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Päätoimittajan
palsta

Tervehdys taas kaikki Jawasakkilaiset. Talvi on tuloillaan tätä
kirjoittaessa, syksy on pikkuhiljaa takanapäin ja täytyy sanoa, että se
on mennytaika paljon Jawojen ja niiden rakenteluiden merkeissä.
Torstaisin joka kuukauden ensimmäisenä on kokoonnuttu Keravan
Nesteellä ja täytyy sanoa, että osanotto ei ole ollut ruuhkaksi asti,
mistä lie johtuukin. Samat aktiiviset harrastajat toki ovat paikalla
melkein aina.

Yksi asia, mihin täytyy taas kerran palata on tämä Jäsenkysely
kaavake, jonka saitte edellisen lehden mukana. Alkuun palaute oli
melko vilkasta, mutta se on jostain syystä taas hiipunut!
Jäsenkirjurille on tullut noin 200 vastausta, mutta vielä noin 400 on
tulematta! Ottakaa nyt tosissanne tämä pyyntö ja palauttakaa
kaavakkeet nyt saman tien, sillä teistä riippuu, kuinka saamme uuden
paikkansa pitävän jäsenluettelon teille myöhemmin toimitettua!!
Kiitos!

Itse olen syksyn mittaan rakentanut pari Jawaa, Jawa CZ,n 353,
250cc, vm.1955 ja Jawa Crossin, 557,25Occ, vm.1962, joten jotain
on saatu aikaan. Lisäksi tällä hetkellä minulla on rakenteilla vieras
merkki, nimittäin MZ-175cc GL Sport, joka poikkeaa totutusta
Jawasta jonkin verran, mutta mielestäni kaikki vanhat pyörät ovat
mielenkiintoisia. Jawa on silti minun merkkini! Pyöriä varmaan taas
valmistuu talven mittaan useita eri puolella Suomea, joten niitä on
sitten mukava nähdä vaikka Ylöjärvellä Jawasakkiajoissa.
Vuosikokoushan on taas tulevana talvena tulossa, josta ilmoitus
toisaalla tämän lehden sivuilla.
Rompepäiviä on ollut taas muutama mm. Forssassa, VMPK;n päivät
Lohjalla ja Virossa Kurtnassa. Lisää on tulossa talven ja kevään
mittaan.

Tässä lopuksi toivotankin kaikille Rauhallista Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta 201 5!

Ajakaa varovasti, Jawa se olla pitääl
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Puheenjohtajan Palsta

Tervehdys Jawasakkilaiset

Tätä kirjoittaessa elellään lokakuun loppua. Tuuli tuivertaa ja on

kylmä, pakkasta pari astetta (Lappeenrannassa) Taitaa talvi tulla

tänäkin vuonna. Jawat myhäilee lämpimässä tallissa, odotellen

liikkeelle pääsyä. Kylläpä siihen hetkivielä menee.

Kesäkuussa seuraavat Jawa treffit ovatkin sitten Ylöjärven

Voijonmaan opistolla kesäkuun 5-7 6 2015. Saamieni tietojen

perusteella järjestelyt ovat jo nytten hyvällä mallilla. Joissain tiedoissa

rallipäällikkö Jarmo Jääskeläisen puh numerosta oli numerot

loppuneet kesken, tässä numero josta minä olen Jarmon tavoittanut,

0400-634934. Majoitustiloja voi kuulemma varata loppiaisen jälkeen'

Lisää rallista myöhemmin.

Tämä aika on melko hiljaista noin motoristin kannalta ajateltuna, tapahtumia on melko vähän.

Täällä oli lmatran rompepäivät, tapahtuma muistutti melkoista fiaskoa. Järjestäjältä oli tainnut

unohtua yksi pikku juttu, nimittäin mainonta. ostajia ei ollut kuin murto osa viime vuotisesta, silloin

oli lipun iunastaneita noin tuhatkunta, nyt ei ollut kuin murto osa siitä. Täytyy nostaa hattua

ryyjitt", jotx" viitsivät kuskata tavaroita edestakaisin. Jututin meidänkin kerhon myyjiä' ei se

påtjån naurutu kun ajat esim. Turusta tai Järvenpäästä etkä saa edes kuluja kunnolla takaisin. Ei

muuta kuin isokäsi että vaivauduitte paikalle.

Rompepäivistä tulikin seuraava juttu mieleen, koskee myös minua itseäni. Kun tilaamme osia

Jarmolta tai joltain muulta myyjältä ollaan tarkempia mitä tilaamme. vuosimalli ja tyyppi selville

paremmin, pelkkä Jawa ei riitä! Se aiheuttaa kovasti lisätöitä ja postikuluja. Hyvällä yhteistyöllä

saamme paremmin heidät (myyjät)jatkamaan meille hyvin arvokasta työtä. Tuskin se kuitenkaan

mikään kultakaivos on. Myönnän itsekin syyllistyneeni kyseiseen syntiin, joten antakkee armoa.

Pidetään hommat ja sitä kautta välit kunnossa niin homma pelaa hienosti, niin kuin tähänkin asti'

Tämä oivallus tuli minulta itseltä eikä kenenkään osatoimittajan valituksesta. Ollaan tarkempia

tilauksia tehdessämme.
Jawasakin vuosikokous on taas Maaliskuun 14.2015 Hämeenlinnan cumuluksessa klo. 12.00,

Raatihuoneenkatu 16-18 13100 Hämeenlinna, eli sama paikka, kuin viime kenalla. Kaikki

joukolla mukaan. siksi valitsimme Hämeenlinnan, koska se on melko keskeinen paikka joka

suunnasta.
Haluaisin että miettisitte jo seuraavaa Jawasakki kokoontumispaikkaa e1i2016. Se pitäisijulkistaa

joYlöjärvellä. Viime aikoina ei ole oikein ollut tunkua järjestäjistä'

Ja sitten kauniiksi lopuksi haluan omani ja perheeni puolesta toivottaa kaikille kerholaisille ja

heidån perheilleen hyvää ja rauhallista Joulua ja uuttavuotta. sytytän kynttilän myös pois-

nukkuneille ystävillemme!

Kesää odotellessa Terveisin Hannu Myyryläinen



Aika
Paikka

Tiedotuksia

Tiedotuksia.
Aloitetaan tärkeämmästä päästä, eli Jawasakki Ryvuosikokouksesta.
Kokoushan pidetäänjälleen 14.3.2015 Hämeenlinnassa Hotelli Cumuluksessa klo. 12.00.
Johtoryhmä kokoontuu tuntia ennen. Osoite on Raatihuoneenkatu 16 13100 Hämeenlinna. Puh. 03-
6488'l
Vuosikokous 201 5
JAWASAKKI ry Esityslista
Vuosikokous 201 5 12.'l'1.2014

14.3.2015 klo. 12.00-
HotelliCumulus Raatihuoneenkatul6 13100 Hämeenlinna

1 Kokouksen avaus
2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjan ja ääntenlaskijan valinta
3 Kokouksen laillisuudenja päätösvaltaisuuentoteaminen
4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5 Hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 201 4 kuuleminen
6 Tilikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen ja

tilinpäätöksen vahvistaminen
7 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8 Toimintasuunnitelman, jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruuden sekä

talousarvion vuodelle 201 5 vahvistaminen
9 Hallituksen puheenjohtajan ja kahden erovuoroisen jäsenen ja varajäsenen valinta
1 0 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
11 Muut hallituksen ja jäsenten esittämien asioiden käsittely
1 2 Kokouksen päättäminen

H uom ! Jäsenien vuosikokou kselle esittämät asiat täytyy lähettää sihteerille kirjallisena (kirje tai sähköposti)
28.2.2015 (eli kaksi viikkoa ennen kokousta) mennessä. On myös huomioitava, että koska kokoukseen on

lehden ilmesiyttyä vielä aikaa kolmisen kuukautta, on mahdolliset muutokset esityslistaan nähtävissä
yhdistyksen nettisivuilla Uuden Vuoden jälkeen. Lopullinen kokousversio on sitten nähtävissä netissä kaksi
viikkoa ennen kokousta eli maaliskuu n alussa. Sen nähdäkseen ei tarvitse kirjautua, joten jokainen halukas
näkee sen.
lvluista tarkistaa jäsenyytesi Jawasakissa ennen kokoukseen tuloasil
TERVETU LOA! sankoin joukoin kokoukseen, mukava taas pitkästä aikaa nähdäl

Muita tiedotuksia:
Harrastajien talven ehkä odotetuinja m ielen kiintoisin tapahtuma on taas keskitalvella Jyväskylässä.
Jyväskyfän Konepyöräseura järjestää 10.1.2015 Jyväskylän Messukeskuksessa perinteiset
Rompepäivät.
Rompemyynti alkaa taas aamulla klo. 8.00. Tavaraa on taas runsaasti tarjolla laidasta laitaan, pääasiassa

kuitenkin MP-tavaraa. N4yyjiä ympäri Suomea, ollaanhan Keski-Suomessa!!

Päätoimittajan palstallahan jo mainitsin jäsenkyselykaavakkeista ja niiden jäsenkirjurille palaut-
tamisesta!
Siis tässä vielä asiasta uudestaan! Tuntuu siis osittain siltä, että eivät läheskään kaikki ole otta-
neet tosissaan kirjurin pyyntöä niiden palauttamisesta täytettynäl Se että saisimme tulevana
vuonna jossain vaiheessa painettua uuden jäsen ja kalustoluettelon on ratkaiseva merkitys teidän
nykyisillä tiedoillanne.
Uusia jäseniä on tullut, kalustosta on osa ehkä myyty, osoite ja puh. tiedot ovat mahdollisesti
muuttuneet jne... kaikki tämä tulisi päivittää. Kaavakkeita on tällä hetkellä tullut noin ehkä pari
sataa, mutta vielä noin 400 olisi kiva saada!? Ottakaapa nyt itseänne niskasta kiinni ja täyttäkää
kaavake ja postittakaa se jäsenkirjurillemme pikaisesti!! llmoittakaa vaikka puhelimitse tai
sähköpostilla asiat ja myös se tieto, jos tietonne ovat samat, kuin aikaisemmin ilmoittamanne.
Jäsenkirjurin yhteystiedot ovat kaavakkeessa.
Ne joilta jostain syystä jää minulle tiedot tulematta laitetaan jäsen ja kalustotiedot entisillä
tiedoillal!!!!

Pirjo Koski Kiittää!



Vuoden kiinnostava MP-tapahtuma 31.1 -'1.2.2015. MP-näyttely 2015.
Helsingin Messu keskuksessa järjestetään perinteinen Moottoripyöränäyttely, jossa on nykyiset
uudet moottoripyörät esillä ja tietysti tarvikkeet ja ajoasut runsaasti. Lisäksi erikoisuutena tänä
vuonna sisätiloissa ajettava Super Endurokilpailu. Sokerina pohjalla VMPK:n oma osasto jälleen,

missä esitellään vanhoja hienoja entisöityjä konepyöriä. Teemana 50-luvun Brittipyörät.
Tervetuloa paikalle ihastelemaan! !

Muistin virkistämiseksi! Jawasakki kokoontuminen 5-7.6.201 5

Voionmaan Opisto Ylöjärvi
Jawasakkiajot siis ovat Ylöjärvellä Tampereen kupeessa, joten valmistautukaa niihin pikkuhiljaa!
Järjestelythän ovat melko hyvällä mallilla, kiitos paikallisten ja Tampereen seudun Jawamiesten
Majoitus+ ruokailut ovat hyvällä mallilla. Mm. Majoitus/2yötä+ateriat (tulopäivänä päivällinen
n.1 8-20+lauantaina aamupala ja päivällinen ja sunnuntaina aamupala, 83€
Majoitus/1yö (mahd. aamupala+päivällinen+aamupala.)? 66€
Majoitukseen kuuluu, liinavaatteet ja pyyhe. Saunat
Asuntovau n u/vau n u 15€+sähkö 5€+ateriatja telttapaikat 10€+ateriat
NASIKESKUS: kaikkien käytössä, mm. saunat, asuntoauto, telttai joil e suihkut+wc,t.
Ateriat muille/ päiväkävijöille listahin noin/ maksavat keittiöön!
Varauksia otetaan vastaan Loppiaisen jälkeen !

Voionmaan puh. n.ro vaihde:03-31422900 +sähköposti. info@voionmaanopisto'fi

Seuraavassa lehdessä, loka ilmestyy vuosikokouksen jälkeen noin Huhtlkuun alkupuolella
tarkem mat tiedot vielä ajoista ajo-ohjeineen I M u ista siis, Majoitusvara u kset Loppia isen lälkeen
yllä olevasta numerosta.

Pirkanmaa n Jawasakkilaiset toivottavat Jawa-m iehet tervetulleiksi Voionmaalle l!

Jarmo Jääskeläinen, 0400-634934+ VJJ@SC l. Fl

.i,it"' :|r::i'
f ,:..I

Järvenpään jäärata-ajot 60-luvulla, Jawa tietenkin johdossa.
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Jawasakin markkinat

Ostan, myyn,vaihdan,ostan, myyn,vaihdan,ostan, myyn,vaihdan. . . . . . . . ..
MWN: JAWA-purkuosaa joka malliin, uuttakin osaa. Kunnostetut koneet, Jawa typ.111250
(Perak), Jawa typ. 353/250, Jawa 5591250 Hp. 680€/ kpl.
CZ-150 kunnostettu kone, kaikki ok. Jawa typ.355/125 kunnostettu kone, sähköt ok. Cezeta-17 5
typ-502 kone. Jikow- kaasuttimet eri malleihin, käytetyVhuolletut, 60€/kpl. Ketjunsuojat alk. 50€
ja ketjut 20€. Cezetan dynastart, Peilit 20€.
Jawa-Mopo MS-50 Babetta 2O7 ja 21O uutta koneosaa, purkuosaakin on. Sixin sylinteri+mäntä/
kannella.
Kysele rohkeasti, palvelu pelaa!
Veikko Väyrynen 050-3528060 ja veikko.veko@gmai l.com

Myyn: Olisiko kiinnostusta kyseiseen kulkupeliin? Minulla on ollut Jawa CZ 150cc n.40 vuotta ja
se on seissyt Espoossa nyt käyttämättömänä n.5 vuotta. Olisin nyt halukas luopumaan siitä.
Vastaukset Kyösti Kokki, puh. 0 400-623832

Myyn:Jawa iyp.555 50ccvm.1962. Hyvä projekti, melko täydellinen.
Tarjoukset /vastaukset Jyrki Savolainen Puh.0400-31 6330

OSTAN: Jawa Sportin typ.361 350cc -60 luvulta. Vastaukset Hanski 0400-694812 +

hannu.vaarala@yle.fi

Tiedoksi: Viime lehdessä kyselin vanhoja mustavalkoisia valokuvia lainaksi lehtimateriaaliksi ja
niitä on tullutkin jonkin verran, kiitos siitä lähettäjille. Vielä haluaisin niitä lisääkin, joten jos sinulta
niitä mahdollisesti löytyy, voisitko lainata minulle niitä? Skannaan kuvat ja palautan ne takaisin.
Laita palautusosoite, niin hoidan homman. Jos kuvista jotain tiedät mm. ketä kuvissa on, miltä
vuodelta ja missä otettu olisitietenkin hyvä, mutta ei ole välttämätön.
Vastaukset; Veikko Koski Sakerintie 7 04200 Kerava, Puh: 0400-743296

MYYN: Jawan kunnostettuja moottoreita! Jawa 350cc typ.360, täydellinen tehdasuusi,
käyttämätön, hp. 1200€
Jawa 350cc, typ.360 porattu, laakeroitu, kytkin uusi. hp. 700€
Jawa 35Occ, typ.354 porattu, laakeroitu, kytkin uusittu. hp.600€
Jawa 250cc, typ.559 porattu, laakeroitu, kytkin uusittu. hp. 500€
Jawa 250cc, typ.353 sylinteri STD, mäntä uusi, laakeroitu, kytkin uusittu. hp.500€
Huom! Moottorit koekäytetty ja hienosti pärisee. Moottoreissa ei ole kaasareita, eikä virtalaitteita,
paitsi uudessa on.
Tiedustelut; Tauno Rossinen Joensuu, 0500-171012 Alla kuvat koneista!



In Memoriam

Jawasakin kunniajäsen Taavi Vainikainen on poissa.

Pitkäaikainen Jawasakin jäsen Taavi Vainikainen syntynyt 19.7.1933 poistui joukostamme
3.10.20'14 yli kymmenen vuoden vaikeitten sairauksien jälkeen.
Siunaus toimitettiin Keravan siunauskappelis sa 25.10.2014 läheisten ja muutaman tuttavan ja
ystävän ollessa paikalla. Allekirjoittanut oli ystävänä ja Jawasakin edustajana paikalla.
Muistotilaisuus oli Taavin kotona Keravan keskustassa.
Voinkin tässä Jawasakin puolesta esittää osanottoni Taavin poismenosta ja samalla kunnioittaa
Taavin muistoa koko Jawaporukan puolesta.

Taavinhan tunsi ja moni muistaakin hänet monivuotisena Jawasakin jäsenenä. Hänhän oli mm.
perustamassa kerhoamme vuonna 1983 ja oli myös kerhomme nimen keksijänä Jawasakki,
Hän itse oli SO-luvun menestyvä Jawa ja CZ kuski ja palveli Jawan maahantuojaa Suomen
Koneliikettä työntekijänä erittäin kauan. Hän mm. myi Jawan varaosia Suomen Jawa-piirimyyjille
merkittävän määrän-
Hän osallistui kerhomme toimintaan vuosia erilaisin tehtävin ia kannusti läsnäolollaan uusra
jäseniä.

Jälleen kerran menetimme kerhostamme mukavan miehen ia Taavi Dääsi näin taivaalliseen
Jawajoukkueeseen.

TaaviVainikaisen muistoa kunnioittaen, Jawasakki Veikko Koskija Pirjo Koski

Mainittakoon, että Taavista on seikkaperåinen tarina aikaisemmin ilmestyneessä
Jawasakkilehdessä numero 90, josta selviää, minkälainen Jawamies TaaviVainikainen oli.



Norjan Jawa-CZ-TREFF 2014

Norjan Jawa-kerholla on tapana järjestää vuosittain kaksi kokoontumisajoa. Kesäkuussa on
Länsikokoontum inen jossain vuonojen rantamilla ja elokuussa ltäkokoontum inen joko
vuoristoalueella tai itäisemmässä osassa Norjaa, johon Oslon ympäristöaluekin katsotaan
kuuluvan. Olen ollut aiemmin tässä ltäkokoontumisesssa kolme kertaa (1996, 1998 ja 2010).
Rupesin tämän vuoden alussa kertoilemaan muutamalle jawakaverille kiinnostuksestani startata
myös tämän vuoden ralliin ja neljä vapaaehtoista löytyi heti matkakaveriksi. Lisäksi Jawasakin
vuosikokou ksessa tuli yksi henkilö kysymään mukaanpääsyä ja heinäkuussa vielä yksi. Niinpä
seitsemän miestä oli lopulta valmis lähtöön kun sen hetki koitti.

Lähtijät olivat Kauko Suntioinen (61), Jyväskylä (Jawa Typ.18 350cc 1953), Markku Lahtinen
(58), Muurame (Jawa Typ.579 Army 250cc 1962), Lauri Puirola (57), Vantaa (Jawa Typ.554 Army
350cc 1961 ), Veijo Sallinen (66), Järvenpää (Jawa Typ.361 Sport 350cc 1965), Pauli Komulainen
(66), Vantaa (Jawa Typ.553 Army 250cc 1959), RistoSalo(65), Helsinki (Jawa/Czfyp.353250cc
1 963) ja Lippo Ylä-Jääski (60), Lahti (Jawa/CZ Typ.354 350cc 1 955).

Lähtöpäivä oli keskiviikko 13.8 ja oli sovittu, että porukka kokoontuu Turun satamassa
odottamaan iltalaivaan pääsyä. Niinpä minä ja Markku starttasimme Keski-Suomesta jo klo 13

hänen kotoaan Muuramesta ja ilman minkäänlaisia ongelmia kauniissa aurinkosäässä matkaten
saavuimme Turun satamaan alkuillasta. Tamperetta lähestyttäessä kaupungin päällä oli iso
musta pilvi, mutta hyvällä tuurilla se olikin enemmän pohjoispuolella kaupunkia ja me taas
sivuutimme sen eteläreunoja kulkevaa moottoritietä pitkin, joten emme kastuneet. Markun pyörän
tankillinen riitti 200 km:n matkaan (kuten myös myöhemmin muidenkin Army-pyörien tankit) ja
sitten oli kaarrettava tankkaamaan. Reissulla muodostui rutiiniksi ajaa aina noin saia km ja pitää
jaloittelu- tai tankkaustauko.

Me l\4arkun kanssa aikamme odoteltuamme muita tuleviksi siirryimme kirjautumisjonoon ja
ajoimme laivan sisäänajopaikan viereen erityisesti motoristeille tarkoitetun odotuskatoksen alle.
Tämä on Turun satamassa aivan loistava keksintö. Ei tarvitse motoristien kärsiä mahdolrrsesia
sateesta. Kello lähestyi jo iltakahdeksaa, kun satojen jonottavien autojen takaa alkoi näkyä
kypäräpäitä ja kuulua kaksitahtisen pauketta. Kaikki viisi Etelä-Suomesta startannutta
matkalaista olivat myös onnellisesti selvinneet satamaan ja tämän kesän "rynnäkköryhmä" oli
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Gräsmark. Arne Granheimin pihalla. Risto, Lauri, Pauli, Kauko, Veiio, Lippo ia Markku.
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Laivaan päästiin ajamaan heti kahdeksan jälkeen ja "Viking Grace" lähti ajallaan klo 20.55 kohti

Tukholmaa. Porukallemme oli varattu kolme hyttiä ettei tarvitsisi liian ahtaasti asua,

Pikasiistiytymisen jälkeen matkalaiset kokoontuivat virkistävien oluttuoppien äärelle ja niin pääsi

matka lopullisesti alkamaan. Seuraavan aamun aikaisen herätyksen takia porukka siirtyi kuitenkin

yöpuulle jo parin tuopin jälkeen. Ruotsi ja Norjan erittäin kalliin oluen takia ostettiin kuitenkin tax-

freestä sen verran juomaa mukaan kuin itse kunkin Jawan ku ljetuskapasiteetti salli.

Torstaiaamu 14.8 otti matkalaiset vastaan aurinkoisesti laivan kiinnittyessä Viking Terminaalin

laituriin. Kaikki Jawat lähtivät helposti käyntiin, omani ainakin jopa ensimmäisellä potkulla.

Laivasta ajettiin ulos klo 06.30 ja koska olin Google Mapsista etukäteen katsonut reitit ja ne

päähäni painanut, sain luvan toimia johtopyöränä ja vetää letkaa ensin Tukholman läpi ja lopulta

koko reissun. Sellaisia hömpötyksiä kuin navigaattori ei vanhoilla pyörillä reissatessa tarvita. Ei

ainakaan pohjoismaissa. Slussenin siltojen alta kulkumme vei E4lE2O-tielle ja ensin kohti

Södertäljeä, jossa sitten tiet haarautuvat ja me kurvasimme oikealle E20:lle kohti länttä. Mikäpä oli

ajellessa kun aurinko helli ja pyörät toimivat moitteettomasti. Ylimääräinen pysähdys tuli kun

Lipolta putosi tielle makuupussi, mutta sen poimiminen ja paremmin kiinnittäminen ei aikaa juuri

vienyt. Onneksi ei ajanut letkassa viimeisenä. Eihän minun Perakissa nopeusmittari ole toiminut

30 vuoteen, mutta ikäni ammatikseni ajettuani osaan kyllä arvioida milloin mennään 70-80 km:n

nopeutta ja sillä nopeudella pyrittiin etenemään ainakin tasamailla

150 km:n jälkeen pidettiin pieni tau ko Arbogassa Markun ja Paulin jo juottaessa pyöriänsä. Täällä

E20 yhtyy varsinaiseen oslon tiehen eli tielle E18 ja sitä edeten ajoimme orebrohon, jonka

ohittetuamme käännyimme sitten kohti Osloa ja ajoimme risteyksen jälkeen ensimmäiselle

huoltoasemalle, jossa muutkin sitten jo tankkailivat ja kahvittelivat. Päivätavoite oli 400 km ja nyt

olimme jo ylittäneet puolen välin, joten rauhassa vedettiin henkeä.

Tämän jälkeen matkan jatkuessa myös maaston tasaisuus muuttui ja Karlskogan ja

Kristinehamnin kohdilla alkoi olla jo pitkiä puuduttavia ylämäkiä ja vastaavasti helpottavia

alamäkiä. Omasta Perakistani on jo se huippupuhti kadonnut yli 30000 ajetun km:n jälkeen ja

vaikka se tasasella vielä ottaa 90-'100 km, niin pitkissä ylämäissä se kyllä alkaa uupumaan. Muilla

tuntui pyörät kuitenkin kulkevan myös yllämäet sutjakkaasti ja meinasin ruveta olemaan

tientukkona. Niinpä muutin ajotyylin sellaiseksi, että alamäissä annoin hanaa, otin ainakin 300

m:n kaulan ja annoin sitten muiden saada kiinni mäen päällä. Näin koko letkan keskinopeus ei

sitten tioou nut minun takiani. Ja homma toimi kuin käkikello.

Karlstadissa ajoimme ison kauppakeskuksen pihaan ja ostimme varsin reilusti erilaista

grillattavaa illaksi. Army-Sixit tietysti myös tankkasivat. Heti matkan jatkuessa erkaannuimme

E18:sta oikealle tielle 61 ja lähdimme suuntamaan kohti luodetta ja n. 80 km:n päässä olevaa

Gräsmarkia. Siellä oli päivän päämäärämme, norjalaisen Jawaharrastaja Arne Granheimin

kesämökki. Ennen sinne saapumista saimme viimeisen 20 km:n aikana kuitenkin niskaamme

reippaan sateen, joka ei kuitenkaan ehtinyt sittenkään pahemmin ketään kastelemaan. Ja olihan

ajo jo lopuillaan ja kuiva majoitus odottamassa. Sen verran sade kuitenkin aiheutti ongelmia, että

Riston kutjettama 24:n tölkin pahvilaatikko alkoi hajota kastuessaan ja oli tehtävä hätäpydähdys

ettei tölkit olisi alkaneet levitä pitkin tien varsia. Oluita lastattiin sitten jakaen muiden pyörien

kuljetettaviksi ja katastrofi oli estetty.

Pienen päänpyörityksen jälkeen viimeisien satojen metrien aikana, näkyikin isännän hahmo jo

mökkinsä risteyksessä ja niin kurvattiin pihaan ja asetettiin Jawat suoraan riviin. Kello näytti 15.00

ia 400 km olitakana. Keskinopeudeksi olitullut n.50 km/h, sillä tauot olivatolleet pitkiä.
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Ask. Arnen kotitallin edustalla

Taas oli mukava nähdä todellista jawaharrastajaa, jonka olen tuntenut jo vuodesta 1996
ensimmäisen Jawa-CZ-Träffin käyntini jälkeen. Hän on hankkinut Ruotsin puolelta kesämökin,
jota minä kyllä kutsuisin enemmänkin taloksi. lVökin pihasta on upea näkymä itään Rottnen-
järvelle ja sitä jaksoimme ihailla koko illan oluenjuonnin ja grillauksen välillä. Kaikille seitsemälle
suomalaiselle löytyi makuusija ja kosteat ajovarusteetkin saatiin narulle roikkumaan
ulkovarastoon. Aikaisin heitettiin selälleen, sillä matka jatkuisi aamulla klo 8 ja ajokunnossa oli
tietysti kaikkien oltava.

Perjantaiaamuna 15.8 starttasimme klo I heti aamupalan nautittuamme kohti Norjaa. llma oli
hyvä aamusta lähtien ja kuivassa sekä lopulta aurinkoisessa säässä saimmekin ajaa koko päivän.
Suuntasimme Gräsmarkista mukavasti puikkelehtivaa tietä Charlotten berg iin, joka on viimeinen
pikkukaupunki ennen Norjan rajaa. Siellä iankit täyteen ja Arnen perässä, joka ajoi edellä Skoda
Octaviallaan, ylitimme Norjan rajan puoli kymmenen paikkeilla. Ja niin oli siirrytty EU:n
ulkopuolelle. Ei se kuitenkaan mitenkään kiinnostanut Norjan tullia, joka ei häirinnyt yliiystä
millään tavoin.

Matka eteni Kongsvingeriin, jossa ylitimme Norjan pisimmän joen, Glomman, ja siirryimme
ajamaan sen pohjoispuolta länteen tie E16:tta seuraten. Vielä yhden jalottelutauon pidettyämme

alitimme Klöftassa tien E6, joka on Norjan päätie etelästä pohjoiseen ja saavuimme klo 11.15Ask
nimiseen kylään, jossa Arne asuu.

Tauko siellä kesti tunnin, jonka aikana nautimme Arnen vaimon Ingerin kahvi- ja
voileipäta rjoilusta. lvlyös Arnen tallissa olevaan Jawa- ja Cz-kokoelmaan ehdimme tutustua. Sillä
aikaa hän lastasi Skodaansa tavaroita ja kytki peräkärryn jonka kyydissä oli hieno Jawa Typ.11

vm.1 946. Siinä oli harvinainen FJ-merkki tankissa, joka siis tarkoitti Jawatehtaan perustajaa
Frantisek Janacekiä. Pyörä ei ollut Arnen oma, vaan kaverilta lainassa siksi, että hän oli sillä
osallistunut Pohjois-Sa ksassa olleeseen veteraan im p-tapahtu maan pari viikkoa aikaisemmin.
Sinne oli osallistu misvaatimuksena ollut pyörä valmistettuna ennen 1950 ja Arnella ei itsellään
sellaista ollut ajokunnossa.

Siispä tunnin tauon jälkeen letkamme lähti Skodan perässä painamaan kohti päivän päämäärää
eli Hokksundia. Sinne olisi lyhintä reittiä ollut juuri alle 100 km, mutta Arne ei halunnut viedä meitä
Oslon alueen läpi vilkkaassa perjantailiikenteessä vaan läksimmekin ensin pohjoisen suuntaan ja
siitä sitten länteen kaartaen Hönefossiin. Sieltä olikin sitten suunta jo etelään tietä no:35 ja
hienoissa maisemissa ajaen monen tunnelin lävitse saavuimme Vikersundiin. Siellähän piti

ehdottomasti käydä katsomassa tuo mahtava lentomäki, jossa norjalainen Johan Remen
Eversen talvella 2011 hyppäsi nykyisen mäkihypyn pitu usennätyksen, 246,5 metriä.
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Kun mahtavaa mäkeä katsoi alhaalta täytyi vain hiljalleen päätään puistellen ihmetellä ihmisen

rohkeutta, joka sieltä uskaltaa sukset jalassa alas tulla. Rinteeseen oli asetettu merkki

ennätyshypyn alastulokohtaan ja oli todettava, ettei siitä enää pidemmälle voi tulla ilman että

monttua kaivettaisiin syvemmäksi.

vikersundista ei sitten ollutkaan Hokksundiin kuin 25 km ja sinne kaupungin campingille

kaarrettiin klo 15.15. Perille oli selvitty ilman haavereita ja kaikkien pyörät olivat toimineet

moitteettomasti. Norjalaiset jawaharrastajat ovat mukavaa porukkaa ja meidät otettiin vastaan

reippain tervehdyksin. Arne oli varannut meille kaksi mökkiä ja jako oli helppo, molempiin neljä

matkalaista. Sitten alkoi tuttujen tervehtiminen ja matkan rasituksista rentoutuminen. Sitä auttoi

vielä edellisillasta säästyneet oluet, sillä suurin osa laivalta ostetuista juomista oli säilynyt perille

asti.
perjantai menee norjalaistenkin kokoontumisessa vapaaseen seurusteluun ilman järjestettyä

ohjelmaa. Emme laskeneet paikalle tulleiden pyörien määrää, mutta niitä lienee ollut lopulta 50-60

kappaletta ja ihmisiä tietystijonkun verran enemmän. Siinä kului ilta ja sen lopullisesti pimennyttyä

itse kukin pimensi itsensä unten maille. Ajokilometrejä oli päivän aikana tullut melko tarkalleen

300.
Lauantain, 16.8, aamupaivä kului odotellessa starttia päiväajelulle joka pääsi alkamaan klo 11.

Siihen osallistui nelisenkymmentä pyörää, mutta mielestäni valitettavasti meitä suomalaisia ei

siihen osallistunut kuin minä ja Markku. sanon valitettavasti siksi, että emmehän me

suomalaisetkaan oikein pitäisi siitä, jos vaivalla järjestämästämme ajelusta vierasmaalaiset
jäisivät makoilemaan kämpille. Kukin tekee tietysti tyylillään ja osallistuu tapahtumiin tavallaan,

mutta kyllä näihin ajeluihin olisi syytä osallistua varsinkin, jos sää ei ole esteenä. Nyt ei ollut, sillä

ilma oli mukavasti puolipilvinen.
Ajelu suuntautui Hokksundista noin 20 km pohjoiseen Amotin kunnan alueella sijaitsevalle

vanhalle kobolttikaivokselle tai paremmrnkin sen yhteyteen rakennetulle museoalueelle
(Blaafarvevärket). Pienenpiä kapeita ja rnutkikkaita kyläteitä pitkin paikalle mentiin ja sitten samaa

isompaa tie no:35, jota pitkin eilen oli tultu, palattiin takaisin iltapäivällä Hokksundiin. Norjan kerho

tarjosi ilmaisen ruoan museoravintolassa, mikä oli mukava yllätys retkeen osallistuneille

Ei kai Jawalla hypätty!
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Norjalaisten kokoontumiseen kuuluu perinteisesti kerhon vuosikokous aina lauantaina
alkuillasta ja niin nytkin. Me istuimme joukossa paljonkaan ymmärtämättä, mutta näytti siltä, että
ilman isomoia vääntämisiä asioiden suhteen he saivat ratkaistua käsiteltävät asiat. Varsinaisen
kokouksen jälkeen jaettiin palkinnot ja oli arpajaiset. Minä sain kauimpaa tulleen palkinnon tai
tässä tapauksessa diplomin, sillä he eivät näytä pyttyjä jakavan. Pauli sai erikoispalkinnon
pyöränsä tavarankuljetustynnyristä, sillä se tu ntuijärjestäjiä viehättävän.
lllan loppuhuipennuksena olisitten perinteinen grilli-ilta. lsoja hiiligrillejä sytytettiin ainakin kolme

ja hiiliä niihin kaadettiin niin paljon, että taisivat hehkua vielä aamuyölläkin. Jokainen oli itse
grillattavansa ostanutja vastasi siitä, että vatsa täyttyy. Tässä vaiheessa oli laivalta ostetut oluet
loppuneet ja piti turvautua huomattavasti arvokkaampaan norjalaiseen, ja lohtuna oli, että
maultaan se oli aivan kelvollista. Pimeyden laskettua alueelle siirryttiin Iepoasentoon, sillä
huomenna olisi taas edessä 400 km:n ajourakka.

Sunnuntai-aamuna 17.8 herätessämme taivas oli pilvessä mutta ei onneksi satanut. Arne oli
ensimmäisenä ylösnousijana valmistanui kaikille aamiaista, jonka nautittuamme olimmekin sitten
starttivalmiit kotimatkaa varten. Kiersimme alueella hyvästelemässä kaikki pystyssä olevat ja
kiittelimme mukavasta kokoontumisesta. Sitten Jawat käyntiin ja klo 8 suuntasimme
Hokksundista tielle 283, joka luikerteli Drammen-joen pohjoisrantaa mukaellen itään saman
nimiseen kaupunkiin. Siellä oli tunneli, jonka erikoisuus oli sen sisällä oleva liikenneympyrä.
Sellaista en muista nähneeni ennen missään. Tunnelista ulos tullessa yhdyimme tie E18:lle
suuntana Oslo. Nyt havaitsimme, että meille kävi tuuri siinä mielessä, että oli sunnuntai-aamu ja
isokin valtatie varsin tyhjänä autoliikenteeltä. Niinpä Oslon läpiajo ei tuottanutkaan mitään
ongelmia ruuhkineen, jotka varmaan arki aamuna olisivat huomattavasti haitanneet matkantekoa.
Oslon jälkeenkin pysyimme koko päivän tiellä E18.

Hokksund. Markun Ja Kaukon Jawal.

Selvittyämme Oslon läpi alkoikin sitten taivas harmaantua yhä enemmän ja sadepisarat alkoivat
lisääntyä siihen tahtiin, että oli pysähdyttävä vetämään sadeasut päälle. Ja päällä ne sitten
pysyivätkin koko päivän aina päämääräämme Örebron asti. Oli ollut tarkoitus, että olisimme
poikenneet päätiestä Hemnesiin katsomaan Rudolf Saxegaardrn Jawa-museota, mutta
tapahtumassa olimme kuulleet hänen olevan Tsekeissä rompereissulla ja jätimme sitten
museokäynnin väliin. Ennen Ruotsin rajaa Örjessä tankattiin ja pyrittiin tuhlaamaan viimeiset
Norjan kruunut. Ruotsin raja ylitettiin n. klo 11.30 ja sitten niin kumpuilevaa päätietä pitkin
oainoimme menemään.



T

Sade yltyi välillä melkoisiksi kuuroiksi ja keulalla ajaessani oli välillä jo hankala seurata takana
tulijoiden edesottamuksia. Jossain Kristinehamnin paikkeilla oli sitten pakko pysähtyä, kun kaksi
pyörää , Markun ja Laurin, oli jäänyt letkasta. Jonk:n aikaa odoteltuamme pyysin muita jäämään
paikalleen odottamaan ja itse lähdin ajamaan takaisin selvittämään ongelman syytä. Yli viisi
kilometriä ajettuani pojat tulivat vastaan, mutta koska satiuijuuri sellalnen tieosuus, jossa kulkee
vaijerikaide vastaantulevien kaistojen välissä, en päässyt kääntymään perään. Oli ajettava vielä
monta kilometriä ennen kuin tuli kohdalle sellainen aukko, josta pääsi kjerähtämään takaisin.
Letka saatiin kuitenkin kasaan ja matka jatkui. Kovassa kaatosateessa Markun pyörän
kaasuttimeen oli mennyt jostakin reiästä pisaroita ja aiheutti koneen sammumisen. Aikansa
käyntiin potkittuna oli kone sitten alkanut käymään ensin takerrellen, mutta sitten lopulta
normaalisti vesipisaroiden mentyä kaikkinensa kaasarin läpi.

Karlskogassa tehdyn tankkauksen jälkeen alkoivat viimeiset kymmenet kilometrit Orebrohon,
jossa sateen pieksämiä miehiä odotti Scandic-hotelli. Vaan sitten parikymmentä kilometriä ennen
määränpäätä alkoi minun vanha uskollinen Perakini nykimään ja rykimään käyntiään ja vauhtikin
tippui jonkun verran. Kun kerran kuitenkin liikkui, en vetänyt tien varteen vaan annoin mennä ja
toivoin parasta. Aikansa temppuiltuaan kone taas heräsi henkiin normaaliksi ja niin tulimme
Orebrohon- Syy käyntihäiriöön oli epäilemättä sama kuin Markun koneessa aikaisemmin eli
vesipisarat kaasarissa. Perakissa kun ilmanpuhdistaja on niin otollisesti näkyvissä, niin näyttää
olevan helpostikin mahdollista, että kovassa kaatosateessa joku pisara eksyy lyhyen putsarin läpi
kaasariin.
Ajettuamme Scandicin pihaan, jatkoi Lippo vielä matkaansa kohti Eskilstunaa, jossa hänellä oli

sukulaisia ja yöpymispaikka. Oli kuulemma perille tultuaan tarvinnut sukulaisten apua
saadakseen läpikastuneet varusteet pois päältään. Me muut sen sijaan otimme jo etukäteen
varatut huoneet hotellista ja aktiivisimmat syöksyivät saunaan lämmittelemään. Minä ja Markku
tyydyimme sisäiseen lämmitykseen. Hyvä ateria hotellin ravintolassa päätti sen päivän
taivalluksen ja sitten lepoasentoon. Päivän saldona oli n.400 km.

Maanantai '18.8 olikin sitten eilisen vastakohta sään suhieen, sillä koko päivän paistoi aurinko
missä kuljettiinkaan. Startti Scandicin pihalta heti klo 9 jälkeen ja suunta Eskilstunaan, jonka
kohdalla Lippo meitä jo odotti E20{ien varressa.

örebro. Pauliia Markku valmistelevat lähtöä Scandicin pihassa.
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Norjalaiset Jawamiehet koolla.

Ajoimme siis Tukholmaan samaa reittiä, kuin olimme edellisellä viikolla ajaneet päinvastaiseen
suuntaan. Koska mitään kiirettä ei ollut, tankattiin ja maattiin nurmikolla Mariestadin kohdalla ja
sitten suuntasimme Tukholman eteläpuolella olevaan Ikeaan. Kukaan itseänsä kunnioittava mies
eitietenkään osta lkeasta mitään, mutta nythän olikin kysymyksessä ajan tappaminen ja sämpylä-
kahvin ostamista lkeassa ei tässä tilanteessa laskettu synniksi. Kulutimme siellä aikaamme yli
tunnin, varttia vaille kaksi stadtasimme ja olimme Viking-term inaalissa puoli tuntia myöhemmin.
OIimme siis kaikki selvinneet ilman isoja murheita siihen asti, että pääsy koti-Suomeen oli varma.

Aikansa au ringonpaisteessa odoteltuamme vanha kunnon "Mariella" otti meidät sisäänsä ja
irtosi laiturista aikataulussaan klo 16.30 suuntana Helsinki. Päätettiin lopettaa onnistunut matka
ku n non a'la carte illallisella ja näin sitten tapahtuikin. Yksijoukosta piti kuitenkin parempana "nakit
ja muusi'-luokan vaihtoehtoa ja se toki hänelle suotiin ja hyvää oli hänenkin ruokansa ollut.
Loppuillasta porukalla karaokessa kuuntelemassa kansantaidetta laulettuna. Minä olin porukasta
ainoa, joka uskaltautui mikrofonin varteen.

Pilvinen Helsingin Katajanokka otti meidät vastaan tiistai-aamu päivällä 19.8, kun klo 9.30
ajoimme ulos laivasta ja suuntasimme kukin tahoillemme kotia kohti. Risto, Lauri ja Pauli jäivät
Helsingin alueelle, Veijo kaartoi Järvenpäähän ja minä, Markku ja Lippo suuntasimme kohti
Mäntsä1ää tankkaamaan. Ja siellä taivas repesi ensimmäisen kerran, onneksi juuri
huoltoasemalla ollessamme. Sankan vesisateen loputtua ajoimme vanhaa tietä Lahteen, jossa
Lippo puoiestaan jäi joukosta ja onnistui siten välttämään pahimman. Sillä Padasjoelta eteenpäin
kohti Jyväskylää sade yltyi yltymistään ja Jämsän kohdalla sitä tuli niin, että autotkin jo ajoivat
osittain tien sivuun. Ei siinä mitkään tex-asut, ei uudet eikä vanhat pysty käsittelemään sellaista
vesimäärää, mitä taivaalta tuli. Me vain puskimme eteenpäin kun olijo paikat märät ja kylmä painoi
päälle. Markku kaartoi Muuramessa kotiinsa ja minä sammutin Jawan kotipihassa klo 15. Koko
matka oli n. 1900 km ja näitä neljää viimeistä tuntia lukuun ottamatta tosi hyvä.

Tätä viiustumista seurasi neljän viikon sitkeä flunssa, mutta mitäpä sitä ei uhraisi hyvän Jawa-
harrastuksen ja varsinkin niillä ajamisen eteen. Kiitos kaikille matkakavereille hyvästä reissusta ja
kyllä sitä taas ensi kesänäjohonkin startataan. Todennäköisesti Latviaan.

Kauko Suntioinen



Jawa Talli A1o 2014

Elokuun viimeisenä viikonloppuna järjestettiin

Kouvo lassa, Aholan Vierastalolla
(a h o la nvierastalo. co m ) ensimmäinen tapah-
tuma Jawa 650/660 kuljettajille kyytiläisineen.
Jawa Talli Oy.n lyhyen uran aikana on monissa
yhteyksissä tullut vastaan asian harrastajia,
jotka eivät ole tienneet toisistaan mitään. Tätä
väkeä ja jo Jawasakista tuttua porukkaa

ha lus im me kerätä kasaan tekemään
tuttavuutta ihmisten ja Jawojen kesken.
Perjantaina pyörittiin Jawojen ympärillä perin-

teiseen tapaan ja levättiin viikon arki-
väsymykset pois syöden ja saunoen.
Lauantaina aamupäivällä startattiin yhteiselle

ajelulle ja mikä mukavaa, myös päiväkävijöitä

tuli reissuun mukaan.
Ensi alkuun "Kahautettiin" Verlaan museo-
alueelle (verla.fi), paikkaan, missä vierailtiin
myös Jawasakkiajoissa, silloin, kun kokoon-
nuttiin Orilammella.
Mikä hyvä säkä, että pikkuputiikit olivat vielä
auki, joten suoritimme kivoja ostoksia....
Suklaata, viiniä ja pikkutavaraa. Meitä naisia
ainakin hymyilytti!

Oman kivan lisän paikan historialle toi Rönkön Jukan n uoru usm u istelot,loita en tässä ku iten kaan

suurelle yleisölle kertaile. Annetaan miehen maineen kasvaa. . .

Syömässä käytiin Heinolan tien varressa Vanhalla Kelolla (vanhakelo.fi). Oikein kelpo

ruokapaikka ja mieluinen taukopaikka motoristille, koska myös pihatilaa riittää.

Onnen päivä koittikin meille pian, kun tuvasta päästiin pihalle: Komeaa Jawarivistöä alkoi

täydentää suurehko määrä muita motskareita: parisenkymmentä muun merkkistä" pyörää, jotka

sulautuivat ihan kauniisti joukkoomme. Näin muisteli paikalla o eet, että porukka oli Päijät-

Hämeen VMPK väkeä. Näiden mukavien ihmisten kanssa jaoimme iion siitä, että: "uusia Jawoja

tehdään edelleen" ja" onpa monta 650 Jawaa samalla reissu lla' .

Vaan jatkettiin matkaa suuntana Nurmaa, Mäntyharju ja siellä WHD Gård
(woikoskiheliosdressage.fi). Hieno on paikan nimi ja hieno on paikka: Keväällä avattu

matkailukokonaisu us, missä on mm. majoitusta, ravintolapalveluja, hevosten valmennus- ja

ku ntoutuspalveluja sekä 45-50 auton kokoelma liittyen Woikosken teollisuushistoriaan ja

Palmbergien perhehistoriaan.

Juotiin pullakahvit ja tutkittiin museo nuoren ja soman oppaamme johdolla. Siinä lopussa

kierroksen tuli esille, että museosta puuttuu vielä Jawa typ.18 Perak, millä työnjohtaja oli kulkenut

aikanaan metsätyömaiden välillä. Tytön ilme oli ällistynyt, kun Arto totesi sellaisen olevan kotona

tallissa ja Kauko kertoi vastikään käyneensä Norjassa sellaisella Jawalla. "Niin kaukana! Voiko

niillä laa??" .

Jawa talliajon uudet pyörät.



Järjestäjät ja kokoontujia koolla.

Että näin. Suositeltava käyntikohde. Kertakaikkiaan.
lltaa vietettiin sitten liki perhepiirissä Kaukon ja Kaijan sekä Stefanin ja emäntämme Sussun
kanssa.
Syötiin Jawakakku, pidettiin arpajaiset, suunniteltiin u usia rerssuja ja muisteltiin jo koettuja.
Päätettiin sitten myös, että kokoonnutaan tällä samalla ajatuksella vuoden päästä uudestaan.
Siis sama aika ja sama paikka. Merkatkaa kalentereihin!!

Ajothan ovat aina, kuten nytkin 29-31.8, joten varautukaa nykyjawojen omistajat elokuun
loooumetreillä!

Terveisin Eila Paronen jaArto Heino

Komea on Jawa kakku. Ja varmasti oli hwää!
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Jan in
Moi kaikille Jawasa kkilaisille !

Sähköistä ei ole pitkään aikaan kerrottu mitään lehden sivuilla ja nyt onkin ehkä aika kertoa niistä
enemmän, koska monelle nämä asrat ovat aika askarruttavia. Niinpä kerholainen Jani Kosonen
päättikin kertoa seuraavaa.
Seuraavassa ohjeet Elektronisen lataussäätimen asen nus Jawan laturiin:

Monilla Jawan omistajilla on vielä pyörässään alkuperäinen laturi ja sen kyljessä tuo mystinen
lataussäädin, jonka toiminnasta ja toimimattomuudesta on kuultu juttuja jos jonkinmoisia. Jos
Vapen asentaminen tuntuu liran monimutkaiselta tai tyyriiltä, voi tuon vanhan laturin päivittää tälle
vuosituhannelle elektronisella lataussäätimellä.

Tässä ohjeet siitä miten säädin askarrellaan laturin kylkeen.

Kuva 1; Ensin pitää hankkia säädin, jonka voi tilata vaikka Motorenilta. Hinta liikkuu 17€!
tietämissä.
Kuvassa näkyy säätimen tiedot, MR 7V-P+ www. motoren.sk I shopl detaill 2046 I 49
Kuva 2; Laturia puretaan niin paljon, että jäljelle jää kenttäkäämit ja niiltä lähtevät kaksi
johtoa. Johdoista se, joka meni ennen samaan nippuun lankarullalta näyttävän esineen
kanssa, merkitään teioillä.

Kuva 3; Kenttäkäämeiltä lähteviin johtoihin tinataan jatkot ja tinaukset suojataan
kutistesukalla. Hiililtä lähtevä johto vaihdetaan pidempään ja taipuisaan johtoon (joissakin
latureissa tuo hiililtä lähtevä johto on yksisäikeinen).
Kuva 4; Lataussäädin ruuvataan paikoilleen ja hiililtä lähtevä.lohto kiinnitetään paikoilleen.

Kuva 5; Teipillä merkitty johto kytketään säätimen M napaan. Säätimen maadoitusjohto
ruuvataan kiinni laturin runkoon.
Kuva 6; Laturin hiileltä, kenttäkäämiltä ja säätimeltä tulevat johdot tinataan samaan nippuun
lyhyen johdonpätkän kanssa.

kipinäsivut
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Kuva 7; Kärkien säätölevy kiinnitetään takaisin laturiin ja laturi kiinnitetään takaisin pyörään.
Laturissa on tällä hetkellä siis yksijohdon pää, joka liitetään pyörän 61 -johtimeen ja säätimessä
yksi tyhjä liitin johon tulee pyörän 51 -johdin. Kärkien johdot kytketään paikoilleen (kärkien johto
menee joissain latureissa vanhan säätimen rungon kautta, mutta nyt se täytyy kytkeä suoraan
kärjille).
Kuva 8; Kytkentäkaaviossa tulee huomioida latauksen merkkivalo, jota ei ole ampeerimittarilla
varustetuissa pyörissä. Laturin kenttäkäämitys saa nimittäin herätevirtansa tuon merkkivalon
kautta ja ei näin ollen toimi ilman tuota valoa. Merkkivalo kytketään helpoiten ampeerimittarille
napojen 61 ja 54 välille. Pyörissä, joissa on latauksen merkkivalo, pitäisi homman toimia ihan
sillään.

Kyseisestä säätimestä on myös saatavilla
m iin us maado itte ista mallia (MR7V-N-)
Markkinoilla on myös muiden valmistajien
tuotteita (AEV) joiden kytkentä on pitkälti
samanlarnen.

Tässäpä kipinätietoa tuli kuvien kanssa, joten joukolla kytkemään uusia säätimiä, sillä tosiasiahan
on se, että niitä alkuperäisiä releitäkin on tällä hetkellä vaikea saada. Eli pähkäillään porukalla ja
savun hälvettyä tarkisietaan kytkennätuudelleenl (toimittajan kommentti)
Ohjeitten kirjoittajalla Jani Kososella on myös hyvä oma Jawablogi Netissä. Sinne pääsee
selaamaan helposti kirjoittamalla Googleen sanan JAWAILLEN. Sieltä löytyy paljon kaikenlaista
niksiä Jawan rakenteluun. Suosittelen!

Jan i Kosonen Jawasakkilainen
Puh.040-5760740

Elektroninen lataussäädin MRTV- P+ {6V45W)
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Jawan vaihteisto osa 4 kokoonpano
Teksti ia kuvat: Lauri Puirola

Kun vaihteisto on koottu niin kannattaa laturinpuoleinen puolisko asentaa ilman kampiakselia ja
kokeilla vaihteiden toiminta. Laita muutamalla ruuvilla puolisko kiinnija pyöritä vetoakselista sekä
väännä vaihdeoolkimesta vaihteita laidasta toiseen.

Jos vaihteet toimivat eivätkä rattaat takertele toisiinsa niin otetaan puolisko pois ja asennetaan
kamoiakseli sekä tiiviste ia kootaan moottorinouoliskot toisiinsa.

Kokoonpanokuvassa työkalu jolla on helppo vetää puolisko kiinni toiseen. Kiristetään lohkon
ruuveja sekä työkalun ruuvia vuorotellen, näin moottori on kasassa.
Tiivisteen sijasta voi lohkojen välissä käyttää myös tiivisteliimaa, Loctitelta löytyy. Myös Honda
Bond on laatutuote.
Seuraavassa numerossa kytkimen kokoonpanoaja kuluneen kytkimen korjausohjeita.
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Jawasakkilainen Seppo Suomela

Seppo on sen verran tunnettu mm. Jawasakissa, että mielestäni on aika hieman esitellä
hänet kerholaisille.

Seppo Suomela aarteidensa kanssa.

Tällä hetkellä Iähes eläkejkäinen Seppo vetää rakennusliikettä Suomela &Kalke Rakennus Ov:tä
Keravalla, jonka hän pisti alulle vuonna 1 989.
Vuodesta 1991 lähtien hänen asiakkaansa on ollut Helsingin seurakuntayhtymä ja on edelleen ja
jatkuu tulevaisuudessakin. Helsingissä ei ole yhtään kirkkoa, johon emme ole tehneet korjauksia
ja uudistuksia, Suomela sanoo ja jatkaa, että Helsingissä on noin 55 kirkkoa. Suomela on
remontoinut myös lukuisia piispojen asuntoja. Viimeisempänä valmistui Helsingin hirppakunnan
entisen piispan Eero Huovisen asuntoremontti. Nyt on työn alla Munkkivuoren kirkon
Iaajennuksen tornen vaihe.
Lisäksi yksi suurimmista Suomelan toteuttamista rakennusprojekteista on Lohirannan leirikeskus
Lohjalla. Vuonna 2012 valmistunut leirikeskus on yksi Suomen suurimmista hirsirakennuksista.
-Mökillä on kokoa 930 neliömetriä, saunarakennuskin on 190 neliömetriä. Siellä on molemmrssa
päissä 30 hengen saunatilat, tytöille ja pojille omat.
Vuosien saatossa Saariselällekin on tehty muutama hirsihuvila ja siinä samassa Suomela osti
itselleen Savukoskelta Korvatunturin ala-asteen, joka tunnetaan nykyään nimellä Korvatunturin
Lomakeidas.
Tämän lisäksi Suomela&Kalke Rakennus Oy;n aputoiminimi on Sallakeittiö, joka on osa
liiketoimintaa. Kyseessä on joustava ja räätälöivä keittiökonsepti. yritys pystyy myös
panostamaan tulevaisuuteen, koska yrityksen jatkajat löytyvät perheen sisältä.
Suomelan kaksoispojat santeri ja samuli työskentelevät molemmat vritvksessä. santerin
vastuualueena ovat mittaaminen, suunnittelu ja piirtäminen. Samuli- on puuseppänä
asen n uspuolella. Kaikkiaan firmassa työskentelee neljä ihmistä ja tarpeen mukaan alihankintaa.
Suomela uskoo, että ensi vuoden aikana yrityksessä tehdään sukupolven vaihdos, kun poiat
ottavat vallan.
-Siihen pyritään, toki senkin jälkeen olen takapiruna, Seppo sanoo.
Yritys on tehnyt taantumasta huolimatta investointeja. Tänä vuonna valmistui hallitilaan 600
neliömetrin laajennus. Se sisältää kaivattua lisätilaa vritvkselle, osa tiloista on vuokrattu
eteenpäin. Kaikkiaan hallissa on 1200 neliömetriä.
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Halli-investointi on yksi syy siihen, miksi Suomela&Kalke Rakennus Oy valittiin Keravan vuoden
2014 yrittäjäksi. Perusteluiden mukaan kunniaosoituksen taustalla on investointien lisäksi
yrityksen kannattavuus.ia jatkuvuus.
Mikäli sukupolven vaihdos toteutuu, Suomelan Sepolla on enemmän aikaa esimerkiksi rakkaalle
harrastukselleen, vanhoille JAWA-merkkisille moottoripyörille. Niitä miehellä on 27 kpll
Torstaina 20.11.2014 Sepolla oli ns. avoimin ovien päivä PR{apahtuma Keravalla hänen
yrityksessään. Tilaisuudessa oli mm. soppatykki pihalla, jossa porisi herkullinen porokeitto ja
kokkina toim i Rauli Vilkkaan vävypoika Nyberg, jokaon kokki ammatiltaan. Keitto oli herkullista ja
tuntui porukalle maistuvan. Asiakastuttuja Sepolle oli paikalla paljon ja mm. seu rakuntayhtymän
henkilökuntaa tietysti myös paikalla. Allekirjoittan utkin oli paikalla edustaen vanhaa kaveria ja
Jawasakkia. Näkyihän siellä muutamia nuoruuden koulu kavereita kin, olimmehan Sepon myötä jo
samaa ikäluokkaa, paljasjalkaisia Keravalaisia. Porukkaa kävi tilaisuudessa päivän aikana
useamoi sata!
Näytillä oli tietysti myös kattava näyttely Sepon Jawoista ja pihalla seisoi 50-luvun IFA F9, jossa
Sallakeittiön mainokset. Jawa rivistössä oli ne siisteimmät ja ent sö dyt pyörät mm. vanhin CZ
250 Sport vuodelta 1 938, Jawa 500cc vuodelta 1957 4{ahtinen, pari Jawa 350cc Perakkia, toinen
peräkärryllä ja toinen sivuvaunulla varustettuna, pari valkoista 350cc Sporl Jawaa, yläputkinen
350cc Sixi Jawa ja olipa yksi Cezeta-skootterikin, joka oli säilytyksessä seurakunnan kaverilta.
Näyttävä kalusto Sepolla, täytyy sanoa. Lisäksi laittoa ja siistimistä odottaa melkoinen määrä
projekteja tu levaisuutta ajatellen.
Rahaa on melkoisesti kiinni näissä lartteissa, mutta on hienoa, että jof u io a on mahdollisuus
pystyy näin sijoittamaan. Kaikilla ei tietenkään tähän ole mahdo lisuJtla mutta jokainen

harrastaa mahdollisu uksiensa mukaan. Seppo on näin pystynyt toteuttamaan rakkaan
harrastuskohteensa, älkää olko siitä kateellisia.
Omien ansiotöittensä johdosta Seppo ei ole itse pystynyt näitä kaikkla toteuttamaan ja niin
onneksi Rauli Vilkas Järvenpäästä on avustanut rakenteluissa enemmän ja vähemmän.
Entisöintihän on pitkälle tiimityötä. Ehkä iulevaisuudessa jää enemmän aikaa rakkaalle
harrastukselle.
Vuosien mittaan Seppo on onnistunut saamaan kaksoispoikansa kin ymmärtämään tämän hienon
harrastuksen päälle, ja vanhan tekniikan ja pyörillä ajamisen, joten pojat ovatkin melko aktiivisesti
osallistuneet Jawasakkiajoihin ja tuoneet ajoihin mukaan myös ikäis ään kavereita.

Jawat arvokkaammasta päästä-
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Seppohan lahjoitti pojilleen molemmille lsopyöräiset Jawat vm.1950+1952 350cc, joilla he sitten
ajelevat.
Nehän ovat aivan erilaisia kuin nykypyörät ja tätä kautta he ovat oppineet ymmärtämään asian
ytimen.

Ensikosketus Sepolle kaksipyöräisiin tapahtui 60-luvulla, kuten meille niin monille silloin noin 12-
15 vuotiaina. Seppo kertoi, että Niinikankaalla, jossa hän silloin asui, naapurissa Hanenilla oli
mitenkäs muuten, kuin Jawa, kuten silloin oli monessa talossa. Sitä tietenkin piti yrittää kokeilla
osaksi salaakin, mutta pikkupojat eivät jaksaneet sitä potkia käyntiin. Kerran sitten he onnistuivat
työntämällä Jawan käynnistämään, mutta se karkasi käsistä suoraan isoon ja syvään kuraojaan
niin että Jawasta ei näkynyt kuin vähän sarvia! Silloin oli kuulemma isoveli hiukan vihainen!
Tuolloin tietenkin myös mopot oiivat kiinnostavia vehkeitä ja Sepollakin silloin oli melko yleinen
Zyndab Compinette mopo ja taisi olla myös Solifer Export. Niillä silten tuli ensimmäiset
ajokokemukset. Nuorena poikana sitten jo ilman ajokortti-ikää Sepon kotona oli myös autoja, joilla
sitlen ilman korttia tuliajeltua. Siis melko tuttu nuoruus, kuten meillä monella muullakin.
Jossain 90-luvun aikana Seppo alkoi mm. allekirjoittaneelta kysellä vanhaa moottoripyörää ,

koska Seppo tiesi minun Jawoja harrastavan, mutta tuli sanottua, että ei niitä ole n iin vain tarjolla.
Sepon mielestä se ei voinut olla n iin vaikeaa ja kuinka ollakaan hän löysi Vantaalta ensimmäisen
Jawan, joka oli kaverin, joka oli MTV:llä töissä ja Jawa oli siellä hänellä ja jota oli käytettykin
jonkinlaisissa kuvauksissakin. Pyörä ei kuitenkaan ollut mitenkään hienossa kunnossa enää,
joten tästä se rakentelu varsinaisesti alkoi. Varmaan Jawa merkkinä kiinnosti, koska
ensimmäinen kosketus Jawaan tuli 1o pikkukundina. Silloin 60-luvulla muutenkin Jawoja näki
melkoisesti loka paikassa. Jawakalusto onkin sitten kasvanut nykyiseen pisteeseen, joka on jo
melkoinen.

Jawasakkiin Seppo liittyi noin 90-2000 luvun vaihteessa ja vuonna 2008, kun Jawasakki muuttui
Ry; ksi, Seppo oli myös johtokunnassa ja perustamassa uutta yhdistystä. Hän toimi myös
sponsorina Riihimäen Jawasakkiajoissa tämän jälkeen. Tässä vuosien mittaan Jawakalusto on
suurentunut melkoisesti, saa nähdä mitä tulevan pitää? Hän on muutaman kerran vieraillut
Rom pepäivilläkin Tsekeissä Bronossa ja tuonut sieltä lisää osia ja projekteja.
Seppohan on tunnetusti puheissaan päättäväinen, joskus jääräpäinenkin, eikä pitäisi jäädä
epäselväksi, mitä hän tarkoittaa, mutta onneksi meitä on mm. kerhossa paljon erilaisia persoonia
ja niin pitää ollakin, sillä näin kokoontumisiin on aina mukavatullal VoinsanoaSepon jo60-luvulta
asti tunteneena olleen aina samanlainen. Nuorempana Seppo pelasi mm. pesäpalloa Keravan
KPK:ssa mestaru ussarjatasolla, ajeli vuosia taksia Keravalla ja teki kaikenlaista duunia ennen
ku in innostui omasta yrityksestä.

Paljon Onnea ja Menestystä myös jatkossakin sinulle Seppo Suomela!

Vuoden yrittäjä 2014 Kercvalla

Toivottaa Veikko Koski ja myös Jawasakin puolesta!

"Tuleva isäntä"!? Porokeitlo Dorisee

-23-



JnwnTrLLl

JawaTalli

- fawaTalli Oy -
Suomen virallinen

]awa moottoripyörien ia varaosien
maahantuoja ja jälleenmyyjä

Tuotteitamme tarjolla: myymälässä, nettikaupassa, Rompepäivällä mm.
Jyväskylässä 10.1. ja Tuulosessa 8.3, sekä Bike Showssa Seinäioella
14.-15.3.

fawa 660 Sportard 9520€ +350€ toim.kulut
Jawa 660 Adenium 965(E +350€ toim.kulut
Lisävarusteina mm. telineet 3:1le laukulle,
keskiseisontajalka, lisä ta ka Iokasu oj.l,
korkeampi tuulilasi sekä moottorrn
su oja rau ta. \';iri\ a ih toeh toina punainen,
keltainen ja harmaa.

varaosia 2000-luvun Jawoihin ja renkaita kaikenikäisiin Jawoihin ja muihin merkkeihin on
saatavana nettikauppamme kautta, soittamalla Artolle arkisin klo 16 jälkeen tai viikonloppuisin.
Tervetuloa myös kauppaamme Myllykoskelle! soita etukäteery niin ollaan paikalla.

ErnF

JawaTalli Oy

Pekantie 48, 46800 Myllykoski
Arto Heino 0500 655593 artoheino@iawatalli.fi

Eila Paronen 040 7047907 eilaparonen@jawatalli.f:
www.jawatalli.fi

EUROPEÅ,N OUÅLI]Y'IRE5

Tulossa markkinoille keväällä 2015:
(kuva yllä)

]awa 660 Californian
Moottori: Minarelli , 36 kW/60,5Nm

Huippunopeus :165km/h
Istuinkorkeus: 81Omm

Kuivapaino: 193 kg
Hinta: 9650€+350€ toim.kulut

$ sav-nanorrus



H-01 2.75-79

H-01 3.00-19

H-01 3.25-L9

H-05 3.25-t6
H-05 3.50-16

H-07 90/90-18

H-11 13,OI9O-L6

H-13 LOO/80-L7

Renkaat:
45,00

55,00

65,00

59,00

60,00

75,O0

105,00

85,00

Ensi vuoden kalenteriin
merkattavaksi:

Ei enäö ovojoiset, voon...

"JowoTallin Tuuletus"
fouontoino 25.4.2015

kello 10 alkoen

Tervetuloa Pekontielle, Myllykoskelle

tutusfumoon uusiin Jowoihin jo koikkiin

muihinkin JowoTcllin tuofteisiin.
Mahdollisuus koeojoon.

Kohvitelloon jo jutustellocn O

a brand of Torlqu

Lähetyskulut: L2.OO€lL. rengas + 2,OO€

seuraavat/kpl 55,00
Jawasa kkilaisille : 8,00€/1.rengas.

Kaksi tai useampi rengas lähetyskuluitta I

Ota yhteys Artoon.Tarjous voimassa

" JawaTallin Tuuletukseen"saakka.

JawaTalli Oy pidättää oikeuden

h in na n m uutoksiin,

Tulossa huhti /toukokuussa:

Jawa 650 latauspiirin sähköjohtojen
muutostyöpäivät (la+su).
Muutos on tärkeä pyörän luotettavan
toiminnan kannalta!
Såhkömuutoksen tulee tekemään
Radek Nastoupil Tsekeistä.
Hinta työlle ja varaosille
180€ (sis.alv 24%)
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan
JawaTallin nettisivun uutisissa ja
Jawasakin nettisivuilla heti, kun se
selviää.
Lisätietoja ja varaukset Artolta.

JawaTalli Oy

Pekantie 48 Myllykoski
Arto Heino 0500 655 593 artoheino@iawatalli.fi

Eila Paronen 040 704 7907 eilaparonen@jawatalli.fi

www.iawatalli.fi



Jawasakin uusia jäseniä

Jawasakin uusia jäseniä:

Aulin Mika

Raumantie 189, 23500 U usikaupu n ki

Haveri Timo

Ketola nojantie 791, 90500 Muhos

Mäkinen Pentti

Pappilanpellontie 8 A 1, 73500luankoski

Karilaakso Pentti

Sepänpaja n katu 13,34240 Kämmenniemi

Kosonen Erkki

Ka ngasvuokontie 11,55100 lmatra

Kuromaa Kimmo

Pah ringintie 5, 32800 Kokemäki

Nurminen Erkki

uima-altaa n katu 13, 05820 Hyvinkää

TERVETULOA JAWASAKKII N ! ! !

Perko lussi

Pehtoorinkatu 1A 30, 18100 Heinola

Puukko Pertti

H aa pala ntie 548,57314 Savo n in na

Ruuskanen Timo

Levälahdentie 53,7O87A Hl tu anlahti

Seppälä Kari

Vella montie L5, 45740 Kuusankoski

Sillanpää Hannu

Ha ku nintie 191, 61360 Kurlkka

Siuvatti Pentti

Rinke litie 4,02580 Siu ntlo

Vaarala Hannu

Ohjakuja 2 D 35, 01370 Vantaa
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Jawasakin mustavalkosivut

Niilo Skytän albumista vuodelta -65. Vas.Marttija Heikki Jahnukainen sekä Niilo Skyttä.
60-luvulla käytettiin 19"etupyörää, se oli siihen aikaan yleistä.

2 vanhaa sixi miestä 60-luvun alussa Lahdessa,

Heimo Heinikainen ia Hemppa Rouvinen

Erkki Ojala Keravalta. Jawa 175cc "Geländesport.
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Jawa ja tyttöystävä v-1959
Kaija ja Heino Enossa.



Leo Virran Suonenjoelta kuvia 50-luvulta, omasta albumistaan.
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