun he
olivat pieniä. Kun lapset kasvoivat alkoi tila käydä pieneksi rintamamiestalossamme ja päätimme
rakentaa tähän mäelle uuden talon, jota olimme jo suunnitelleet alunperinkin kun tänne
muutimme. Ja näin nousi uusi pytinkija muutimme siihen keväällä 2002. Keväällä 2005 saimme
vielä yhden lahjan elämäämme ja nuorin poikamme Kalle syntyi.

Tämän lisäksi meille tarjoutui mahdollisuus saada kesäpaikka Ruuhijärven rannalta, jonka Veijo
peruskorjasi täysin. Homman teki hankalaksi se että kaikki tavarat piti viedä mökille veneellä.
Emme ehtineet mökkeillä kovinkaan paljon, mutta aina joitakin päiviä kesässä vietjmme mökillä,
jonne oli myös Veijon hyvä välillä piiloutua, sillä siellä hän sai olla rauhassa, joka ei aina yrittäjälle
ole heloooa.

Veijon kiinnostus vanhoihin autoihin alkoijo pienestä pojasta. Ensimmäinen auto oli Fiat 600, jolla
hän huristeli ympäri perunapeltoa. Hän oli haaveillut kanttiauton ostamisesta ja 1S-vuotiaana sen
toteuttikin. Hän osti Pontiac-29, sen entisöinti kesti yli 20-vuotta, mutta valmistumispäivä oli hieno
hetki. Ja tämä auto oliVeijon silmäterä. Ennen Pontiacin valmistumista hän oli entisöinyt mm. Fiat
600 Multiplan, joka herätti hilpeyttä aina sillä ajaessa. Sillä hän voitti mm. Vuoden Fiat palkinnon.
Loppuvuosina hänen kiinnostuksensa kohteena oli Jawa moottoripyörät ja niitä häneltä löytyikin
monia kappaleita. Viimeiseksi entisöintityöksi häneltä jäi Okar merkkinen moottoripyörä, joka on
käsittääkseniJawojen esi-isä. Sillä hän suunnrtteli menevänsä Jawasakkiajoihin kesällä. Jawoilla
ja autoilla Veijo sai useita entisöintipalkintoja ja apurahoja. Olipa hänestä useassa lehdessäkin
.luttuja.
Veijon elämän kovtn paikka oli isän kuolema 4.4.2010, siitä hän ei meinannut selvitä millään ja se
toi elämäämme paljon murhetta. Nyt hänen elämänsä oli menossa parempaan suuntaan ja kaikki
näytti valoisalta, mutta kohtalo päättitoisin.
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lhailin Veijossa hänen sosiaalisu uttaan. Hän löysi aina puheenaiheen melkeinpä kenen kanssa
tahansa. Hänen kädentaitonsa olivat ihan käsittämättömät. OIipa ongelma mikä tahansa, n iin aina

hänellä oli siihen ratkaisu. Veijo oli hyvä isä lapsilleen, hän jaksoi ohjata ja opettaa. Piti sylissä ja

leikki heidän kanssaan. Vaikka hän myös toimi varoittavana esimerkkinä, antoi hän lapsilleen

eväät mitä kaikkea omilla käsillään voi saada aikaan. Ja tämä lahia iatkaakin elämäänsä heissä
kaikissa neljässä. Riitelemistä hän vihasiyli kaiken.

Veijo oli myös musikaalisesti lahjakas, hän aloitti viime syksynä haitarin soiton opinnot Jyränkölän
kansalaisopistossa. Jo sitä ennen hän saattoi soittaa korvakuulolta haitaria. Hän kuunteli paljon

musiikkia ja sai siitä lohtua vaikeisiin päiviin. Kristallivirta oli kappale jota hän itse kuunteli isänsä
menehdyttyä ja jakoi sen myös useasti muille surun kohdatessa. Siksi mekin olemme halunneet

myös tämän puolen tuoda esiin sekä siunaustilaisu udessa että muistotilaisuudessa. Musiikki tuo
meillekin lohtua. Teimme paljon pieniä reissuja perheen kanssa mm. Lappiin. Mannheimin
romutori oli melkein jokavuotinen pyhiinvaelluspaikka Veijolle, jonne hän pääsikin monien

harrastekavereittensa kanssa. Viimeisen yhteisen reissumme teimme Tallinaan Titanic-näyttelyä

katsomaan, viikko ennen Veijon kuolemaa ja siksi olin valinnut siunaustilaisuuteen Titanicin

uppoamisvirren, sillä perheen Titanic on nyt u pon nut.

Kun suuret puut kaatuvat,
jättävät ne su u ren au kon.

Mutta suurikin puu

on luotu vain määräajaksi
ja osaksi suurta suunnitelmaa.

Terhi

Tässä lopuksi haluan vielä tuoda tiedoksi

harrastajille, että Veijon perhe vuosien myötä

oppivat arvostamaan hänen harrastustaan niin

paljon että perheessä löytyy jatkaja Veijon työlle,

että harrastus jatkuu ja kalustoa ei huutokaupata

eli se pysyy perheen hallussa jatkossakin.

Veijon poika Onni kuuluu nykyään myös

Jawasakkiin. Onneksi näinl

Veikko Koski (Lehden toimitus)

Veijon viimeksi valmistunutOgar moottoripyörä

Veijon viimeiseksi jäänyt projekti, Jawa 350 OVH -38



Jawasa kkiajot Ti m itran n iem i

Jawasakkiajo oli jo 31 Jawatapahtuma ja se on onnellisesti takanapäin ia ilmat kuten tavallista
olivat kau n iit ja lämpimät, johon on aiemminkin melkein aina totuttu! 6-8.6.2014
Oli torstaiaamu ja oli aika lähteä Jawasakkiajoihin Lieksaan, johon oli tänä vuonna melkoinen
matka ja niinpä meinattiin, että on parempi lähteä näin vähän aikaisemmin liikkee e ja yöpyä
matkalla noin puolimatkassa. Aamulla pihaani kokoontui hieman Jawaporukkaa, olin itse
sotajawalla, Bergsrömin Arto 350cc 50-luvun Jawalla, Pekkolan Olavi 60-luvun Jawalla ja
Koivusen Seppo 250cc 60-luvun Jawalla, jossa oli PAV-peräkärry. Pirjo ja veljeni Olavi Koski
hoitivat matkan huoltoautolla varmuuden vuoksi. Ajoimme lämpimässä säässä Mäntsälän,
Pukkilan, Myrskylän ja Artjärven kautta Kausalaan, jossa oli ensimmäinen taukopaikka. Siitä
jatkoimme Kouvolaan ja 6{ietä kohti Lappeenrantaa. Pari pysähdystä matkalla, yksi 250ccJawan
tulpan kipinän piikin takia, mutta se ei paljon haitannut ja niinpä oltiinkin Parikkalan jälkeen
piakkoin Uukunniemessä Papinniemen Camping alueella, jossa tarkoitus oli yöpyä. paikka oli
viihtyisä ja paikan pitäjä nuorehko mies oli erittäin mukava ja palvelualtis. Meillä oli varattuna pari
pientä mökkiä, joissa yövyimme. Aamulla jälleen hyvän sään vallitessa ja maukkaan aamuparan
jälkeen lähdimme jatkamaan matkaa Lieksaa kohti. Kososen Janin kanssa oli sovittu treffin
Kesälahdella, josta Jani liittyi letkaamme. Matkalla sinne Koivusen Jawaan tuli toinen ongelma,
joka osoittautui kaasariviaksi. Bensa valui suoraan maahan yhden tulpan irrottua tärinästä, mutta
kun vika löytyi korjaus ei ollut iso ongelma. Korjauksen aikana meikäläinen meni jo vauhdilla
edellä treffipaikkaan, etteiJanin tarvinnut ihmetellä, että missä me olimme? Jani oli siis jo paikalla,
kun kurvasin huoltamolle, jossa hän odotti. Pienen odotuksen jälkeen muutkin tulivat paikalle ja
pidimme pienen tankkaustauon ja vaihdoimme kuulumisia. Tämän jälkeen taas Jawat tulille ja
matka jatkui ensin Joensuuhun ja siitä kohti Lieksaa. Enossa huoltamolla tapasimme Vilkkaan
Rauskin ryhmän ja Suomelan Sepon porukan myöskin tauolla. He olivat tulleet Mikkelin
suunnalta. Kososen Janin johdolla porukkamme lähti viimeistä etappia, eli Lieksaa ja
Timitranniemen leirintää kohti ja klo. 16.00 oltiin vihdoin perillä, jossa olikin jo jonkin verran
Jawamiehiä paikalla. Lämpötila oli siinä 30 asteen paikkeilla, sadetta ei oltu matkan aikana saatu
prsaraaKaan.

;yntyjåån Pielisjåryelrå oleva Lålri Pukolå (t at) toini tapaåflisen rallipåållikkÖnå. Keiio Pursis€n Jawa on o ginååli vuodelta

1951. (,14 v!ir-r tiificttl
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Lipunnosto Jawamiehet ajan hengessä

Pyörä siis parkkiin ja ilmoittautumaan ajoihin ja mökin kuittaus yöpymistä varten. Tuttua porukkaa

oli melkoinen määrä ja uusiakin Jawamiehiä ja naisiakin näkyi paikalla. Mukava oli turista pitkästä
aikaa, olihan osa porukasta ihmisiä, joita ei ole vuoteen nähnyt, Keuruulla viimeksi! Varsinaista
ohjelmaa näin perjantaina ei ollut, Iähinnä majoittautumista ja kun ilman takia janokin oli, sitä tuli

sammutettua. Juttua Javoista tuntui riittävän ja uusiakin ennen näkemättömiäkin olijonkin verran.
Karaokeakin oli, hieman tanssia jne.. Ikävää oli kuitenkin se, etiä mitään varsinaista ruokailua ei

ollut perjantaina, monilla varsinkin nuoremmilla alkoi siinä vaiheessa olla nälkä. Onneksi paikan
pitäjä illan lopuksi yrittijärjestää jotain purtavaa, eli nälkäisimmät saivat murua rinnan alle. Tästä
ja yleensä muustakin ruokailusta rallin aikana tuli jonkin verran nekatiivista palautetta, joka oli
lähinnä paikan pitäjän toiminnasta johtuvaa, ei voinut syytä langettaa Jawarallin järjestäjille
Lieksan ja pääkau pu n kiseudu n Jawamiehille ja rallin vetäjälle Lauri Puirolalle.Tälläisen rallin
järjestely ei ole suinkaan kovin helppoa, varsinkin kun melko suuri osa miehistä asuu
pääkau pu n kiseud ulla! Yleinen mielipide kuitenkin ajoista oli positiivinen, mitä olen jälkeenpäin

kuullut, joten siinä mielessä Jawa-ajo oli onnrstunut ja järjestäjät voivat olla tyyiyväisiä, kuten
olimme mekin suurin osa osallistujistakin !

Aamupalan jälkeen oli Jawa lipunnoston aika ja siinä yhteydessä pidimme kaikki hiljaisen hetken
edesmenneen kerholaisen Veijo Ahokkaan muistoksi, joka melko nuorena miehenä menehtyi
tapaturmaisesti traktorionnettomuudessa aiemmin keväällä. Hän liittyi Jawaporukkaan jo melko
nuorena, olikohan noin 17-18 vuotias. Veijon muistoa kunnioittaen!!
Jawa-ajot olivat taas kerran myös melko kansainväliset ajot, sillä mukana oli Jawaharrastajia mm.

Virosta, Latviasta, Liettuasta, Venäjältä ja kauimmaiset olivat Puolasta, jonne olikin matkaa noin

1900km! Siitä Puolan kaverit kuittasivat pisimmän matkan palkinnon. Suomen pisin matka kertyi
Porista tulleelle Jawamiehelle vli 600 km.

Jawamiehet ajan hengessä

Perinnealoon lähtö, savua riittää!

'10

Perillä Ruunaankoskella.



Matias, jawamiehen alku. Jawamiehet pähkäilee.

Matkaa tänä vuonna siis olikin melko monilla melkoisesti, mutta näin siis joskus käy, kun Jawaajot
ovat kauempanakin onhan Jawaharrastus ympäri Suomea suosittu. Hyvin tällä kertaa oli
myöskin mukana hieman nuorempaakin porukkaa mm. Suomelan kaksospojat Keravalta heidän
kavereidensa kanssa, jotka kaikki ajoivat Jawoilla, joita oli lainattu Suomelan Sepon
"Jawamuseosta". Onneksi pojat ovat jossain mielessä innostuneet vanhoista Jawa
moottoripyöristä ja ainakin niillä ajamisesta. Lisäksi sitkeyspalkinnot kuittasivat Pekka Korven
rippikou luikäinen tytär Minna Korpi, joka Hämeenlinnasta asti istui isänsä kyydissä. Tämän lisäksi
myös Vilkkaan Rauskin tyttären poika Leevi Nyberg istui vaarinsa Perakin takapenkillä
Järvenpäästä asti. Leevi on 12 vuotias Jawamiehen alku. Onneksi vanhemmat ovat saaneet
nuoret innostumaan ainakin jossain mielessä Jawaharrastuksen hienoudestal Voisinkin todeta,
että Jawaharrastus näiltä osin on tu levaisuudessakin taattu!

Ulkolaiset osanotta,at leirissään.

Paikalliset lehdetkin olivat huomioineet Jawatapahtuman, joista Lieksan lehden ja Karjalainen
lehden jutu ista pari otantaa.
Lieksan lehti kirjoitti mm. JAWATAUTI TOI TIMITRAAN 155 Jawa-harrastajaa kokoontui Lieksaan
vuoden suurimpaan yhteiseen tapahtumaan. Sorateiden kunkku. Jawasakin Lieksaan organisoi
syntyään täältä olevan Lauri Puirola. Hän toimi viikonlopun ajan tapahtuman rallipäällikkönä.

-Tämä on itäisin ja pohjoisin kokoontuminen. Yleensä nämä on aina pidetty Länsi ja Etelä-
Suomessa. Jawalla ajaminen on harrastajien mukaan mielentila, sillä keskinopeus on noin 75km
tunnissa. -Mutta semmoinen 11Okm lähtee, jos oikein tiukkaan kahvaa kääntää, Puirola
naurahtaa, Jawatautia potevia ei tiestön heikentyvä kuntokaan haittaa. Pyörä on alunperinkin
rakennettu sorateille.
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Kokoontu miskerta oli Jawasakkilaisten 31. Puirola itse on ollut mukana vuodesta 1997 lähtien

Jawaharrastus tosin juontaa jo kauempaa. -Nuorena poikana ei muita pyöriä ollutkaan, Jawahan

nosti suomen kahdelle pyörälle. 1950-60-luvulla näitä tsekkipyöriä tuotiin ja myytiin

kotimaassamme arviolia toista sataa tuhatta!!! Nyt nämä jo vanhat Jawat ovat omistajilleen

rahassa mittaamattomat, sillä jollekin sen arvo voi olla 50€, mutta toiselle 5000€. Näin juttelivanha

pitkään Jawaharrastuksessa mukana ollut jo iäkäs Keijo Pussinen Ruotsinpyhtäältä, eikä into ole

vielä laantu nut.

Myös tehdessä KARJALAINEN oli pikku juttua meidän ajoista. JAWA KERAA KATSEET

KyLILLÄ. yli 150 moottoripyöräharrastajaa kokoontui viikonloppuna Lieksassa järjestettyyn

Jawasakkialoon. Kaukaisimmat Jawoilla ajavat vieraat tulivat paikalle Puolasta asti. -Hieman
liian kuumaa. Koneet alkavat hyytyä matkan varrella, Ruunaan Neitikoskelle ja sen jälkeen

Lieksan keskustaan joukot johdattanut tapahtuman yhteyshenkilö Lauri Puirola naurahti.

Lieksalainen Rauno Maralla on tallissaan kolmisen kymmentä vanhaa moottoripyörää. Niistä

parikymmentä juuri Jawoja. -350 typ.18 Perak on vanhin. Nuorena näillä ajettiin paljon, eivätkä

nämä nykypyörät oikeastaan krinnosta ollenkaan, Mara tuumaa. Mara ajoi nuorempana kilpaa

jääradalla, josta innostus vanhoihin moottoripyöriin kumpuaa. Jawat oli tarkoitettu vanhoille

kuoppaisille sorateille. Nykyteillä näillä on paljon mukavampi ajaa. Varaosatkaan eivät nykyään

ole juuri ongelma, sillä tsekeissä ja mm. Slovakiassa valmistetaan nykyisin melkein kaikkia

tarvittavia varaosia. Museorekisterissähän nämä melkein kaikki ovat. Silloin osien pitää olla

alkuoeräisiä, tai niitä vastaavia, Puirola sanoo. Hyväkunioisia ei juurikaan enää löydy. -Mitä
minäkin olen kunnostanut, niin suurin osa on peräisin navetan takaa vatukosta. Kyllähän silloin

arvaa, missä kunnossa ne ovat, Mara sanoo. Mutta nyt kromi kiiltää. -Kyllä ne katseita kääntävät

paljonkin. Joku on joskus jopa kävellyt liiken nemerkkrin katsoessaan ja tarina on tosi, Puirola

virnistää. -Kun pysähtyy Jawalla baarin eteen tai kaupan pihaan, niin heti tulee poruKKaa

katsomaan, että kyllä minullakin oli aikoinaan tuollainen, lvara lisää. Maran mukaan Jawa oll

yleisin pyörä Suomen teillä. Se oli sen verran halvempi, kuin esim. Englantilaiset pyörät, sellainen

jokamiehen pyörä. Ne katosivat 1960 lopulla, kun Japanilaiset pyörät tulivat. mm. tällaisia juttuja

paikalliset lehdet kirjoittel ivat.

Kalliolle, kukkulalle rakennan minä Jawani!



Klo. '11 .00 olikin sitten aika ns. Jawa perinneajon aika, joka suuntautui Ruunaankoskelle, missä oli
porukalle kahvitarjoilut ja saimme tutustua todella hienoihin maisemiin, jossa kamerat olivat
kovassa käytössä. Sieltä palattuamme osallistujat ajoivat Lieksan City marketin parkkiin
ydinkeskustassa, jossa tavalliset kadun miehet ja naiset saivat tutustua lähemmin Jawoihin ja
niillä ajaviin harrastajiin. Tämän jälkeen palailtiin leiripaikalle, missä oli ruokailu k1o.16.00.
Ruokailun jälkeen oli vapaata seurustelua ja odoteltiin palkintojen jakoa joka alkoi klo. 20.00.
Palkintojen jako noudatti perinteisistä asioista palkittavia hanastajia ja myöskin oli ollut arpojen
myyntiä, jotka arpavoitot myöskin jaettiin. Tämän jälkeen alkoi illanvietto, joka sisälsi
hanurimusiikkia, karaokea ja tanssia. Lisäksi Liettualainen yksi rallin nuorimmista osallistujista
viihdytti meitä viulun soitollaan, jota hän on harrastanut pikkupojasta lähtien. Lisäksi Karaoren
toinen hanuristi oli Laurin koulukaveri, joka oli nuorempana joutunut selkäleikkaukseen ja lääkärin
virheen takia on nyt jaloistaan siinä kunnossa, että on sairaseläkkeellä. Onneksi musiikki on
saanut mielen virkeäksi ja sen kyllä huomasi, sen verran komiasti hanuri soi! Puirolan Lauri oli
hankkinut myös viulun soittajalle, kun tiesi hänen tulevan Jawa aioihin Liettuasta

lloiset Jawasakkilaiset palkintojen jaossa

Tässä seuraavassa Jawa-ajojen viralliset tilastot ja palkitut:
Jawasakkiajoissa 20'14 oli {55 maksanutta ja pyöriäkin oli toista sataa, eli melkoinen
määrä, kun ottaa huomioon, että olimme melko kaukana kotoa suurin osa. Tulos oli siis tosi
hyvä!
Vanhin osanottaja: (Suomalainen) Reijo Kukkanen Porista 77 vuotias
Vanhin osanottaja: (u lkomaalainen )Vladimir Nazarov Pietarista
Nuorin osanottaja: Virginijus Paulauskis jr. 18 vuotta Liettua 1200km
Pisin matka: (Suomalainen) Harri Ruusunen Porista 683km
Pisin matka: (Ulkomaalainen) Robert Polega Puolasta '1952km

Entisöintipalkinto: Markku Lahtinen Jawa 652 vm. 197 5
Rähjäpyöräpalkinto: Keijo Pussinen Jawa Perakl l vm. 1 953
Mies ja pyörä: Pekka Pohjola Jawa250ccvm.'1954
CZ kuljettaja: Tauno Salo Jämsästä CZ typ.455 vm. 1 963
Vuoden naiskuljettaja: Nina Pelkonen Jawa Sport 250cc (ajoi 393km)
Jawapariskunta: Suvi Niemi+Henri Kuusela Jawa typ.640 350cc
Epäonnipalkinto: RaneJuntunen, (mäntäpaloi l00kmajon jälkeen) Laurin kiertopalkinto
Epäonnesta: Ulkomaalaisille mm. Puolaan meni syystä, että Puola pimeni ja Liettuaan meni
konerikon vuoksi.
1939 tai aiemmin syntyneet paikalla olleet:
Pentti Sipiläinen, Pauli Saarinen, Esko Järvinen, Olavi Pekkola, Erkki Koivula, Matti Oksanen,
Jarmo Jääskeläinen, Reijo Kukkanen, Tauno Salo.
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N uorin kyydissä ollut: Leevi Nyberg Järven päästä 570km. 12 vuotta (vaarinsa kyydissä)
Minna Korpi Hämeenlinnasta 520km Rippikou luikäinen (lsänsä kyydissä)
Ulkomaalaiset Jawalla tulleet: Heitä oli oaikalla 7 kol
Kan nustuspalkinto: Seppo Suomela Keravalta nuorison mukaan tulemisesta harrastukseen,
paikalla olivat mm. Sepon kaksoispojat kavereineen noin parinkymmenen ikäisiä nuoria.
Timitranniemi Camping: Muistopalkinto+Jawasakkilogo
Vanhin tsekkipyörällä ajamalla tu llut: Jukka Tuovinen Jawa typ.18 vm.1950
Varaosatoimittaja palkinto: Matti Oksanen Jorvaksesta
Sokerina pohjalla: Tällä kertaa Vuoden Jawasakkilaisen palkinnon pokkasi kerhon johtokunnan
päätöksellä mm. tämän kertaisen rallin vetäjä Lauri Puirola Vantaalta ja hän on myös
harrastuksensa ohella auttanut useita kerholaisia sähkö ym. ongelmissa, eli melko aktiivinen
Jawaharrastaja. Hän sai kerhon kiertopalkin non, jonka oli lahjoittanut kerhollemme kuuluisa Jawa
kilpa-ajaja Pertti Konsta Kärhä, jonka hän aikanaan oli saanut mm. Vesijärven
kerhojoukkuekilpailusta. Pytty kiertää aina vuosittain eri syistä kiertopalkintona eri henkilöillä
kaiverruksien kera. Lisäksi Lauri sai pytyn, jonka hän saa pitää itsellään muistona tästä Jawa-
ajosta.
Vielä palkintojen jaon yhteydessä oli järjestetyn arpajaisten voittojen jako ja pääpalkinnon kuittasi
yksi ajon nuorimmista, eli Leevi Nyberg Järvenpäästä. Hän voitti Jawan kärjettömän sytytyksen,
jonka oli lahjoittan ut Jarmo Turta Turusta. Hän on varaosatoimittaja ja oli myös paikalla.
Kaiken kaikkiaan taas kerran mielestäni Jawasakkiajot onnistuivat hyvin myös ilmojen puolesta,
jotka tänä alkukesästä eivät ole meitä hellineet, mutta nyt oli kuitenkin paras viikonloppu
Kesäkuussa! Meikäläinen voisi antaa kouluarvosanan 8,5-9, jota ehkä leiripaikan pienet palvelu
sekä muut ongelmat vähän laskivat, mutta yleinen mielipide näin jälkeenpäin kuitenkin oli, että
ajot olivat oikein mukavat. Jokainen voi itse laittaa oman arvosanan ajoille, mutta mielestäni rallin
järjestäjät Lauri Puirolan johdolla onnistuivat oikein hyvin ja siitä voinkin näin Jawasakin puolesta
hEitä Kiittää. KIITOS VIELA KERRANI!
Ensi kesänä Jawasakkiajot 2015 ovatkin Tampereen Jawamiesien järjestämät Jarmo
Jääskeläisen toimiessa raltipäällikkönä. Ajot ovat taas samana viikonloppuna kesäkuun
alussa 5-7.6 Ylöjärvellä Voijonmaan opistolla Tampereen tuntumassa. Ajosta Jääskeläinen
piti esittelytilaisu uden palkintojenjaon yhteydessä ja tulevissa Jawasakkilehd issä ajoista
tulee lisää tietoa. Tampereen Jawamiehet toivottavat jo tässä vaiheessa kaikki
Jawaharrastajat TERVETULLEIKSI! !

Omasta puolestani toivotan, ensi kesänä Jawat kohti Ylöjärveä!

Veikko Koski

PS: Yksi Jawamies Jämsästä joka harrastaa videokuvausta ja on jo monena vuonna kuvannut
Jawatouhuja Jämsän seudulla ja menneissä Jawasakkiajoissa kuvasi tälläkin kertaa
Timitranniemen alot melko kattavasti. ltse tilasin videon jo paikanpäällä ja sainkin sen. Katsoin
DVD ja olihan mukava elää sen kautta Jawasakkiajot uudelleen. Luulen, että jos jotain
Jawamiestä kiinnostaa on mahdollisuus tilata kyseinen tallenne. Kaveri on Esa Vuorinen
Yawikonlie 22 42100 Jämsä Puh.n:ro on 040-8370775

Jawasakin nuorisoa. Jawasakin :äkkäimmät,



Menneitä tapahtumia

Jawasakkilainen "vävypoika" Pasi Takalo harrastaa myös sivuvaunukrossia mm. Ural
merkkisellä pyörällä ja olinkin katsomassa ns. näytösajoa Lohja a keväällä ja pyörä petasi
kohtuullisesti. Tämä harrastus tuntuukin olevan suosittu ja Ural oli ainoa venäläispyörä joka on
mukana. Komeaa oli katsella ja kuunnella poikien menoa. Näissä Classic kisoissa Pasi on
pärjännyt oikein hyvin sillä kesän aikana kaikissa kolmessa kisassa hän on purkkiorjansa Malmin
Karin kanssa olleet toisena ja kokonais-sarjassa he olivat myös kakkosia! Tästä innostuneena he
hankkivat nykycrossi Jawan, jolla he aikovat osallistua SM{ason kisoihin vastaavassa lalrssa.
Ensimmäinen kisa on heillä Orimattilassa elokuun viimeisenä päivänä. Miten se onnistui, siitä
keTron seuraavassa lehdessä kuvineen. Pääasia on, että myös Jawa osallistuu tällä tasolla!
Ve ka

Vuosittaiseen rompereissuun osallistuin taas ties kuinka monetta kertaa ja oli taas kerran mukava
reissu Viron Kurtnassa, jossa tapahtuma perinteisestr järjestettiin. Porukkaa taisi taas orra
muutama tuhat jatava"aa oli tarjolla taas riihenloukusta lentokoneeseen ja siltä väliltä. Tuttujakin
oli taas useita Suomestakin oli paljon harrastajia. Kelit olivat taas kohtuulliset, mikä oli hyvä KosKa
kyseessä on ulkotapahtuma. Jotain tuli ostettuakin, vaikka yleensä tapahtuma on meikäläiselle
ns. sosiaalinen tapahtuma. Syksyllä matka taas suuntautuu sinne lokakuun ensimmäisenä
sunnuntaina, matkaa Tallinasta ei ole kuin noin 20km. Veka

Pasi Uralilla johdossa, Ohkolan radalla.

(ansan vaellus Kurtnan rompepäivillä,



Suomessahan on kesän aikana ollut paljon kaikenlaista tapahtumaa mm. kaikenlaisia ajoja ja
Rompepäiviä, yksi on ollut uusi Kerava Cruising, joka järjestetään joka kuukauden toisena
perjantaina Keravan torilla. Sinne kokoontuu pääasiassa vanhoja amerikkalaisia autoja ja jonkin
verran moottoripyöriä. Porukka koostuu aikanaanT0-80 luvulla olleista nuorista, jotka
kokoontuivat kyseisessä paikassa autoineen. Nyl jo nuoret vanhemmat lapsineen verestävät
muistojaan tässä tapahtumassa. Paikalla on myös bändi. joka soittaa illan aikana
n uorisomusiikkia tuolta ajalta. Porukalla tuntuu olevan hauskaa ja juttua riittää muistellen
menneitä. Kiva idea.
Itse olin myös ehkä Suomen suurimmrlla rompe 1a harrastusmarkkinoilla eli Forssan Picnicissä,
jossa olen käynyt vuosien mittaan erittäin usein. llma oli yksi kesän kuumimmista ja tavaraa oli
taas paljon tarjolla. Lisäksi melkein kaikki harrasteautokerhot olivat paikalla. Paikalla näki melkein
koko kirjon mm. Suomessa esiintyneistä ns. arkiautoista ja Jenkkiautojen määrä oli valtava.
Ohjelmassa oli mm. entisöintikilpailu autoille ja moottoripyörille. Täytyy sanoa, että entisöinnin
taso Suomessa on huioouluokkaal Veka

Viereinen kuva Keravan torilta cruisingeista,
tapahtuma on ioka kuukauden toinen periantai.

Kuljetuskalustoa
ennen vanhaa. Forssan

Picnikistä.

Forssan picknic tapahtuma elokuussa.
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Mopotapahtuma Järvenpäässä
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Moponäkymä alueelta.

Harrastetapa htu ma järjestettiin kesäkuussa Järvenpäässä. Se oli jo perinteinen Tuusulan
Tunareiden järjestämä. Se sisälsi pääasiassa mopojen esilletuomista, oli kuitenkin muitakin
harrasteajoneuvoja mm. moottoripyöriä, autoja ja traktoreita. Se oli tarkoitettu koko perheen
tapahtumaksi. Bändi soitteli sopivaa musi kkia, oli arpajaisia, makkaraa, soppaa ja
mu u rin pohjalettuja tarjolla. Lisäksi oli myös entisöintikilpailu mopoille, sekä rompepäivä, lolla oli
kovasti tavaraa tarjolla. ltse tulin lähinnä rompetta myymään ja otin mukaan myös entisöimäni
Crecsent mopon vm.1962, olihan se tapahtumaan sopivaa. Tapahtuman järjestäjä pyysi minua
tuomaan moponi entisöintikilpailuun, koska osallistujista olj hieman pulaa. Niinpä vein moponi
kisaan ja kuinka ollakaan se voitti toisen palkinnon! Veijo llmavirta voitti kisan hienolla Tunturi
Sportilla. Kävi myös niin, että tapahtuman letun paistajarouva ihastui mopooni sen verran, että
meille tuli samalla kaupat mopostani. Asiaan ehkä vaikutti myös se, että hänen miehellään oli
samanlainen Crecsent ja näin perheeseen tuli näin rouvalle oma. Tapahtuma oli oikein kiva,
hieman tuulinen ilma häiritsi, mutta sadetta ei saatu juuri ollenkaan. Taidan ensi kesänä mennä
uudestaan! Veka

Entisöintikiloailuun osallistuvat moDot.



Rauskin kesäajo

Lähtö käsillä Järvenpään TB:ltä.

oli heinäkuun kuudes päivä ja oli aika Jawasakin etelän miesten kesäajelun. Ajohan on
perinteisesti ollut aina heinäkuun alussa ja nimeltään Rauskin kesäajelu. llmathan tietysti oli tilattu
ja olihan ne melkein hellelukemissa. Rauskihan tosiaan on aikaisemmin aina järkännyt ajon,
mutta hän ei enää sitä halunnut tehdä, joten allekirjoittan ut päättijärjestää tapahtuman, onhan se
mukava keskikesälläkin päästä porukalla ajelemaan. Jatkossakaan Rauski ei ole innostunut ajoa
järkkäämään, joten ehkä se jää jatkossakin meikäläisen hommaksi. Nimi ehkä vaihtuu ja
Iähtöpaikka, mutta se jää nähtäväksi. Joka tapauksessa ajo varmasti järjestetään tulevinaktn
vuosina.
Aamulla Järvenpään TB:lle siinä yhdeksän aikaan alkoi vanhoja Jawoja pikkuhiljaa kokoontua ja
kohta olikin noin parikymmentä mitä hienoimpia Jawoja koolla. Oli valkoisia sportteja, Perakkeja
,Sixejä, tavallisia 250cc ja 350cc ja pariArmymallin Jawaa.
Lähtö tapahtui klo. 10.00 ja suuntasimme jonossa kohti vanhaa Lahden tietä, josta käännyimme
Järvenpään suuntaan. Purolaan päin ja siitä Linjakylään ja kohti Jokelaa. Jokelan jälkeen
käännyimme Jäniksenlinnaan, josta edelleen kohti Nurmijärveä Hämeentien yli. Karhukorpeen ja
siitä vanhalle Hämeenlinnan tielle, jota pätkän ajettuamme saavuimme kahvitaukopaikkaan, joka
oli nimeltään Roosa. Oikein mukava taukopaikka ja viihtyisä. Reitti oli tähän asti ollut vaihtelevaa
mutkaista asfalttitietä maalaismaisemissa. Kommenttien mukaan ainakin suurin osa porukasta
tuntuipitävän reitistä. Kaikkien pyörät toimivat hyvin ja porukka pysyi hyvin mukana.

Kahvipaikkamme kesäajossa, kahvila Roosa.
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Jawasakin nuorisoa ia iäkkäämpi veteraani Olavi Pekkola'

Onneksi mukana olivat Jawaporukassa myös nuorempaakin kuskia, sillä taaskin Suomelan

Sepon pojat innokkaasti ajelivat Jawoilla ja heidän saman ikäisiä kavereitaankin oli mukana.

Kaikilla tietysti Jawat alla, niitähän on Sepolla se verran, että voi vaikka lainatakin!

Pisimmät osallistujat olivat Orimattilasta ja Porvoosta saakka tulleita, heille jo tulomatkalla

lähtöpaikalle tu li oma kesäajo.
Kahvipaikasta matka jatkui Nurmijärvelle, josta suunnattiin Siippooseen päin ja käännyimme

Palojoelle, josta edelleen ajoimme kohti Klaukkalaa. Ennen Klaukkalaa käännyimme kohti

Riipilää ja Seutulaa, jonne tultuamme ajoimme Katriinan sairaalan ohi kohti Myllykylää

Vastaamme tuli Sm-endurokisan kuskeja, heidän siirtymäreittinsä kulki kohti Seutulaa meitä

vastaan. Kyllä heilläkin käsi heilahti usein, kun tulimme Jawoilla vastaan. Myllykylästä sitten

ajoimme kohti Lahelaa, josta tulimme takaisin Tuusulaan. Olimme siis matkamme päässä, sillä

olimme suunnitelleet ajon päättyvän Hyrylän Vanhalle Unkalle, jossa voisimme ajon päätteeksi

ruokailla. Melkein kaikki kurvasivat Unkan pihaan ja eikun syömään! Unkan lounas on aina

melkoisen hyvä ja niin tälläkin kertaa, melkein kaikki ruokailivat. Juttua riitti tietysti Jawoista ja

reitistäkin, joka oli porukan mielestä oikein mukava ja sopivan pitkä, hieman alle 100km. Sen

verran tuntui porukka tykkäävän, että täytyyjärjestää ensi kesänä uudestaanl

Kiitos vielä kaikille osallistujillelr

Veikko Koski

matka jatkuu....



Rauli Vilkas

Vaari (Rauski) ja tyttär€n poika Leevi.

Syntynyt 6.8.1 955 Mäntsälässä
Rauski kiin nostui 2-pyöräisistä jo pikkupoikana, kuten me monet olemme tehneet.
Tuohon aikaan Rauskin faija olisikin ehkä suostunut 2-pyöräisestä, mutta äitimuori ei hyvänsynyr
moista peliä perheeseen ja ennen kaikkea pojalleen. Niinpä asia jäi sikseen ja kun Rauski pääsi
työelämään mopoiässä, hän osti itselleen ensimmäisen mopon, joka oli Solifer Exsport ja näin
ajelut 2-pyöräisellä alkoivat. Omaa prätkää ei siis ollut ja vuonna 1973 Rauski siirtyi suoraan
autoon, kun sai ajokortin. Samoihin aikoihin hän kuitenkrn ajeli velipojaltaan lainaamarraan
Kotarilla 12scc, joten prätkäkokemusta tuli sitä kautta.
Jawa oli siis ensimmäinen oma pyörä, jonka Rauski osti vasta niinkin myöhään, kuin vuonna
1996. Se oli Jawa Spor1250cc, eli oikea merkki. Samaan aikaan Rauski myös liittyi Jawasakkiin ja
näin Jawaharrastus virallisesti alkoi.
Ammatikseen Rauski ajoi rekkaa vuosikaudet, loppuaikoina öljyrekkaa, kunnes vuonna '199g
äkillinen sairaus lopetti ne hommat. Vuonna 2002 Rauski siirtyikin enneajkaiselle eläkkeelle ja
viimeistään siinä vaiheessa Jawaharrastus oikein toden teolla alkoikin. Se muuttui oikeastaan
puoliammattimaiseksi pyörien rakenteluksi ja entisöinniksi. Muita harrastuksia oli oikeastaan
kiinnostus Enduropyöriin ja niiden kisoihin. Rauski kuului mm. alkuun Mäntsälän moottorikernoon
ja nykyään Numipian Racing Teamiin. Niissä hommissa hän on ollut usein ja tehtäviin on usein
kuulunut mm. kisojen katsastustehtävätja mu utjuoksevat asiat.
Jawakerhossa Rauski on toiminut aktiivisestijo monta vuotta ja mainittakoon, että vuonna 2008,
kun Jawasaktsta tuli Ry, eli se virallistettiin Rauski oli ensimmäiset parivuotta sen puheenjohtaja.
Hän on toiminut monessa mukana mm. ajotapahtumissa ja monessa muussa tehtävässä
kerhossa aktiivisen Jawa rakenteluitten lisäksi.
Jawoja on tosiaan tullut entisöityä vuosien mittaan melkoinen määrä. 50 kpl on jo valmistunut la
viimeiset pari kpl on tällä hetkellä työn alla. Mm. tästä syystä, kun Rauskin hyvä tallipaikka täÄä
vuonna loppuu, hän ehkä lopettaa Jawojen rakentelun. Täytyy sanoa, että on todella harmin
paikka monelle Jawamiehelle, niin monr on saanut vuosien mittaan avun Rauskilta onoelmissa.
Hän on korjannut täysentisöintien lisäksi mm. koneita ja ei taida 1OO riittää, kun nitä alkaa
ynnäilemään. Vierastöiden lisäksi tällä hetkellä Rauskilla on itsellä kaksi pyörää, Jawa Perak
350cc vm. 1953 ja sixi, jolla hän mm. osallistui Päijänneajoih in, kun täytti 50 vuonna 2005.
Leikkimielinen lupaus ajon jälkeen Rauskilla oli, että vuonna 2015 hän osallistuu seuraavan
kerran, kun täyttää 60 vuotta ja samana vuonna on Päijänteen 8O-vuotrs juhlavuosiajo. vuonna
2005, kun Rauski osallistu i Päitsille oli aprillipäivä.
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Pätkällä äikaa ottaa juotavaa kaikessa rauhassa, ia sitten taas matkaan vauhdilla.

Allekirjoittanutkin oli todistamassa tätä ajoa, joka oli viimeinen Jawalla Päitsille osallistunut pyörä!
Ajo meni alkuun aika hyvin aina Lahteen saakka, jossa oliyötauko. Tässä vaiheessa Rauski heitti
pyyhkeen kehään ja totesi, että Jawa kesti, mutta mies eil Muistelen että harjoittelu ennen Päitsiä
jäi tallin ympäri ajeluksi ja taisi Rauski todeta, että lahjattomat treenaa! Joka tapauksessa oli
kuitenkin melkoinen temppu Jawamies Rauskilta toteuttaa tällainen haave, jota voi kiikkustuolissa
muistella.
Jawarintamalta Rauskille on tullut vuosien mittaan sen verran kokemusta. että melkein mistä vain
voi häneltä kysyä ja vastaus tulee heti miettimättä.

Jawa Päitsin jälkeen,

Påitsin startti on tapahtunut!
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Allekirjoittanutkin on käynyt muutaman kerran Tsekeissä Bronossa suurissa rompepäivä
tapahtumassa Rauskin kanssa ja reissut ovat olleet mukavia ja ikimuistettavia ja Jawaosia on
tarttunut mukaan joskus enemmän ja joskus vähemmän. Jawa kerhotoimintaa on siis kertynyt jo
1 8 vuotta, pitkä pätkä.
Myös tyttären poika Leevi nuoresta iästään huolimatta on saanut vaarinsa myötä elää Jawojen
parissa ja ollut parissa Jawa tapahtumassakin mukana, eli ei tiedä vaikka kipinä joskus asiaan
syttyisi.

Tämä oli lyhytesittely yhdestä kerhomme aktiivista ja monen tuntemasta Rauskista!
Tällä hetkellä Jawa harrastuksessa on hieman hiljaisempaa, mutta tulevaisuus on vielä auki. Siitä
huolimatta Jawa on edelleen oaras!

Rauli Vilkas(Rauski)+Veka

Rauskin viime*inen oma Jawa Perak 35occ.
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Jawa-talli tiedottaa

-JawaTalli oy -
Suomen virallinen

Jawa moottoripyörien ja varaosien
maahantuoja ja jälleenmyyjä

Tarjolla myymälässä ja nettikaupassa, www.jawatalli.fi:

Jawa 560 Sportard 9520€ +350€ toim.kulut
Jawa 660Adenium 9650€ +350€ toim,kulut

Lisävarusteina mm. telineet 3:lle laukulle,

keskiseisontajalka, lisätakalokasuoja, korkeampi
tuulilasi sekä moottorin suojarauta.

Värivaihtoehtoina punainen, keltainen ja

harmaa.

Jawalallin nettisivuilla on esillä koko

tekstiili-ja muu tuotevalikoimamme .

Tarjolla on tuttuja Jawa - ja

Jawasäkkivaatteita, sekä muita

oheistuotteita.

Uutuutena " merkilllisiä" Jawa-sukkia 8€l
pari, suoraan Mikkelistä I

Soita, kirjoita tai tule käymään!Terveisin Eila

Varaosia 2OOO-luvun Jawoihin ja renkaita kaikenikäisiin Jawoihin on saatavana nettikauppamme kautta,

soittamalla Artolle arkisin klo 16 jälkeen tai viikonloppuisin. Tervetuloa myös kauppaamme Myllykoskelle.

Soita etukäteen, niin ollaan paikalla,

JawaTalli oy
Pekantie 48, 46800 Myllykoski

Arto Heino 0500 655593 artoheino@jawatalli.fi
Eif a Paronen 040 7 047 907 eilaparonen@jawatal I i.f i

JAWAIATLI



Renkaat:

H-01 2.75-L9

H-01 3.00-19

H-01 3.25-L9

H-os 3.25-L6

H-06 3.50-15

H-07 s0l90-13
H-11 t30l9O-L6
H-13 tOOlSO-L7

45,00

55,00

55,00

59,00

60,00

75,OO

105,00

85,00

Lähetyskulut: L2,00 €/ 1.rengas, +2,00€ seuraavat/kpl

Jawasa kkila isille: B,oo€ | t. rensas.

Kaksi tai useampi rengas lähetyskuluitta !

Tarjoustilaus voimassa vuoden 2014 loppuun ,vain sähköpostitse osoitteesta
artoheino@iawatalli.fi tai puhelimitse: Arto O5O0 655 593.

JawaTalli Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

www.jawatalli.fi
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Tiedotu ksia ja taPahtum ia

Tiedotuksia/Ta Pahtu mia

Tärkeää tiedotusta kerholaisille ! !l

Kerholla on tarkoitus kerätä tämän hetken tiedot kaikista kerholaisilta, eli päivittää ne! se siitä syystä, koska

on vuonna 2015 tarkoitus julkaista uusi jåsen ja kalustoluettelo Tässä lehdessä yksi sivu on varattu' johon

VoittetäyttäänämäkysytyttiedotjatoimittaasekerhosihteerilIetäytettynä!VoittekopioidakaaVakkeen,
tai leikata sen irti lehdestä ja toimittaa sen postissa takaisin kerhon jäsenkirjurille Pirjo Koskelle. Myös

såhköposti||akin sen Voi toimittaa. pirio.koskj@iaWasakki.fi Toimi heti, ettei unohdu, koska IuetteIon

paikkansa pitävyys on teistä kiinnill Kaavakkeessa on selkeätohjeet, miten setäytetäänjajosetjotain

VarmastitiedävoimmetäYdentäätietojasi'LaitaVainJaWatjaTsekki|äisetajoneuvotIistaasi!Tämä
tiedotus siis koskee kaikkia Jawasakkilaisia ! läsenkirjuri Pirjo Koski

Hyvä Jawasakkilainen!
Yleisön pyynnöstå kirjoitan kirjautumisohjeen www iawasakki fi internet sivulle'

Kirjaudu osioon:
Kävttäiätunnus:Tulee seuraavanlaiseen muotoon esim ParonenE

S"l"r"n"' Jawa12345 (taijos sinulla on toimiva salasana niin tästä eitarvitse

välittää.
Sinulla voi olla mvös toimimaton salasana )

HUOMAA!! |SOT ja pienet kirjaimeton huomioitava

sekä muutenkin kirjoituasu on oltava täysin sama'

ps. Jos on ongelmia kirjautumisen kanssa niin ota rohkeasti yhteyttä puh 0500655593

klo 16.00 jälkeen.

Mukavaa kevättä. T:Nettivastaava Arto Heino

Etelän Jawamiesten kerhoillat jatkuvat torstaisin edelleen Keravan Neste huoltamolla aina syyskuun

loppuun saakka ja sen jälkeen joka kuukauden ensimmäisenä torstaina huhtikuun loppuun saakka Neste

sijaitsee Ali-Keravan tiellä ennen ns.Kulloontien risteyksessä Tied' Veikko Koski 0400-743296

Josteil|äjo||aku||aonVanhojamustaVaIkovaIokuvia,niinhaIuaisinniitäseUraaViinIehtiimmekerätä.VieIä
jos tiedäite kuvista mahdollisesti henkilöt ja mistä kuvat ovat otettu, olisin kiitollinen se ei kuitenkaan ole

uälttarätontä. sk"nnaan kuvat ja lähetän ne takaisin omista.iille. Kiitos yhteistyöstä, veikko Koski

Sakerintie 7 04200 Kerava, puh 0400-743296 (toimitus)

veteraaniklubin Jawa-kirjastoa hoitaa laakko Aaltonen. Löytyy lähes kaikkiin Jawoihin kirjallisuutta llmoita

vaan ovöräsi tiedot Jaakolle, niin saat kopiot pyörästäsi 04o-5219997+iaakko aaltonen@pk-

toimintapalvelut.fi

lawojen sähköistä tietää Lauri Puirola ja hän korjailee myös kampiakseleita 04l-54981'56

JawojenmaaIaustajaraidoitustatekeeKariMikkonenTuusulasta.HäntietäämyösJaWojenvärikoodeista.
Myös raidoitusvärit ja tarvikkeet saat häneltä 040-5354005

JaWoiensatuIoidenkunnostustajaverhoilua,sekäjonkinVerranJawojenkoristeraidoitusta+muutapientä
Jawojen kunnostelua. Veikko Koski O4O0-743296/ Keftva

Uutta ia uutta vanhaa varastoa Jawojen osia. Vesa Simpanen/littala 03-5725519

Turusta uutta lawaosaa myy Jarmo Turta 0400-824033 (sopuhinnat)

Slovakiassa hyvä Jawa-osa hankintapaikka on www motoren sk (SuosittelenJ

Jawasakki kokoontuminen 5-7.6.2O1s



Jawasakkilaisten kuvia.
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Jäsen kyselykaavake

Palaustusosoite: PirjoKoski
Sakerintie 7
04200 Kerava

pirio.koski{Aelisanet.f i Puh.0400-609958

Ilmoittautumiskaavake

Etunimi

llmoittaudun Jawasakki Ry:n jäseneksi: Uusi iase{--_lVanha iäsen l--l

Syntymävuosi

Sukunimi

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelin Työ-/matkapuhelin

Sähköposti

PVörät Twppi Vm Syl.ril. Syl.lkm Toim. Rek.nro Kunto 'Sivuv

Esimerkki:
fawa -60 250 1 2-T A0-102 EMR velorex

Kntomerkinnät:
A= alkuperäinen
T= työn alla
E= entisöity
M= museoajoneuvo
O= osina
R= rekisterissä

Jos iila loppuu jatka toiselle puolelle paperia
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