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Tiedotuksia:

Javasakkiajois-ra on tarkoitus pitdd pala\ieri koskien Javasakki kerhon rckisteröintiö. Siis kaikii asiasta kijnnostuneet.
pltökdö nielessö. Asiasta infomoidaan paikul pdö ö.

6 classic Pöijönnekierros I 2- I 3.6.2004. Ajo on ta*oitettu I965 ja sitö ennen wtmistunei e m1lseopröritte. Tute
yiettdnötin kiireetöntö viikanloppua nukcta$a Veteraanimoottoriryörien ja )notoristien seurassa.
I0(E osallisfitnisnaksa kattaa ruokailut, !öprmlsen lakanoiden völissdja huoltoauton patvehtt. Itse .anitset vain hjukan
urheil nkhö!Jö1estäjöt owt wPK:n Pöijdt-Häneen aluekerhoja Keski-suonen Konep!öröseura. Lisdtietoja saat.
Veikko Virbne/t 0400-918592, Jorna ntie 010Ls86391 seki Jaatrko LaNanen 0500-J I2446. Löhde mukaani

Mopo a ÖlLVssissö Jdnenpöössd 21.5-23.5.2001. Moinittakoon, ettd tatantaina 22.5Jörvenpddn Hote i Rivolin
alueella on noporcnpetori liilren tapaht naan. Ml/ltta lisdtietoa ajosta antaa Kinmo Martiskinen 0s0G9935)4ja
Ma*ku Savij öni 0500-5 I 3 3 3 7. EikM Mopoilenaan ! !!

30.5.20U Ronpetori AKK.piha Rajandelld. Lisdtiedot Mka 050-5I72026 ja Timo U00-903I29

Jawasakkiajot Lappeenrannassa Huhnniemen leiintöahae\a 1-6.62001. Ilmoitus bisaala fissd tehdeseöl

Sktda-kerhon kokoontumisajot Pitkönönrannan canping Kurikassa etetöpohjannaa a. Lisdtiedat: pttkiranta U0,
8333723 ja Pentti Keskinen 014-422173.

20-24.6.2004 Kdöb)sautoralli lönsivnon saa stossa oikeana juhannuksena. lnoittautua voi Timo Ruohotte 0400_
4t0702.

16-17.7.2Ml Restaltrantapäivdt Kangasalan Pikl@lan koul n piha-atuee a petihteisessd Wikassa.

Ural Roikka rali KLt kassa Pitkdnön camping 16- I8.7.2004. Listttiedor Tapani Majaharju 0100-4 t 452 3

,MPK: N yeteraaninoottoripöftklubin XXIY Veteraanirali 23-2 5.7.2004 Hinoksessa Jajnsdssii. Lisdtietoj a nn. Jama
Yitie 04L5806157

Saarijajnen10.ronptoriAhyenlanpicanping30.7.-l.8.2004Tiedustel:Asko040M10702

Harrasteajoneuyonarkkimt Tylkimden moottorirata KoÄ)olassa 31.7.2004. Tiedustetut: Sanltti Tanninen 0q00_
251067.

Stys-Restauranta 28.8.2001 Kangasaldr Pikkolan ko hn piha-alue.

Veteraanipyörien papeit oeat usein kadonneetja katsastusasenilla paryreiden puuttuminen aihedtaa yhtt enenmön
onge lmia tiukzntuneiden s.L/ 1hösten johdosta. Tdssd n utanid yhterstietoja, joista yoi kyse d nahdolisia onan lödnin
kantakorttej a, jos niitt vain lqty.
Ahwnannaan Maalatntahalinto 018-25000. H.ne Automuseo Mobilia 03-3770999 Mafi Vinha. Haineen Maak,thta-
a*isto vuodesta 1922-29 H-rek (Häneenlinna). Kuopio 017-2831750Matti ylönen- Ktnen autonobitistit{erho ry 050A-
556147 Raij a Fnid. Lappi 016-31221 27 Lauri Seppönen. Mihkelin Mobili stit 01 5- I 76038 Laun Ko|onen. Outun
Auton seo 08-333614 Kalevi Honko. Pohjois-Karjala 050-5121235 Meni Ma.tson. ntnnja ponn Lddninhalitu.s,
a*isto 02-26601 I L Uunnaa 09-8813132 Rauli Aho. Vaasa (Luulltlt Keskisuonen lddniin) 06-3460070 Bo,cöran
Frantz. Helsingin pliisilaitoksen a*isto, joka on Sjoiettu kansallisarkistoon, k;yqtrjonkin \reftan A-rck. woteen t92:

Jos ndmd tie.lot joslain Wstö eivöt enö.a pi.1ö paikka^nsa, ilnoita Jatasakin toinitukseen.qt1q-743 296/yeka.

Lahden seuthn Javaharrastalat kokoontuvo! joka keskiiikko m ntola Lokin pa*kiatueeqa l luvana ajoka*ena alkaen

klo l8 00. feneisinJorna Yit)e

WPK:N Helsingin aluekerho "Sta.lin Pörtsdrit" kokoontat parittonien iikkojen keskiviikkoisin lt[anltlan
ulkoitumajala. Kaikki Javaniehetja naiset nukaan! Tenetsin Veklr'
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Uudet,Tösenet :

l-leihor€n Sot(ori

Jäppiläntie 1078
?./600 suonen&ki
04{D-9726t4
CZCtoss 58 -A? 25O I

Holldnli Jani
Koumkdsdnlenkki 1 A 3

60200 5eil*ijoki
04+ 3233688
cEzEr^ 501 -59 175 |
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Tervetuloa
trawasakkiin lttt!

Jawa-Cz Owners Club

Englannin Jawakerho on toiminul wodesta
1954, eli se t.tyltdd t in t raonnd 50 wo a!
Jaw.t t.iyttd.i t ind wonna 75 raotta, joten
Englannin Jawdmiehet juhlival kahtd
merhtt iv.i.i juhld\uottd sen kunniaki 10-
14.6.2004. Tapehtumd krntaa ime.i Golden
Jubilee Rally.

yhteysliedot, jos joku meiltd Suomestakin
haluaa mukaan, jota kuuleman mukaan
loivolaqnkin orat seuraoval :
Dave Haddock
5 High Grove Cre.
BOSTON
Lincalnshire
PE2] 9AR
0t205-351166
Lis.iksi asiasta tiet.id hyvin myös Mdrio
MdgeL joka on ahiivi J*taharraslqja.
emai I : mafi omager@ti scal i. co. u k
Tieloa kerhosld: wwwjawqczech.co.uk

Jawa/CZ Owners Club of
Britain 4 freland-



Jowosokin morkkinot !

Ai\yyn:
Jowojen Jikov koosoreiio löhes koikkiin
holleihin. Koosorit o'/ot kiiytetiylö, +oihivio.
Hinnot olkoen 50€/kpl. Jowon+CZ lÅ-rengos-
sorjot, ylikokojo l2€lsorjo. typ.1l+353 konsi lo
olotiiv. 6€, fyp.18+354 8€ sorjo. Ketjuslojot
typ.l1+18, uudet 60€. (etjusuojo+ typ.353+354
uudet 68€. CZ l5occ-52 ketjusuojo 50€, uusi.

Pokopu+k. kruunumutteri+ 3o€lpori (nyös 175 ).
110nm pinmt kromi 3,|€lsorjo. Kiirjei+hiilet
lo€lsorjo. Tokoisk. kumipuslot 4kpl, 17€. Virto-
0!6ilnet uusi+wnho molli,ohiouslukot,lyhdyn
losit, voijerii,kunioso+,+iivisteet, +ulpo+,y|n..-

Nopeusmil-forin kronikehys/uusi toulu. Jowo/CZ
uusio höntiö, nyös typ . 455/559 . Kiitlt .

kytkin+\dihteisfo-osoo jd mooliorin osoo-

Äänenroin. uusio tnolli sikoori 18o€/pori. Jowo

353 kunnostettu kone,uusif ut
lookerit,keskitoppi,n-renkdo+ ym.. hp.4806.

Jowon r/urdosomooftoreito:
+yp.455,450.355,356,3533* / 360,CZ
l5O,C.ezeIo 17 5 cc+ J ammopot 55Oi551 konee+.

/lloofforii osiitoin purettu. Lisiiksi
huolto+ohjekirjojo fyp.ll/ lS,CZ,Cezeioon,16
kpl. Veikko Vöyryien 02-2374402 Tlrku

/l^lseorekisterissö ole!/tt+ pyöröf :

JowoCZ iyp.453 vm.l96l
JowoCZ fyp.450 un.l961
Jd ,o 5553 (Sixi) vh.1959
Jowo iyp.634, 350cc vm.19z Velorex sivr.l-

Vounullo. Lisöksi hyvä projekii Jowd typ.634
vm.1979.
Tied. Touno solo/Jömsö 0,+0-8369305

Jowo Arny 250cc iyp.559 sport vn.1965. ryörö
on eniisöi+y jo nuseorekisterissii. Suksi\ cruslus
nukoon. rlp, JwLtE,
Tied. Kosonen/seir*ijoki 0400-669382

,{yyn +oi \6ihdon tnuseorekisferissä olelon
hyvön 'Worren' vn.1966 350cc nuseoiowoon.
Tied. Ilkko Ruokonen/Nurtnijörvi 09-2501549
toi 0400-807575.

Jorvo 250cc vm.1959 eniisöitöliiksi ioi wro-

osiksi. Puufteitoi koosutin.e+ujolkofopii jo jonkin

lerron siihköjö puuttuu. ,lukoon 1ulisi osio +oi-
ses+o sononloisesio mn. koneen lohko+,\iM+eiio,
peltiosiojne.. Kysy lisiiö Jukko Koifonieni 02-
8226116 kotiin, toi 02-83 878812 töih in ja kilnny
050-3717831.

Crossi CZ:n kone typ.5l3,250cc, sekii crossr cz:n
käfttöniitön e+ulokosuojo. Tied. riortii Nieni
nenl f önsii O4O-7347821

yonoho Rb 125 DX vrn.1981, rekisterissii,
hp.500€. suzuki Hutter I 2fi/2 vrnj97o hp.
1000€. lied. 050-5549071/Rone.

sekö uudei, eitö nuseojowo+ Korttulostoll liyös
\ilroosio uufto jo kiiyfeftya. ,{i+os renkoifo hyvii
volikoirlo. Suoriton olumiinikiillotusfo jo Jowon

kroniosien hiontdo jo krondusfo. Soito jo lqsy
lisöö!! l P-Vdrfti Oyl Roimo Korekollio/
Syvönniemi. 040G814600 jo kotisivuf.
dno i'terne+.nelhet!,o's

Oston:

Jowo sport 16' pyörillä torvitsee etulokosuoonl
Koikenkuntoise+ huotnioidodn. kun wdn
jonkinldisen soo.

Vostdukset Touno Tuukkonen/Korio o'O0-
482644.

Jo lopnksi tiedoksi kerholoisille:
suoriton omhotti+didollo mrr. Hiekkopuhollusio,
koopisso topohtuldo muoMroe-,terös-

,olumi inroksrdi-jo iosikuulopuholluslo, sekö
jouhepoh-tohod lousto jo lokkousto. Lisöksi

l,ttlnision seuroovio osio Jowoihin:
Rekisterikiinnitys?eltejö, kurosuojon \6lkoisio
p€ltelä, ketlusuojon suojopel+ejö . pyöreitä,
pressuroulojo Sixiin, pikrokun kansimuo\€jo.
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sivuvounun kiinni+ysosio, losikuiluisio sotulon
pohjio, losikui+uisio tokolokosuojon etuosio,
losikuituisio kotelon pohjio, ohjouksen kirisiys-
osio Sixiin+soionolliin. Soio-Jowon
+o!6rotelineilä jo rekisierikil'r'en toustopeltejä.
Jowd typ. 11+18 losikuituisio sofulon pohjid.

Koikki hetolliosot jouhepo lttonmo lotfu.
Lisöksi volniston nunerokilpiö pellisfö,
oluniinisto, lo3iklidusfo jo muovisto, sekö

losikui+uosio eri pyöriin. HVA, (Trl, CZ sekä

hiilikuidusto.
Volniston Jowo Sixiin jo sofo-pyöriin:
Numeroki lpi kupero e+e en, rciskepelli e+e.n,
efulokdsuojon sivupellii 2kpl volkoinen, prikkojo
e+uiskorin pöihin jo losikuidusto tokdlokosuo.jio,

sofulon pohjio, etulokosuojio kohto ndllid
Srxr+/l otocross. CZ noiocross +okolokosuoJio.

Kysellä voit seumovosti i

llil Jouko Koli

Un+olon+ie 40 05820 l-lyvinköä

Puh,/Fox 019-463015 jo 0400-593605

Entinen li\elsämoon niklootno on nykyisin
nineltiiön Loimoon Kroni. Fl€ suoritfowt nyös
nootloripyörien osien kromousto. Tiedusiello
voit O2-768N7.

tlohdoton lnöörä Jowo-osoo soksosso. Oso

hinnoista kiinteöi jo oso huutokoupoitovoo.
I UIUSTUI

h++pJ / slor*.eboy.de/ tr AW A4nd-CZ-
Ersotztei le-shop-Boehme
Vinkki tuli Arto Bergsfrijhil+ö ,l\osolosto.

Kaiännösopuo on sootovisso Tsekinkielestö
Suomeks, Torjo Tiornen, pLrh. 050-4616345 io
s?. tor io.tidinen@helsihki.f i

Vinkin on+oi Heikki Sorotte Espoosfd.

,{önliö Jowoihin soatovono Slo'r'okiosto f irmo

nineltör CE-BA 6lngH jd osoi+e Zohrodno 14

984O1Lu ercc SLOVAKIA. Heillö on myös omot

sivut netissä. !!44:€9:hJk jo jos joku puhuu

hyvin Soksoo, soj+o numeroon.

990421905644993. Firhon noisvöki osoo

soksonkielen. Vinkki tuli Jorrlo Vifieltö
Lohdesto.

Jou/oosio Ts€keistä i /ulofo Sokol. Sokson kielellö
rouvon konsso pörja!ä, ei nuilla kielillii, elleijoku
siften hollitse tsekin kielfö. sähköposfiosoi+e oni

iowo@no+osokol.cz Asiollinen io luote+fo'/o
kowri, hoitoo lni+ö on sovifiu.



Velorex- sivuvaunu,
Jawaper heen kulku neuvo

ltäisen uustuormm myötii
siwvaunu -ja['oj en tuonti
on kasvanut kovasti viime
wosina. Paljon on tuotu
myös pelkkiå Velorex-sF
ruvaunuja, joita sitten on
asennettu Jawoihin. Nyt
onkin mielestiini aika jul-
kaista tietoa Vclorexin
asennuksesta ym. ohjeis-
ta, sillä vith:in !åiliå tulee
asiasta tiedusteluja.
Seuraava ohjeistus perustuu Suomen Koneliikkeen huoltotiedotukseen luodelta 1960 toukokuulta. Tiedotus
on sama, jonka Koneliik€ l?ih€tti kaikille piirimyylilleen ympäri Suomea

Velorex sivuvaunu målli 560

Sivuvaunu on tarkoitettu taiysikaswis€n henkilön kuljetiamiseen matkatavaroineen, kokonaisl:uormitus l05kg
Se on ajanmukainen aerodynaarnisesti muotoiltu, paino on vähäinenja lisiiksi se on yksinlertainen asentaa

paikalleen ja myöskin irfoittaa.
Runko ja kiimitlsosat on valmistettu terilsputkesta, kod on polltcx-ainetta (kestiivåiä j a kerTttii lasilaminaat-
tia). Erityisesti rasittuvat kohdat on vålvistettu vahvikerimoilla, jotka ovat alumiinivalua. Koriaja lokasuojaå

kiert lii profiloitu koristelista, joka edessä paiättw merkkiin Jawa- siwvaunun kyljessä on lalmistajar merkki

lstuintilan edessä on komioitu suojaputki, jonka kiinnitvsosat on kadmioitu. Keinonahkapaiållysteinen istuin
ja selkinoja ovat vaahtokumipehmustettu. Istuintilan ta.kana, korin talaosassa on lukittava matkatavaratila,
johon paiäee kallistamalla selkiinojaa eteenpäin. Matkustajaå suojaa edestiipäin tulevalta viima.lta läpiniikyvä
Umaplex-tuulisuoja.
S ivuvaunu puhdistetaan tavalliseen tapaan pesemäl lä vedellä ja sienellå. Pesun ja kuivaarnisen j?ilkeen on
hl.vä sivellä ohuesti rasvaa metalliosiin ruostumisen ehkäs€miseksi. Muu huolto kiisittii.ii ainoastaan rengas-

paineen tarkistuIsen, sivuvaunun valojen tarkistuksen ennen liikkeelle lalhtöä, kiinnitysmuttereiden ja pulttien

kireyden tarkistuksen aika-ajoin, sekä jarrun toiminnan tarkistamisen ja maidollisen sädön. Lis:iksi on

voideltava pyöriin j ousituksessa yksi ainoa voidenippa.
Siwvaunulla ajaminen vaatiijonkin verran tottumista. Kun aikaisemmin on ajanut ilman siluvaunua. &iyBf
alussa suorastaan patottautua olemaan välittiimätt?i fasapainosta ja varsinkin kovempaa ajettaessa on oltava
vårovainen kaarrettaessa oikealle (siwvaunuun påiin). Totuttelu siluvaunupyörållä ajaniseen on pams

suorittaa v?ihiin liikennöidyllä ajoväylällä.

Sivuvaunun teknilliset tiedot:

(ol. perh.en llllunewou .n .ivuv.unuFyörä nnä ihant.ettirin
täytåhniilli.yyten.ä, h.lp.r huolbnt. l! pi.nen polfl..ineonlulG

lllten vuotii. Xuvå3råmn€ on 35o-luulioin.n Jåw.<z, iort. .iyuvåunu
cn verorex-dalli.. Yhrebhinl. 221.000r-.

Moottoripyöriin ja sil,uvaunun kokonaispituus
Moottoripyörän ja siruvaunun kokonaisleveys
Siruvaunukorin kokonaispituus
Siwvaunukorin kokonaisleveys
Korkeus tuulilasin yläreunaan

Istuintilan leveys
Sisåtilan pituus
Siluvaunun maavam

203Ornm
I47Omm
lE70mm

840mm
I l50mm
440mm

l01omm
l95mm

C,
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Siwvaunun pyöriin et?iisyys moottoripyörär pldrist:i (raidevåili)
Si\.tvaunun pyöråin eteensiirto moottoripyöriin takapyöriän vermttuna
Siwvaunun oma paino
Suurin sallittu kuormitus

l025mm
l9omm

70 kg
105 kg

Siwvaunun pyöraln ja korin jousitus on järjestetty kumijoustimien al,ulla. Pyöräjoustaå pystysuoElla
liikkeellä joustovaran ollessa 80mm. Korin etup?iä on laakeroitu kumityynyjen vama.rL jotka kuormittuvat
kiertiimiillä. Korin takapilässå olevajousitus sallii korin liikkumisen sekä pystysuorassa, ettii siwttaisella
liikkeellä.
Siwvaunun eteenpaiin valkoista ja taaksepäin punaista valoa osoittavat lamput, jotl@ on kiinnitetty lokasuojan
etu,/ta.kapäihin, saa virtarsa moottodpyöriin istuimen alla olevasta lq,tkentiikohdasta.
Pyöråin akseli on kiinnitetty j ousitetun heilurivarr€n paiijlainja nostamalla lokasuoja ylös/taakse on pyörä
helposti irrotettavissa. Siwvaunun pyörä ja moottoripyörän etupyörå ovat kesken?iän vaihdettavissa.
Rengaskoko on 3.25-16.
Siluvaunun voideltavien kohti€n lukumiiåd mjoittuu alkaisernmin mainittuun voitelunippaar, rninkä lisåksi
on aika-ajoin tipautettava muutamia tippoja öljyäjaruvaijeriin, sekä jousituksen pultt€ihn.
Siwvaunun pyöräjarru on asennettu ja s?iäd€ttiivissä samalla tavoin, kuin moot0oripyöraissiikin. Saiätö tapahtuu
siipimutterin alulla. Jos si\.uvaunu toimitetaan j?ilkeenpaiin erillisen:i, on siihen liitetty mukaan jarruun
kuuluvat taryreelliset lisälaitteet.
Siwvaunun kiinnitys moottoripyöriin runkoon on jfiestetty neljaistii kohdasta A-B-C-D (kts. kuva 1).
Asennuksen loppusåi?idösså on huomattava, että siwvaunun pyör?in siwttaiskallistuma moottoripyöriiiin
niihden on 3 astetta ja auEus moottoripyöråin €tupyöråstii mitaten 30nm.

Sivuvaunun kiinnitvksen rak€nteellinen iäriestelv.kiinnityksen rak€nteellinen järjestely.

Kuv! 1.



viitaten edellisen sivon kuvåan l.

Kohdassa A-A on rungon ! mpäri kiertyvå kirist)-svyö. joka kiristw paikalleen läpimenevän, toisesta pästä
haamkkamaisen pultin M 14 avulla. Pulfti on pujotettu kaiden putkcn sis:iån,joista lyhyempi on kiristysvyön

sisåpuolella väliputkenaja pitempi kiristysvr'önja pultin haarukkaosan välissä Pultin ja kiristvsvyön

kiinnitlskohtaa voidaan siirta.i pitkin rungon yläviistoputkeaJa sijoitetaan n. l65mm piiiihän rungon

takapästii. Moottorip]örän oikeanpuoleiseen siwpcltiin on istuimen alle porattava reikå haarukkapultin
(M l4) läpivientiä varten Ajcttaessa pyörällå ilman sivuvaunua voidaan reikä p€ittiä sopivalla kumitulpalla

Kohdassa B-B on runkoon hitsattu kirisrysvl'ö Kiinnitvs on muuten sarnanlainen' kuin kohdassa A-4. Pultti

on M 14. Mainittakoon. ettii kohtaan B-B on saatavana myös irrallinen kirist-vsvvd' jos runkoon ci siä ole

valmiiksi hitsattu. Tiimä kinstysv]ö tulcc nrngon )mpärille ( ks. kuva 2 ), \"ön -vläpultti on 8mm ja
alimmaiseen reikitin tulec etummaisen kallistuksen s:iäötangon haarul*apultti

Kohdassa c-c on kiinnitys hieman mutkikkMmpi. Moottorin etummaiset kiinnit!slevr on vaihdettava toisiin"
jotka seuraavat siwvaunun mukana. Näidcn levyjen pidcnneftljen etup?iidcn väliin sovitetaan vtliputkija
reikien ja pu&en låpi ty-'önn€tii:in pultti M 14, jonka toisessa p?iässä on haårukkaosan srjasta kuulapiiä Tiimä

kuulapä punstriu kahden puolipallon muotoisen kappalecn våliin.jotka on tvönnetty srwvaumrn

runkoputkecn liit!.v:in kartiomaiscsti laajentuvan putken sisaun Taim:in putken piiässä olevaa' aksiaalisesti

stoitettua kirist-vsruuvia kierrettiiessä kirist-vät puolipallomaiset kappaleet L-uulap;iiin ympänll€, kun

siw\aunun asento cDsrn on sädettl orl'eålsi

Kartiomaisen kiristlsputk€n siluun on hitsattu kaarcuruva putki.joka on Rönnett]'sivuvaunun runkoputkcn

sisiiiin Runkoputki on paiiistä halkaistu ja siinä on 2 ruuvia M 8, joiden alulla kaårtuva tukipu*i kiristetiiin
haluttuun, sivuvaunun s:iädön mukaan sopivaån kohtaån

Kohdasså D-D on asennus sainanlainen, kuin kohdassa A-A. erotuksena vain se. että kirisoswön tilalla on

kaksi kolmiomaista leqä, (kts. L:uva 2). Tässä L_uvassa on tummcnnettu reikä' Joka pitiili poratÄ rungon

kiinnikkeeseen. jos se puuttuu. uscin rungossa cimä reikä on valmiina. t-aita kolmiolevljen väliin tukiholkit
ja työnnä ruuvit reikienja holktien läpi. Pultit ovat kokoa M 12

siluvaunua kä]tettaiessä on muistettava aika-ajoin tarkistaa kiinnityksien pulttien ja muftereiden tiukkuus.

Bt-Bt

Br-8t

L
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Kuvassa 3 ohjeet, kuinka siwvaununjarrun varjeri on kltketty moottoripyöriinjalkajarrun vlpuun

Jarruvaijeria ympäröiviin l€ap€lin lastalappal€ on hitsattavajalkåtukiakselin oik€alle puolelle moottonpyö-

riin jalkajarrun vastaavan kappaleen viereen kuvan 3 mukaisesti. Jalkajarrun vipuun on porattava toinen

6,4mm reikä sir,uvaunun jarruvaijerin p:iässä olevaa koukkua larten, kuten kuvassa 3- Pyö*in sekå

siwvaunun vatereid€n koukut on pujotettavajam:vilun reikiin kumpikin e.i puolelta \astakkaln
Kuvassa 3 myös ohje oikeanpuoleisen sivupellin reiiin porausta varten.

Kuvissa 4 Velorex-siluvaunun mitat piirroskuvana, sekä ohjepiinos asennuksessa huomioon otettavista

siwvaunun pyö*in aurad<sesta ja pystykallistumasta.

Kuva 3.

Toivottavastt nämä edellä luetut ohjeetja piifioksel valottivat hieman tietoarme Jawan velorex_sivuvaunusta

ja siit?i, mit€n sen pyöraiåme voitte aseDtaa. Iloista ja kaunista Jawakesiiå! Tv. Veil*o Koski



"Pienen perheen ihanneajoneuvo "
lAssd viel.i htrydksi lopuksi Wdlter Bergströmi l'],vu\taunutesti , .ioka 60Jltw alussa julkaistiin
Helkand-[Jutisissd.

Joran tuotanto ei suinkaan mioitu muutuniin
sellaisiin malleihin. joilla niitetiiiin ku niaa
k ans ai nv iili s i I I ii ki I p ak e nti I I tL
Muuan osoitas tuotannon laajuudesta on malli,
jonka liksii esittelenrme Suomen mooftoipyö-
riilyn eturtvin miehiin kuulunut "Waltsu" tes-

tasi sivurnunullisen 350cc Jawan
Jawasakkilehti julkaisee nyt liimiin mielenkiin'
toisen testduksen kokonaisuudessaan, joka on
siis lainattu Helkama-aufisisla 60Jutult L

Sain testauavahi sivoaunullisen Jtu an ja ryhdlin yriqkseen tiet!|ld ep.iluulolld, koska olen oll tsitö
mieltai, ettai 500cc on pienin moo ori, jokq jaksaa reltici siwvaunua

Kone oli jLl1estetöj elittliin edustavaan k ntooh, siiru) oli sLootte malliken suojuspelti' tttulilasit sekå

p!örciss.i, ettö siwra mtssa sekti soolovtilit!'s. KaupunuLrilfössti taim.i varmaan on aivan Wlkollaan kosLa

ajaessaah silloin pysy)r melkein yhtcl hiiwna buin autossa. Maantieaiossa tllllainen pinnaltaan hoin L m

ilnanvastus toimii niill tehokkoana ilmajarruna, ettti soolordhtettt raskaasti t!öskentelev.i moottclri
" hikeenlyy ", ajojasta plthumattakaan.

Testa spaiivclnci oli lcimmintli 25 astetta, eikå tltoJuspellin piehestå luukusta tuleva ihrcm.idfti rilttdnlt
ldheskdön moottorin jätihdwl<seek, vaan 50 km matkalla se " nappasi ' kolme keftaa kiihni Pyöruin

nlttarilukenla ntlttti bJllåkin vain l459km, ioten sisätin aiettu se ei \)ield ollut, mufta toisaalt!1 tfiihdkådn eh

,rlittdnyt 60kn/t.

Soitettuani seuraavana p?iivänn "Puti" Wefidelinille sain toivohani muutokset tehd))ksi: Suojuspelti pois seki
2 hammasla piehetfipi ratas koneeseen. T ulilasit iaiteftin paikalleen.

I alla lcihdin aika eptilu loisena uuteen tritykseen. Varoraisen al n j.ilkeen kiihdinn hiua een 7040
k/k/t. Sormi Lltkinetlå odotin edellisen päivcln oireita, mutta h)n niitti ei kuul h t, aloin ajaa Asvalttitielld
sain mittarin nousemaan. kahdesta tuulilasista huolimatta, noin 90 km/t Saarattuani varsinaiselle

testauslenhlleni, ioka sopivissa annoksissa sistlltcid hieman tn rtomaata, kalliotta, lötsdd hiekkaa k oppia,

mutkia ia maihå - ttypillinen suohalainen Ucitie - pddlin hieman rusittaa ajokha Sain lcyllti itsehi hikeen

mutta moottori ei olll( lietciäkseeh. Ainoastaan siwra nu n pdin kåähtt'vissci kaorteisso furipasin hieman

enemmdn voimaa. koska "sladdaus" katkesi kesken ia sivtvaumt tahloi no sta pelottaen m ila tielLi liikht'
via. Ku, tulimme peille, nostinloka tapauksessa l.itsdttni Jawalle io pet utin ne aika rumat sahqt iotka
edellisen.i paiirdnd olin tull t la suneeksi.

Pyöran ajo-ominaisuudet ovat erittåik mukavat, iaft t (tliysnapa) tehokkaat ja knlelointi nyklaikaihen

Kaatosateessa ja hy,in uitettunahn moottoi toimii tdwin hdiriöttönästi Siwva mtn ja etuhaarukan
jousitukset toimivat hjrih, m tta takaryötdh iousitlts tunt u raj ssa ajossa huonolla tielld hieman notkuvalta

Sefi huomaa parhaiten kltn våäntdå r,åkisin siwvaunu n pdin kovassa \ralthdissa sen hetkeniälkeeh kun

siwNaunu housee, lakaryöfi tekee hieman kådrnemäistti idlked Ehkri Jälkenm.it taktiskunvaimentaJat
poistaisivat tcimdn.

Tavallisessa ajossa joLtsitus on tclysin Wdlttdvä. P!Örtln viimeistely on hytin h olircltu Ja ulkon.ik) sen

Siwvaunuh alusla on Mn tukevan funtuinen 4 pisteen hinnity*$efi taha se on nopectsti irroilettavssa
Vohva siwvdunun kori on lasihtitud, ketyl la mukava. Siwvaumn lokosuoja on hyvih virld,iivainen ia
as ial I nen, suoiaa motkustaiaa htrin rci skeelta.

,tn



festous käynnis.ö, Wdltet Betgsttön "ottod kdatetta" Pe'
Sivuvaunun tiinnitys åäynää ,åÄi&uvotso tärro;scrtd. Xdi&H in voohdjkkoasti. Jousirss io s;vuvdu'u' ,(iinn;ly5tdpo

or votlnoo io ,r,ioo. *estiivät r;illo;sto*in rcsilustd.

Ajoneuvoh maavara on hlein iittdvd huonollakin tiellö. Kahden istuttava istuin on mukovan tuntunen rolol
ovat h),väl ia Jhdistetly kö]nnistin-ja vaihdepouih on nerokkaasti slr rmiteltu. Takaketiu on tälsin koteloilu

Hieman swtitöinen operaatio on kllllihn edess(i tuthdollisen ketjurikon satluessa, mutta eihan niitd helposli

satu koteloidun ketjlth ollessa Wslnyksessd

Testausp!ördssd rekistefinamero oli kiinnttetly etuIokas ojaan. Se ei tuhmt olevan sell oikea paikka, huonolla

tietlti se hetposn IöysW. Mim)lle tuo oh tapahtumlt pai kertaa. Multa osia en ole onnistunut hivistti
yri lyk isläni huolinattd iftottamaan-

Si.flvaumnjossa on srytä tarkkailla takapyörtin Wolien kret'ttd nddrtialoin Ylil onnolliseh rusituksen

ahsiosta on tarjolla vaara, ettti ntlin s oraan puolattu plini antaa penks|

Polttoaineen kulutus testa sajossa ( mi ssa ) oli 5 litrM/100 kn, t wallisessa ajossa se on rrarmasli pienettlpl

Kellolla milattu huippunope s 86 kn/t on einomai en tulos kauella tuulilasilla varustetu e 350cc

siw|aunupyörälle.

Kokonaisuutena ajoneuvon ulkonäkö on mielestdhi htvin aistikas ia nyh)aikoinen

l t nå on ihanneajoneuvo piehetle perheelle, joka haILMa nauttia matk stamisen ilosta mukovasti ia halwlla
Ndin omistaa tavallaah kaksi ajoneuvoa, kosla 10 minMtissa helposf irrottaa sitryvaununia I5-20 minuutis'

sa sen kiinhittdä takaisin. MJös lnheteille, joillct on pikk llthetyksid toimitettavan!|, Javrah k llttltsvahva

moo on varnoan on pilkaarLornen polvelip

Ntii h),vdt anostehlt siwvaalujawa sai "Wqltsulta" yli 4]-wotta sitten. Monet Jawahanastajat Jh9nevål
I es I n lopputuloks e en ! !
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f, san Jawi "Munkkipajan"
niliiiössä

Krister Lindroos PaEjsilta laihetti luettavaksennc piencn Jauatarinan ja samalla se on pieni matkailumainos
Ja$alanastajille kesäisillä matkoillaan.

Kesällä 1998 istuin ja kuunt€lin, Lun 57 wotias Esa kertoi... .

Esa Vuotisjiirvi oli ajanut ajokofiin 250cc Ja$alla 50-60lulun taitteessa. N!,kyisin hän asustelee Kustavissa,
missä hain on siis v.1998 asunut 3 4 luotta. Usein hiin viettii?i aikaansa Kilpisjairvellä tai sitten Espanjassa.

H:imeenlinnassa oli aikanaan moottoripyörailiike joka sittemmin lopetti toimintansa. Esa tunsi omistajan ja hårn

py,vsikin ätii hankkimaan itselleen samanlais€n Jawan, minkä itsc oli aikanaan omistanut.
Kymmenen wotta oli asia hautunassaja sitten alkoi tapaitua... . Ja{,a "karvala}ki"-malli. eli maalatulla
tankilla ja vanteilla löyr;*i Forssasta. Pyörä oli ollut Forssan Fimlaysonin sepän t_vömatkap) örä.
Vuonna 1983 Esa kyseli , kuka kunnostaisi hänen Jawarsa. (Kuka sen sitten teki. en tiedä Allekirj huom.).

Jawa on edelleen hienossa kunnossa ja se on nålhtiivillå Kustavin Savipajan kahviossa, €li ns."Munkkipajassa"
Munkkipajan Jawasta oli otettava rekisterikilpi talteen, koska se olijo jossain vaiheessa meinannut låiite.ä
"pitkiikyntisen" markaan!

Sen verran Esa on asiasta innostunut, ettii nykyisin hänellä on Jawa-mopokin t_vön alla.

Käyk:ä ihmeessä Kustavissa päin liikkuessanne tutustumassa "Munkkipajaan", se lölw matkalla Inijööseen

Tervcisin Krister Lindroos
050-5225321

Kushvin Savipajå Murlkilå"
Såvipåjalla voi seurati såvi-
tydti kcsäåikaån...ja ostaa
mukei, kupei,jn€...

.12



Jawasakkilainen Ilkka Kahila

Ilkka Kahila on ollut
Jawasakissa låihes alusta
saakka ja toiminut Vete-
raanimoottoripyör?illu-
bissa mm. sihtegrin tehtii-
visså, sekä Museoajoneuvo-
tarkastajana Kosken Vekan
panna muutanan ltod€n.

lkka Kahila rakensi vuoden 1960
Jawan aikanaån lähes kokonaan
uudelleen. Nyl alkåa kohta tolnen
kieros, sillå kåylön läljel näky-
våt. vånhanåjan laluri on valhdet-
tu någneettosysteemiin,

TU'laisen llkka Kahilan auto-

tallissa on rivi moottoripyöriä,

Osa on kä!,tösså, osa lyön
alla. Kaikki ne jäåvät ensi

vuodeksi Suomeen odotta-

maan, sillä Finnairin moottori-

korjaamon moottoritarkastaja

on lähdössä vuorotteluva-

paalle ilmailu- ja sotamuseoon

Duxfordiin Britanniaan, Siellå

on museokoneita joka läh-

töön,

Katselin kavereita, jotka puuhasivat
koneiden pårissa påjalla. Ajattelin, €ttä
tuonne haluan. Se oli kauan ennen kuin
ruv€ttiinajelernåanprå&i ä.

Kymmenen ruoden kuluttuå hän oli
kin siellä pajån puolella. Siina v?ilissä h?in

oli ko4ailiut ia nlentanut kavereid€n
pyöriä, omaan ei ollut varaa. Ennen ar,
meijaa prätkii oli kavereiden kanssa yh-
t€isomistuksessa. Samanlainen vuoden
1960 lawå Sixdays seisoo nlt priima-
kunnossa autotallissa.

Moottoripyöri€n lisaiksi intohimon
kohte€na ovat lentokone€t. Kiinnostus
niihin heråsi Kork€ajännitys-sariakuvh-

30 vuotta
lentokoneen moottoreita
Kiihlcåstä harrastuks€sta tuli ammåtti.
Kahila on työske re lt Finnairin rnoot-
torikoriaamola kohtå 30 urotta.

Työ ja tunn€lma ovat tiulcntun€ei vii
me aikoina. r980-lu\tle asti tJ,ötä teh-

tiin pikkutarkåsti, yleensä ilman lisilkou-
lutuksia, työnantaian miel€stä s€llaiseen

ei ollut taivetta. Kun maailnålla 90lu-
vulla såttui muutama suurempi onn€t-

tomuus, alkoi lentokoneita valmiståvien
naiden ilmailuviranomaisilta tuua kån-

sainvdlisiä koulutusvaåtimuksia. Vaadit-

tiin kielitaitoa jå työnantajalle tuli kiire

kurssittåå porul:l(aa noPeasti, kenoo Ka-

hila.

Finnairilåhan on m€nn)t huonosti
jo 90lu\un alusta. Sitten on vielä ollut
s).yskuun 11:s, sars, F on tuUut halpa-

l€ntoyhtiöitå.
Tarkaltajån hommåån on tullut vuo-

sien mittaan kokonaan uusi osa alue'

påperityöt jå siih€r kuluvat tiukat kan-

sainvälis€tvaatimuket. Työnantajakou-

luttaa sen verran kuin on pal*o. Kahilaa

-Moottorin pärinä jå ben-
sån tuoksu ovat v€tåneet
puoleensa pienestä asti,

mi€s mäiafttelee. Kaveriporukassa hän
oli ainoa, iora pysyi ruuvimeisseli ja ja-
koa\åin kåd€ssä.

Ilkla Kahila hoksa:i jo kymmenruo-
tiaana, että haluaa ehdottomasti åm-
mattikouluun. Hän oli kotikaupungis-
saan Helsingisså matka a isän työpai
kale Vallilaan, ja käveli Vallilan ammat-
tikoulun ohi. hdminu. että esinerkiksj v aih vienrie- 

/J.



tokonejårjestelmien kå)ttöön e; ole an-
nettu kunnon koulutusta. Silti esimer-
kiksi lentokoneen osien elinkaari pitää
olla tarkasti dokumentoitu.

Enää ei vain h).r'äks)1ä osia tai laite
ta niitä korjåukseen tai romuttamoon.
Paperityöt vievät paljon aikaa, eikä sitä

Muutama Kåhilån täheinen työkaveri
tårttui tänä vuonna eläkeputkitarjouk,
seen. Kesä ja alkusyksy kului pohtiessa,
pitäisikö itsekin lähteä eläkkeelle,kun s5
vuod€n ikä tä),ttyi. Hän huonrasi ote
vansa ikätuokkansa ainoa työyhteisön
sään.

Toki nuorempien kanssa tulee toi
meen jå he ovåt åmmauitaitoisia. Tun-
tuLr kuitenkin, että oma sosiaalinen yh
teisö v€täistiin kuin matto jalkojen alla.
Kokemusta lähti paljon pois.

Museolentokoneiden
pärinää
Kahila päätti lähteä jälleen kenan käy-
mään Dlr\fordissa, brittiläisessä kyläsä,
jossa on laaja ilmailu- ja soranuseo,
kokonainen l€ntokentän alue, joka on
entinen Britannian ilmåvoimien tukkoh-
ta. Siellä entisöidaån ja uudelleenraken-
netaan vanhojå koneita. Tavoitteena on
saada ne lentokuntoon. Neljästi vuodes-
sa pidetäån ilmailunäIös, jossa klassi-

- Duxfoldissa aikanaån näin ensim-
mäisen k€rran krkeajännityksestä tu
tun Spitnren lentämässä. Se oli sykåb-
d)ttäväkokemus.

Sykslnen vierailu Duxfordiin oli kaik-
kiaan viides. Kahilatiesi, ettäsinne tarvi-
taan vapaaehtoista työvoimaa.

- Ensin kirkastui, että pitähi päästå

Duxfordiin. la kun mietin miten,tajusin,
että worotteluvapaalle.

Elåmånkumppani kannusti ja tuki.
Muuten läbtö ei olisikaan mahdoUinen,

Kahila ko.oståå-

Niinpä hän matkåa tammikuussa
wodeksi brittilälsen kansanyhteisön so,
tamuseoon, Imperiat War Museumiin va

paaehtoistyohön. Majoitus lö).tyi lähei

sestä kartanosta, jonkå töihin Kahila
myits on luvannut osaliistua.

- En olisi ollutvalmis eläkkeelle. Tämä

antaa mahdollisuuden miettiä. Luulta-
vasti palaån \ruoden påäste töihin, hän

pohtii.

- Vuorotteluvapaalle ei olisi ollut jår-

keä jäädä kotiin makaåmaan.

Kotiin odottamaan räävät aikuisten

lasten jå elendnkumppånin lkäksi lukui

- Pårasta moottodpyöräilyssä on, kun
keskella upeaa luontoå tuntee bensan
katkun ja viimaD kasvoilla, rnuoroilee
Kahila.

Aarteet rivissä
autotallissa
Viininpunainen t}7linaFe seisoo auro-
tallisså keskellä. Se on Kahilan vanhin
pyörä, samånlainen kuin hänen ensim-
mäinen, yhteison1istuksessa ollut Iawan-
sa- Se on ollut museorekisterissä luo
desta 1985. Kunnostus kesti aikanaan

-Poika alkoi silloin kiinnostua pyöris-
tåja oliapuna, Kahila muistelee.

Varaosialin on saatavissa h)'vin, sillä
Tshekeissä valnistetaan niitä uustuotan

Vieressä nököttää miehen käFtöpyö-
rä Honda CB 900 rankana. Se nä)ttää
juuri n)t hieman sääiittävältä, sillä moot-
tori kiiltelee pöydällå- Kåhila on opetta-
nut kumppanilleen moottorin saloja ja
pyörä yä.

- On yllåttåvän vaikeaa opettåa sel'
laista, joka ei ole edes mopoillut. Kyllä
siinä lksi kesä menee, hän kerroo.

Kahilan toin€n käftöpyörä on 1980

luvun alustå, Hondan CB I100 R.

- Se on jo kulttiklassiklo, vail<la on
kin 80lunlta, €nsimnäinen täyskatettu.

Honda suunnitteli pyörän Ranskåssa

ajettaviin 24 hrnnin kisoihin. Koska ki-
saan osallistuvien pitää olla valmistuk-
sessa oleva pyöriä, Honda teki mallin
mnntiin, mutta prenen erän.

Suomeen niitä tuli viisi, kuusi kap

patetta, ja ne maksoivat kaksi kertåa sen

verran kuin muut sen aikaiset pyörät

Kauan ersitryään Kahila lö)si vihdoin

vuonna 2000 Saksasta Bremenisrä halu'
amansa pyörån kohtuu isen halvalla. Siel-

lä asuva ystävä kivi tarkjståmassa pyö-

rän, teki kåupat jå lähetti sen Suomeen.

- Ei tåmä ihan romuna ollut, mutta
ripunen, mies muistelee.

Kaksi pyörää Kahila on vien)'t muuål-
le talvivarastoon, nekin olisivat Jawan

tavoin museorekisteri iåssä, itålialainen

Gilera 17s Giubileoja Hondan 3s0 F

- Ia yksi projekti, tosin ajoknnnosså,

on Montessa TRIAL, joka on nuualla
varastossa, Kahila muistaa.

Nurkåsså muovin alla on vielå Hon-

da, joka odottaa vuoroaan. Sitten joe
kus, kun isäntä on palannut vuorottelu-
vapaalta. I

DLrxford perustettin ens mmäi
sen maailmansodan a kana

vuonna 1918 Britannian ilmavoi

men lentokeniäksi. se sijaitsee

noin 25 kilometin päässä

Cambridgesta.

Toisen maailmansodan aikana

se to m hävittäjien tukikohtana.
Huhtikuussa vuonna 1943 se

luovuieiiiin käyttöön amer kkala

s le, joika olival saapuneet
Briianniaan ede lisen vuoden

Sodan jälkeen Duxford

uovuieiiin taka s n kuninkaallisille

V meinen toiminnallnen
imavo mien lento enneiiin sieliä
he näkuussa 1961.

Puolusiusmin ster ö ilmoitt
aikeisiaan häv ttää lentokeniiä
vuonna 1969.

Cambridgeshire Couniy
Council ja lmperiai War I/useurn
yhdisiivät vo mansa ja ostvat
alueen vuonna 1977. Nyt a u-a on

Euroopan i mailuhisiorian keskus

Muuiama vuos sitien myös

amerikkalaisel avasivat Duxlor
d rn ornan rnuseonsa.

Ensi vuoden entonäytöksei:
Normand an maihinnousun

rruisiopäivänä 6. kesäkuutå,
Lenlävien legendojen näytös

10. ja 1T. heinäkuuia Duxfordin

ilmailunä),iös 4. ja 5. Syyskuuta,
syksyn ilmailunäytös 10. loka

kuula.

www'iwm.org.uk/duxf ord/

/+, Tarina lainattu Pro-h€nkilöstölehti l/04



J aw ahafi astaj ie n to iv eru mpep di'tt ltt !

Kun kesä on mennyt ja rakenlel ka si alkaa slksln pimetessd kannattaa s unnata harrastematka Tsekkeihih
Brnon Rompepdii lle !
Alla on tietoa tapahtumasta ja kartta alueelle ajo-ohjeineen, niin ettö löydAt perille. Paikka on Bmon
Messupaviljonki. Rompepaiivien jhtq)dessa on myöshn hieno harrasleajoneuvon iytteb.
Tavaraa otl tosi WUon tarjolla p.idasiassa Jarloihin, mutta lq)llå muittenhn melkuen harrastajat sieltcijotain
löyfivöt niin Englahtilaisiin kuin Eurooppalaisiinhn.
Ilse olen sielld mu taman kerran l<dynlt ja voin Limpintisti suositellql
Allekirjoittanut voi valaista tapahtumaa enemmähkin, ios olet asiasta tosissaan kiihnostuml.
Nll kun E(/ on ldajentunut, on rajam odollisuudetkin helpolluneet meni silten Tsekkeihin Baltianja Puolan
kalttta tai sitten Saksan km$ta.

Tbfieisin Veikka Kosk
0100-7,13296

lMotorTechna Brno.x

Veteran Automoto Club Brno
Lubomir Slaviaek
Veveii 52, 602 00 Bmo
tel.:549 258 048,736 210 200

www.MotorTechna.cz

Dalsi inloftnäce
J. Hoiice (tel-/fax: 548 529 I08)
K. Kupkå (tel./fax: 545 242 605)

automobily
motocykly
souöåstky a nåhradni dily
dokumentace a literatura
sböratelskd piedmöty
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cLass I c

Uusi Jawa 650 "Classic"

Jawatehtaat tekivål ikåån kuin 75-woden kumiåksi uuden t8sin ai€mmasta poiket€n 4-lahtisen 650cc mallin! Siinå on
kuuluisa Rotax-moottori, jola mm- BMW kå)'tlå?l enduomallssaån.
Olimme muutaman Jawåhafiåstajan kaissa menneen p?iåsiåisen aikaån Tsekeissä Bmon suurilla rompep?iivilläja olimme
ostoksillå mm. paikå.llisen Jawamlf'jiin Sokolin Iuona Siellå p?iäsinrne ensi kertaa tutustunaån ihån "liven?f' tihlin
hienmn uutuuteen. Py å oli tosi hienojå hwin viimeisteltyja tosi måltillinen käynti:iåni. Se tuntui myös sopivan hy.in
kite€r! eli ensiaikutelfia oli kaiken kaililiaan hlråja myönteinen.
Tai[ä hetke å Suomeenkin on tullut yksi Classic, joka onjo myyty Tunm s€udulle. Se saattaa, jos omiståjån aikatåuluun
suinkifl sopii, olla nåhtåvånå Lappeenranran Jawasakldajoissa.

lL, Veka ji Rauski pååsi ottamatn Jrwålla "kJlmit tyypit"!
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Ryhmärjon lyhlt oppimääfi :

Täytii tankld ja ryhjennä rakko ennen saapumista kohtaamispaikalle. Tule ajoissa.

Keno ryhmån vetäjaille, jos sinulla on erityistoiveita vauhdin, jyrkkien mutkien lms. suhteen.

Keno ryhmiin vetiijiille, jos suunnittelet häippäämistä ennen mai ifainpäätä. Kerro myös sekä edessäsi
että takanasi ajaville aikomuksistasi, etteivät he luule, ettå kompastuit teknisiin ongelmiin.

Kunjoku poistuu ponastetusia muodostelmast4 'reikå' paikataan niin, ettäjokainen poistujan
jailkeinen vaihtaa puoliskoaan kaistalla.

Kerro ryhm:injohtajalle, jos pyörässäsi on suhteettoman lyhyet tankkausvälit tai jos virtsarakossasi
on pieni kapasiteetti.

Pukeudu asiallisesti sekä sziiinmukaisesti. Lfitiessä voi olla laimmin keli. ioka vkskaks viilenee
infemaalisesti paljon ennen kuin ollaan takaisin korona. Muista mahdolliiet lisiasuste+.

Huolehdi nåilf\Tydestiisi sekä myös nåikemisestiisi, Lun pimeys valtaa maan.

Poistuttaessa pikatieltå älä suotta himmaile ennen kuin on pakko. Nåin perässåhiihtäjien ei tarvitse
hiljentiiäjo pikatielläja olla äärimmåiisen alttiina jalkoihin jåiåmiselle.

Letkassa ajaessasi seuraa kokeneempien jonoilij oiden esimerkkiä.

Ajojirjqtykren j! ryhnittynir€n lyhlt oppinåårå:

Maantiellä ajetaan aina lomittain, ensimmåiinen pyöd vasemrnalla eli keskiviivan puolella.

Kapealla tiellä ajetaan jonomuodossa.

Letkan muita pyöriä ei ohitella.

Seu&a tarkasti låihelläsi ajavien liikkeitti kolari letkassa on paitsi noloa niin myös vaarallista.

fu steyksi ssä j a hitaasså aj ossa j ono tiivi stetään parij onoksi, j os kaistalle mahtuu. Vasemall a puolella
ajava melee ensin.



Tässäpä tarkempaa tietoa Jawasakkiajosta 4-6.6.2004

Paikkahan on Huhtiniemen leirintialue Lappe€nra låssa, kaupungin kupeessa.
llmoittautumismaksrm voit maksaa kaldella eri tavalla, eli paikanpåiållä tullessasi se on I 5€ ja ennakkoon
paiäset l0€. Ennakloon voit ma.ksaatilille: Nordea 122030-241907.ja muista viitenumero 5t57. Mainitse
myös maksajan nimi. Maksun såaja on;Pi*iis teh&i miesten kerho ry.
Tiunä lehti on sen vcrran myöhässä, etlijoudut varmaan hoitamaan ilmoittautumis€n paikanp?iällål?

Ohjelmasta ei ole mitiiin tarkempaa tieto4 se selviaiä paikanpiiältä ohjelmalehtiscstii.

Mökkion varanneet ovatkin ma.ksaneet ruokailunsakin jo etukiteen, mutta ymmärtii:ikseni muutkin voivat
naksua vastaan syöd.ii, systeemistii en ole saanutjäjestäjiltii tictoa Ruokailusta kuitenkln sen vefian, etta
lauåntaina aamulla on aå.rnupala iltapäivällå ruokailu johon kuuluu broileririsotto tai lasagne Ja sunnudaina on
aamupala. Aamiaisen hinta on 5.50€ ja ruoka maksaa 9€. Hot€llihuoreen varanneille aamiainen lqruluu
huoneen hintaan.

Tämiin h€tken majoitustilanteesta €n tied:i, mutta kanEttaa kysellä onko vielå vapaita mökltejä tadolla. Mökit
ovat 4-hengenja ne maksavat rallin ajalta 84€/mökki. Hotellihuoneet maksavar 132€ rallin aialta. ia ne ovat 2-
hengen huoneita. Majoitusta voit k)'setlä: puh.05-4515555.

Ohjelmasta s€n verran, etti b:indi soittaa m€ille molempina iltoina, s€kä on myös maldollista kuulla
trubaduurinkin esityksiä. Palkintojen jaloakin on ti€dossa ja lauantåina ajo suuntautuu lappeenrannan Iinian
alueelle,jossa voimme miel€nkiintomme mukaan tutustua eri museoihin. Alue on tosi kaun6 ta
mielenkiintoinen.

Eipä Vissä tiim?in L:ummenpaa osaa kcrtoa, loppu selviåä paikanpällä. Lappeenrarman Jawaharråstajat
toivottava&in kaikki mulaan hauskanpitoon Huhtiniemeenl!l

Lisätitoja antäa Sarni Kontto 040-7071671 tai s?ihköpostilla, sami.kontto@pp.inet.fi

Alla ajo-ohje: (Seuraa Huhtiniemen leirinnrin viiftoja ja kun paiäset kartalle löydät varmasti penlle)
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21. Jawasakki ajo Lappeenrannan Huhtiniemesså
2004 Ajot jårjestetåån Lappeenrannassa huhtiniemen teirintåatueella 4-6.5.2004.

Mökkejä voi varata leirintåalueelta Puh: +358 5 4515 555.
http://www.huhtiniemi,com/suomi/suomioaa,htm

http://oersonal.inet.filtaoahtuma/iawa/
Lisätietojar Sami Kontto +358 40 7O7 1571

Toimitukrcn yhleFtidot:
Veikko ja Piio Koski - KåIiopohjaniie I E 52 043m Tuunrla - Finlånd Puh 09-2427896 on mytts Fsx. Lisåksi 0400-
743296,ryeiliko ja 04m{o99s8./Pnjo. Såhköpostir: !gB@!Ebi@!&!!glg *ki pidq!9!ts@pltllglLE

Seuraavan lehden aineisto 15.9.2004 mennesså!
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Paavo Laiho Vantaalta ia Jowa t!P. 12, 350ce Vdri harmad jlt huomaa hoerekistefin vuosiluhu 1949' eli
pjörd, josta edellisessd lehdessll oli toinaa on tllssil "ultdehkarheana"!


