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Tiedotuksia:

Kesä on taas ta.karapåinja se olikin näin motoristin niikökulmasta
surkea kelien suhteen. Onneksi kes:iiin kuitenkin mahtui muutarna
kauniskin päivi! joten tapahtumat, joissa tuli käytyä nm. Jawasak-
kiajq veteraanimlli. ja strysajo sai viettii2i kohtuullisen kuivissa olo-
sunterssa.
Nlt on taas tullut se rakenteluaika, eli monissa talleissa uudet prc-
jel1it alkavat harråstajien klisissä muuttua laas moottoripyöriksi ja
ensi aiokaudclla saarnmc niiui ihailla taoahhrmissa
On tullut myös aik4 jolloin tiim?in lehden mukana tulee oheisena kerhoma.ksukuitti joka toivon mukaan ei
ole suuri Esite kerhotoiminnåssa. Se kuitenlin takaa, ett?i aina silloin fiillöin saamme lukea ää
Jawasakkilchteä.
Olemme puhuneet kerhomme rekistöröinnistii ja sen tiimoilta pidinmekin pien€n palaverin Lappccmaman
JawasakLiajojen yhteydessä. Porul*a oli tiutasti siti mi€ltii, et&ijatkaisimme vanhaan malliiq jos vain
allekirjoittånut jalsaa ja viitsii. Harkitsin asiaå ja lupauduin ainakin toistaiseksi jatkaå vetohommia ja tiit?i
lehden julkaisemista. Joitain muutoksia kuitenlin on ajateltu tehd.i liihinnä jäsenistön yhteydenpidon
para.nråmiseksi. Tarkoittåa liihinnä sii:! ettai eri alueilla, joilla on paljon kerholaisia esim. J''valskylä, läns?i
Lappeenranta, Tampere, Turku ja piiiikaupunkiseutu, nimet*iisiin jol-u, (otkut) ns. aktiivit, jotka toirnisivat
kcrhossa henkilöinä, joilta voisi k]'sellä erin:iisiä asioita ja neuvoja hanastulseen liittlr'isså ongclmissa

l'rns... Allekirjoittanut saisi näilt?i kavereilta sitten tietoa eri alueiden tapahtumista ja voisi niiin pyrkiä
tiedottaa niistli edelleen- Onhan niin. ett:i tutussa porukassa on helpompi puhua asioista, kuin ettii lfireä
soittelemaan aivan tunternattonalle. Sehiin on myös eri alueiden akiivisuudesta kiinni, miten ja minkälaista
toimintaa siellä on, Jawasåkkiajo on sitten kaikkicn yhtcinen tapahhfna

Kerhomaksu on edelle€n l3€/vuosija se tulisi maksaa seuraavasti Nordea-Kerava 136635-84249
Eråpziivä on 30.11.2004 Ja muistathan laittaajäsenen nimen maksaessasi!

lmatran SYYSROMPETORI 6.I t.2004 klo. 9.00-15 00 Etelä-Karjalar M€ssukeskuksessa

-Mopoperinnekeskus alattu 23 9.2004 Pyhtaiiin Patruuiantalosså. Ajo-ohje wEy.patruunantalo.li

-Mopo ja MP-Purkuosat. Toimitus kautta maånl 040-5827649, 050-3459424mihårmå

-VIUPK:n Helsingin aluckcrhoq Stadin Pårtsäreiden talviajan k€rhoillat joka kuulcuden toNena torstatna
klo. I 8.00-2 L 00 PaiklG Tattarisuon kartingrådan luentosalissa Tattarisuontie 3 0-32. P?iivät ovat 14. l0 /
I I I I / 9 12. Joulusauna Siikaramassa l.12 klo. 18.00 alkaen ja iltapala 19.30 alkaen. Paikka on Espoossa.

-Jo perinteiset yhdet parhaista MP-rompepåivistii J]'våskyliin Messukeskuksessa 15. L2005 k1o.9.00 alkaen.
MD'jät sisiiiin klo. 7.00 alkaen. Pedantai-iltana mahdollisuus mwjillåi tiskin t€koon. Tervetuloa!!
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Tervetuloa
,Tawasakkiin ililt

Uusia Jawoja Mäntsälästä!

Minlsålässä kiiiettyjen autojen mlyniä hådoifiava
Simo Nikander mry myös uuslå Jawoja. eli toimii
naahantuojan piirimlTjånii.
Toukokuusså kulw€m wonna Simo myi ensinmlirsen
n€lilåltisen uuden ,awa Clåssicin, jokå on 650cc_
Pyörå tuli p?iåkaupu*iseudulle Tuusltaan MaIkru
Tanvoselle, joka myös liittyi kerhoomme kes:ikuussa.

Viereisesgl ku\,€s6å uusi onneuinen omiståja ja mlfJa
hienon Jatran takanå. (omislaja våsemnåjfi) 

_

Molemat ovat yhtii hymyä! !

Simo on myös pitlåaikainen Jawasåkin jåsenja lek€e
hienoja Jawoja mum työnså oh€lla. Hänellä on itsellä.iin
useila e.ikoisia enduojawoja, joihin hiin on keskitttirj,t.

Simon puh. numero on 0400-496670
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Jowosqkin mqrkkinqt I

llÄyyn:
Jowojen Jikov koosorcito hhes koikkiin
nolleihin. Kadsorii ovdi kilrtefiylö, toinivio.
Hinnot olkoen 5o€lkpl. JowomCZ rtrl-rergos-
sorjaf, ylikokoja l2€lsorjo. fyp.ll+353 kdnsi jo
ohiiiv. 6€. typ.18+354 8€ sorjo. Ketjusuojot
typ.ll+l8. uud€f 60€. Ketjusuojdf ryp.353+354
uude+ 68€. Q.lS0cc-52 kefjusuojo 50€, uusi.
Pokoputk. kruunurnutferit 3O€lpori (nyös 175 ).
llo|nn pinmt kromi 3.|€lsorjo. Kiirjei+iilef
lo€lsorjo. Tdkoisk kumipusht 4l<Pl, 17€. Virto-
ovoimet uusi+\arnho nalli,ohjouslukot,lyhdyn
lo3if , voijerit.krniosat,+iivirfee+, +ulpotJm...
Mpeushitlorin krohlkelys/ uusi toulu. trowol CZ
uusio mönfiä, myös typ . 455/559 . Kiry .

llrtkin+\6ihfeasto-osoo jo moottorin osao.
Aiinen\dirl uusio molli sikoori 180€/Dori. Jowo
353 kunnosfei-tu korp,ousitut
laokerit,keskitoppi,h-renkoot yrn.. hp.480€.
Jowon ldroosomoo+toreifoi
+yp.455350,355.356,353,354 /360.CZ
l5O,Cezeio l75cc+ tr awanopol 55ffi 51 koneit.
/l ooJ-iorit osiltoin puretfu. Lisöksi
h uolio+oh j€kirjojo 1yp.ll / lS,CZ,Ceze+ (r,n,t@
kpl. Veikko ViiyryEn 02-23744O2 -furku

sekö uudet, eftö nuseojor{ot l(orf}ulostol! ,lyös
wroosio uuito jo kiyfeftyö. ,{itos renkoifo hyvti
!Elakoimo. Suoriton olu|niinakiillotusfo jo Jowon
kroniosien hiontoo jo kronousto. Liiiiksi ostoisin
Q-l5O 1952-53 poq,eri+! soiio jo lqsy lisiE!!
t P-Voriti Oyl Roimo Korekollio/ syliinnrerni.
O4OO-814600 jo koiisiwt.
dno inlernel.t'€+ / ?etE,os

Tosi hieno Jowo +yp. tU25Oc. vtrr.l952 lEsin
entisöity hiss,iiön linkimiiitä. l{useorekisterissö
olkuperöisellö rekisteritunnuksello, oJeitu win
22ohn. ryörö uuf}o vorioow, ellei porelnpil?
Volmiiksa tingitty hintopyynti 5000€.
Tiedusfelut: Veikko Koski 0400-
743296/Tuusulo.

Jowo 25occ typ.353 oihio.ltollisso nn.
puolimpojorrut jo erjllinen voihde/kiksin potin.
flp. 250€. Tied. Olovi K*kirdlo O4o'
7355748nafto\o.

Veterdoni ll P:n renkaito Derinteisellä kuvio||o.
/it\erkki r{ifos(entinen Eorun). Jori/okoot hn.
2.5O/3.OO/3.25/3.50-19 . sel.ii 3.25/3 .50-16

kysy myös nuito kokojo. Pienierd koukoidän 19'
rer9osfo er*iöin edulhsest'!! Loqio voliko'rno
kronipeilejä eraldisilh kiinnifyksillö, sopi'Äf mm.
Jowoon. Tiedusteluf iltoisin klo. 19.00 jölk€en
Jdpi Urkonen/Kuopio 0500-576750. Ps. löhe+iin
posiin/hh ksutto.

Suzuki 125 6T Ron Air, rekisferissii, vm.1974
Tied. 044+260867 / Iömsö

Suzlki T-50O, vn.1972. Hp.1500€. Tied. O4G
5605206

Jupiter swirE, qjokunfoihen, wn.1966. flp.300€
Hondo CB35O, un.l972 Ja 1974
Suzuki 4100, vrn.1973

Hondo Benly. vm.1962. Hp. 300€
Kowosoki F125. un. 1973
Dehn moottori 75cc. Hp. 50€
Jowo i/p.15,/50occ iiönenvoin. prössötft kuoret
Tied. iltoisin 050-5351700/ Ieno

Jowo typ.l8l350cc,(isopyöröinen), vrn.1954.
/Uuseorekisterissä. Tied. rlikko Rfkönen/Tu!-
sulo 0,140-794360

Ostan:

Jowo i/p. 550 'Lypsyjokkoro' Voroosiksi tol
koko projekli, koikki huomioidoon. /\ yös !6rooso
jo kiiyttöohjekirjo kiinnostoo ern. lnollisto.
Vostouksei Veikko Lehtono/Pori 02-6378873

f owa 1yp. lllzS0cc asopyöriiisen poperi+. Vost-
Topio i\äki nenlKristi im nkouynki O4O-7 7 427 69
(ps. Soisi tömön ikuisuusprojektin joskus
liikenfeeseen!)



Jo loprksi tiedoksi kerholaisille:
suoritdn dmmofti+didolld mm. Hiekkopuhollusfd,
kooDissd topohfulso huovime-,terös-
,olumi iniokidi-jo losikuulopuhollusfo, sekö

jouhepolfiomoolousto jo lokkousto. Lisiiks

vol|nislon seuroovio osio Jonoihin:
RekislerikiinniryspelteJö, kunosuojon'r'olkoisid
p€ltejö. ketjusuojon suojopeltejä, pyöreitii,
pressuroutojo Srxirn, pikiokun konsihuoveio,

siwvounun kiinni+ysosio, losikuaf uisio sotulon
pohjio. losikui+uisio tdkolokosuojon eluosio.
losikuituisio ko+elon pohjio, ohjouksen kirittys-
osio Sixiin+sototndlliin. Soto-Jou,on
to\omtelineitö jd rekisterikil'./en fdustopeltejö.
JoM,o fyp. 11+18 losikuiiuisao satulon pohjio.

Koikki netolliosot jouhepolttonoolotfu.
Lasiiksi',,ollniston numerokilpiä pellitiö.
oluhiinisto, losikutdustd Jd muovislo, sekö

losikuituosio eri pyöriin. HVA, KT/t/t, CZ s€kti
hiilikuidugto.
Volnicton Jowo Sixiin jd soto-pyör iin:

NuBErokilpi kupero eteen, roiskePehi eteen.
eiulokosuojon sivupellit zkpl'&lkoinen. prikkojo
etuiskorin Fiiihin jo losikuidu+o tokolok6uojio,
sofulon pohjia, etulokosuojio kohto rrollio
sixi+/\ ofocross. CZ no+ocross fok!lokosuo iio.

Kysellö voil seurcovasti :

T:Ä\I Jouko Koli

Un+olon+ie tlo 05820 llyvinkiiö
Puh/Fox 019-,163015 jd 0400-593605

Entinen l/\e+sämoon nikloono on nykyisin

nirnel+tiön Loinoor Krolni. l-le suoritto\6+ nyös
hool-toriwörien osien krohousto. Tiedustello
voi+ 02-7680O7.

ll ohdoton hiiiirä Jowo-osoo Soksosso. Oso

hinnoisto kiinteåt jo oso huutokoupdftd\,roo.

I UtUStU!

hl+ptl / s+ores.ebav .de/ J AW A4rnd-CZ
Ersotzteile-shop-Boehne
Vinkki tuli Arto Beryströmil+ii llosolosfo.

Kiiiinnösoprio on sootovisso Tsekinkielestii
suoneksi Torjo Tioinen, puh. 050-46163451o
sp. for io.+ioinen@helsinka.f i

Vinkin ontoi Heikki Sdmste Es?oosto.

,Åiintiö Jowoihin sooto\ cno Slolokiosto firmo
nineltö: CE-BA 6mBH jo osoite Zohrodm 14

98401 Lu enec SLOVAKIA. Heillö on nyös onoi
sivui ne+issä. !!44,C9:bg!k jo jos joku puhuu

hyvin Soksoo, soito nuneroon.
9904?t9O5644993. F irmon noisl/iiki osoo

soksonkielen. Vinkki tuli Jorno Vitiel

Jowoosio Tsekeislä : /llo+o sokol. Sokson kielellä
rouvon komso pörjtiä, ei muillo kielilh, ellei joku

siften holliise tsekin kieltä. siihköpostiosoite oni

idwd@motosokol.cz Asiollin€n jo luotetlova
koveri. hoitoo ni+ö on soviflu.

Jorvoosio luotettorosfi f irnoslo ninelfä
JAWAiÅARKT.CZ /Peier LorE€r. l-liin€llö on osio

koh+uuhintdon melko hylii \ rlikoiino, netistä voit
tutkid htinen lu€tlelodon. Us€oi o\dt jo höneliö
tilonrcet jo iol/sro on tullut perille niin kuin on

sovitfu. Allo neftiosoite, josto voii +iloillo.

wrvw. iowonorkt.cz

Jo vielai lopuksi tiedotus, eitö Louri Puirolo hyy
Jowo srx-Doysiin jo Jdwd Sporttrin soprvro

<- oheisen kuvon nukoisio kelloko+eloitd. Voihon

niiiä fietysti nuissokin pyörissii jo molleisso

käftftiö. Ldurin ensinnäinen wllnistand Sorjo on

voli+eftdlristi tällä hetkellä loppunut. tnutto uusi

sorj6 on tulosso. Hinto on 5o€lkpl+posiikulut.
Louri vihjoisi Tuusulon ronpepäivillä, eftö loh€n
oikom mohdollisesti volnistuu sorjo Jowdn
(Sixin/Sporfin) pikokoosukohvojo. Nillö on ollut
torvefto jo pi+enpiian, joten jäödöön

toiveikkoono odottohoon.
Lourin iovoilioo nuherotto 041-54981561

M).F lldr|ei 5100 skoot]erin osio niin uullo klin kil/-
iefyiikin. U{iksi rrustuoionio+oflut akkukotelon kon-
teer. Alutiinisel /tldnei-iebtit elulokdsuoSran.
Velor?x-sivuwun'{urdenpi |llolli)kohd€lld rungollo Ja-
uron ja lasrosokin kiinnitykillö. Iwl-skootferiProjek-
ti.vtn.1964. tGri MikkorEn O,G5354O05



Jawasakkiaj ot Lappeenrannassa 4-6. 6. 2 004

I'tlnö kesaitxi, joka onjo takanapdih, ei kelit juun molorisleja suosincet. nulla ihne kylki, Jera-ajoien
aikaan llrikcftan herra aina neiä heltii. Niin nytkin. silldjo aamutuimiin låhlöd Kercvan tollilta lehttiess.i

au rinko he lotti komea s t.

' 
gti.t&j
:Å

Jawasakkiajojen erikoisuuksia!?

Alleh4oittanut veljeni Pekkotah Otavi. kvolaisen 4)rh KupiaisenAntero Nlbergi-n larkka stal'tosi kohn

Mawsalaa, lossa oii sovi u pysåhdls, koska stehti tulisi bsciti porukfuia letkrian Vilkfu)an Rlluski k*ktlhlan
Jyri, Vttjasån Esa, Eenolan iarry liittyi loukkoon mwttamia nainitakseni. vaimoni Pirio oli töllö kertaa

iuoltoauton kuli"ttaiana ja Eskelisen Harri ajoi totsla huoltott toa oli meinaan varauduttlt h)'vin len

Vilkkaan Ra ski tähti |etömåiin letkao, koska tunsi rulevan reittimme. joLa herreli hienan pienempiti teilci

Orimdttilan kautta Naslolaon. i(tssa oli ta ko la sieltai tiitDti vielä lksi kaveri m kaan Rapalan Ma*tr"u

Kukhlasta tlii paikatle siwva;nultisetla 360.lawalla ja siinti oli perässäield PAv'peravaunu Koned

'Matkajatkuinn'.|aavetinkauaheffellenmuka'ateitri'Kiireeiollut'jotentaukojapidettiinainasilloin

tliltön. Peritle Loppeenranlaan saavuimne noin klo lT 00 Joten koko ptiivd oh matkaa laitettu

Paikatla oli io aikA joukko komeita JawoJa, Jolen lailellin omamme joukon jotkoki lltnoillautuminen ja
majoitlaltluminen ja niin rulli sdi alkoa
Pe;jantaina oli oijetmassa l.ihinnä seurustel a saunomisla.ine flusia kasvoia oli paika lla jonktn ve rran

paikka oli Huhtiniemen leirinttialue kaupungih kupeessa ia se oti aika hJytl tcillaisen aion iririestömi seen

DatAan åannailli.,ltst totvonu! hrcman enemnan astatm ovlltshtmtrta
1no' i"r, tiui.r,nu* lo*otsla yn Puohlta öin meikdlainen Ja Pirjo painui pehkuihin joftd olisi oanulla

iskussa ja piflelinö löhdössti:Jawa-ajoon ioka sltuntalttui lappeenrannan kaupungin I'inno Lksille

Ajoimme ietkttssa suoraan läpi kaupungln kesh$tan ja li notluksille Nidslyämme ryhmiymme slnne

iarkkiin vletsan ihailtaviksi.'Paikailinen IMPK:n aluekerho "Tippanokat tarjost neilte kaihlte
'pullakaivit, 

loten mikis oli ollessa Alueella oli eilaisia museoita' joissa halukkaat saivat ktlyd'i

htluslunmss;. Paikollisleh.len toimilta\a krivi haastatte lemassa ia ottamassa htia- Kiinnostuneild "siiilelti"

ri n ja he tha Nat kalustoanne la kysLltvdt harrasruksestamm'

Noi; parin tunnin jritkeen lähtlimme pieniss(i ryhmissti L'maan tahtiin lakaisin H htiniemeen miss'i oli



Tdssd kohdassa tdlw dntaa fti)1si tunmtstus ajonjä4estelyistå, jotko olivat tosi hyvdt. MP-poliisit vetivilt
letkomme koko kaupungin läpi ja sonlaspoliisit olivatjoke risteyksessö ohjaamassa liike nettå, jotta
voisimme aiella kuin hetrat liikeknevaloista ja muuso liikenleesä piiltaamattal!

R oka oli hyvält ja syölyämne ohjelhassa oli llihinnli ru an sulatteh& ja seunlstelua. Osa meni saunaan ja
osalla tuntui nittaM.injuttua Jaeoista, kuten anata sopii.
Pdairakennuksessa soitteli bändi mukwaa tanssimusiikkia ia mrn. ol eh roimalla liilis tuntui holrsevan illah
edetessti.

Pa luhtojeh jako alkoi siitti klo. 20.00 ja palkintoja jaettiin laas niistä jo perinteisistå aiheista.
Pciökiertorylhnnon wndeksi sai ttillö kerlaa Sami Kontto, rallinjcirjestdjd ahiivisuudesta. Pisin matka
kie opalkifito matkasi Jaakko Tammisen matktssa Halliin. Jaska oli tltllut hieman mutkah ka tta rulliin ja
kn taisi ker\ti yli 500. Czlautanen ldhn wodeksi Jtinadn seudulle. Vanhin pyörä oli 4q-htwn Jatra typ.l I
ja se matkasi littiik. yanhin osanoflaja palkittiinja palkikto tueki Asikkalaah. Listiksi tielysti perinteiset
entisöintipalkinnot, persoonalli sin Jawa jne ... (ps. en ole saanut Lappeenrannasta mifiAn palhnlolislaa,
joten en tiennltja m istanut kaikken palhtfi4en nimid, sorry!) Jltrjestdjäl pitivöt m!ös leikkiniehsen n tulan
lyönn hhnil n, jossa tietenkin parhaat palkittiin.

Ilta jatkui tanssinja j omien merkeissä. jossain vaiheessa paikko vdhilellen hibeni ja Javamiehet ja miksei
naisetkin \tåhitellen siir ivät röDuulk.

Jlwånvi3tön HubtiDidft$å &wa 650 Clssic rD2fiX

Aam valkeni hiemon pilvisenö, mufta lcylm.i ei oll t. Aamiaisen jtllkeen pitkänatkelaisinrat alkoival jo
sta tailla Jav)ojaah kå)ntiin ja su ntaamaan keulan kohti katia.
Poliisit oli tilottu oam ksi paikalle, jofta halukkaat l'oisivat suoitlaa pthalluskokeita. Muutamot
joutuivarkin siirtdrndtin hienah kotiinldhtöaikaa, ei sen kumnemrya.

Oma porukkatnme starttasi liikkeelle siinå klo.lL00 kohti Kouvolaa ja siitd edelleen Ka salaan. Ennen
Karsalaa alkoihn sadella jo hieman enemmdn ja Ka salassa huoltamolla ta olla ollessamme, satoikin
oikein tu lkasti. Odottelimme jonkin ailaa ja kuk sade hienon helpotli, jatkoimme matkaamme kohti
Myrsvdä ja Pukkilaa ja siitå edelleen Mäntsdlälin, jossa kd<inhyimfie vahhalle Lahdentielle jajatkDimme
matkaa kohti eteläd ainal Ketavalle asti. Matkaha poikkesi osa porukkaa ain4 soPivassa Fikassa omille

Tallin pihassa tuli taas kerran todettua Jau)ak ieheen ja tuoneen ttlnUinkin reissuh okgelmitta.

Ajoista jäi taas m kava maku, potukk<tmme oli tm*avaa ja ajot sindnstl slrjrivat kohtllullisen ht"vin Aihahan
toivomisen varaa on, mutta ei pidll piehisttl valittaa.

Kiitäkkin tässd loryltsi If,ippeenrannak jdqeståjä potukkoa ja erikseen Konton Samia ja tierysn myös
'' Tiplnnokha " onnistuneesta Jawasakhajosta 2001 |

Osanottajia oli mllkwasti hietnan toista sataaja he kaikh ansaitsevat myös kiitokset, silltl hehån olivat
merkittarvdssä osassa rallin onnistunisessa t l
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Ensi wonna 2005 sitten ajellaanhn hieman pidemmdlle, ntiin etelain niikökulmista, Jawaarjot pidetricin
Kuopiossa RauhalaMessa Kuopioh alueen Jawasaku laisten JtirJestdhAnA I
Ennakkotietoa toisaalla tdssti lehdesstl, ja tulevissa lehdissd tulee tietysti taas tarkempaa irrhrmaatota.

Kaikki mukoan, sruntana Savol! Teneisin Veikko Kotki

Niid kruas, kuin silDn siirtåä.....

Ndl n h rloi ti pa t ka I hs lehu aJors tamnc.

Kromin kiiltoa ja pärinöti kuten maitolwa-aikaan
Kalseita heriilivien Jawa-moottoipyöien hanastoj ol
eiriil merkkiimn vaihdn-

Lappe ewannan Li nnoi tuksen
Katariinanto|i e keflyi lauan-
taina Lynme nittdin ki iltatu iö
nootton pyön ö j a I 95 qJurw
aj ohaal are i h i n puke utune ita
notoristej a. Tse l*i laisten Jov a-
noottoriPyöfi en h af ra st 4 al
v i ettiv.it pe ri nte i si.i kokoontu-
nisajojaan ensi kzrtaa Lapryen-
n n n ass a. J N a s ak k i -ke r h on
djokit nuistaa moni jo vuosi-

Jtsekin kiin astuin J^toista
jo 1960-lrrulla.lsdni ei noot-
torip!örid htrok nl j a pdötin
silloin ll ruotiama, ettö honkin
i tse I le n i j oskus onat, ker hon
puheenJohtaja Veikko Koski ketoo.

Yhdossä letkassa. Jawa-kuskit eivätole kerholaisten mukaan sisäänlämpiävää poru kkaa, vaan uudet
harastajat påäsevät helposti mukaan.

-Ja\ealla ajettiin Suonessa siihen aikaan ke&it tabet töihinja metsttsavottaan, htin jatkaa. Tuusulalainen Koskt a.toi
paikale Ruotsin ameijan entise å nenopelillr, jonka hön on entistöntt. Kerhossa sallitaan rhh lai avanhatja
nodenit ajokjt. Me*kiö ei kuitenkaan nihdetd.
Java on ndtti p!örö. Kun katselin wnhoja valokuria, htonmsin, etd isallanikn on olut Jawa, Pirto Kaski kertao.



Nonalpinen menoDeli't 

iji-ao tu*ur". ,io.rapra*at viehdtt Ddt yhd. -Kun qielee v'ikkapa La*eenrannan satanaan, niin ihmiset eivdt

kerdönny ih;sktenaan ieres,,ö otevaa an okasta ry,qmoottoripjördö, vdan tutseita keftlt ninenomaan vanh.t ta
halDaJawo. Laopeenr@Ialathen Sam Kon o ke oo

*ir"inutelna iåt<am ot' autnn nököiseki alokiksi tehty tehdastekoinen Tsekkilöinen ve.lorex kddpiöalto jossa on

jtnan ssuc inootrori voiman tahtuenö. "Auto , 
on kolnipörttinen, tekonahala putkikehikon pönlle wrhoi a

koi a varuskttu ajoneuta, joka on noottoriryördksi rekistöröity. Sitd valnistettiin aikanaan larhinn.i sotai wlidien

kdfttaön hatpana ;jone vo;a. Nybtisin se on krysin harrasruskohde. Nditd 350& kolniptöriö on Sbressa ainoastaan

kaksi, jotka nolennat Tsekeistd uustuotuJa.

iiwåunuttisialawoia otin n)s useita. altse ajetinviine kesand neti|uotiaan poikani kahssa palion nvu|affiuiawa a

Ja han ptti siikj ko'aii, Konio keftoo. Kerhoon kuuluyien naisten mådrö on lisö.tntynytjatku!.^ö Finen Veikon
'npaÅita en olut atam,t ni öön moottoriwördrö. on ttirkedö, etbjatat yteq, at maahan, Pirjo Koskinaurahtqa.

-java on tda isen ihnisen kokoinen ptorö, Kontto lisöit

Y mDitti| u di n e n h anast u sji"iii ir**^r^**n aietaan aina ponkatta. Kalrkaisimnat osa istujat tutivat ninö wonkd Kemist t. Rento

rioaaminen atkaa oikeasraai p konovetia. periantaina t.ihdinne aamulaja pen ö olinne va'ta altuilasta.

,t'1anne verk*atsesn ptentö s;vurct tö j o pvsahlelenme ta oi e Pitjo Kosh hNaa Kirettöeiote ninreLti'k

iostet aic,'ar yleenså noin 200da1kesltssti jona osa natkasta tulee nlvwÖröIö M$eoiawaqa kzsdstö riippuen

ii"r"oni OOO) sOO *^.1o"t rs enennönkin. Nytqpvörd ö on tultut tehtvd reissttja nvös ulkonaille nn Jalaan

svnvsiioitle Tsekkeihin. Talwt on wrcttu entistlt iselb ja korjaaniselle

koiei oyat snunnitetteet taton tukenn s,ojektia, Johon tierysti ttlisi nJxis hyvö talli ja ntiin hdtastus saisi hienan

parcnnat olosuhteet. SaitJrysnld.aan ei olisi pahitteeksi onhan pyörtd sentöt'n nuutania

Muua ensi kesönd laas k vataan Jawa-aloissa. si ö kertoa Savon sunnalla

Lähettipyörällä liikenteessä.
Veikko Koski ajaa perinteisen
rasvapuvun mukaisessa asussa
luoden 1959 mallia oleva la
Ruotsin armeijan entisellå ajo-
killa.

Yleirö ihfftele Jåwoja Xat.riinld
to.ille

ill
r:-1t,tKeijo "Beni" Benjaminsson 70 laotta

Löhes kaikkien hieman vanhempien Moottoripyörö-
miesten tuntena KeUo Benjaninsson niufttiiai l1.l L

2001 70,uotta. Keijo tttttujen kesken Beni" ajoi50ja
60-lwu a aktiivisesti sen aikaisia naannekisoja joihin
tietysti k'1ului Pöiönneajot yhtenö osana. Pöiidnteen
Keij o ehti kiert(iö useiLa ketuja j a Suomen nestaruuk-
sia hltnellä on useitata tietysti pdamsiassa hön ajoi Ja-
walla. Ede een Keijo on akiivisesti mukana kilpail -
|oininnassa latrwsakin puolzna onniazlut ntes iue!

Y,1960 "kni" ja SU

,/^



XII JAWASAKKIAJO 2M5

11-19.6.2005 KUOPIOSSA RAUTIALAHDEN LEIRINTÄALIJEELLA.

Möl*ien hhnat: 4h leimtlimökki 55€^,*. 46h lomamök*i 95€ rk, jos yli 4h 20€ lisäwode
2h leirinr:imtikki 30€/vrk.

Mökkivarauksetleirinnästä: 017-473000 Lisåtictoja:RrimoKareksllio0400-814600

Tässå pikku vinkki Eldurojawan rakentrjille,

Taimä on aika harvinainen malli, jossa on a.lun perin fillainen kilpanumerokilpi,
mutta l25cc-1?5cc Sport-Jawoissa se olijo tehtaalta. Laitoin piirustulsen laa-
tasta siksi, koska mielest?ini tiit?i mallia voi soveltaå myös muissa malleissa, jois-
sa on normaålit kotelot. Tefi. Veka.

#5\



Crossia Jawalla!

b. -. fr
!t--

,,,"ri

Tnsrntuk Pssija Jrnå otr todtut4tt.vasti Dolenmåt py6råt ilDassal! (JrPåsi[å tietyrii b:aliiD kuuluyd ruutuplitå påånä)

Husqvana Club Finled uil'tti l0 luotlå kulwana wonia ja kerhojårjesti 19-20.6.2004 Heinolan motocloss ndållå
Clåssic Motocross kilpailun. Tapahtuma sisälsi tietenkin mmtaldn. olihan juttlålåpohtmx$la kyslmys. Oli InIn.
Husqva.na nä]ttely, jossl oli useita erilaisia pyöriä eri wosilta. Vmhin oli malli M170 \'rn.1924 4-tåhtinen 550cc

Suomipyörä. omistajana PeklG Unila. Urrilan toinen pyörä oli nrålli 50B \.rn. 193 I, 500cc. joita on valmislettu aino€slaan

2kpl !! Ruotsistå oli inalli 120SV.vm.1932 ,l-lalrtinen 990ccjå omislaja Stevc Tell Ruotsisla. Lis?iksi oli tnm.l75cc
Silve.pilmeitå ]m.. . cn wosiltå.
Talven 2003,2004 aikana Tuusulassa valnistui 350cc Jawå Motocross vm.1962 Kellokoskelais€n Pasi Takalon toimesla-
ja niinpä Påsi (JåwasalC<iläinen) osallisor classic-crossin luokkaån A johon siis kuului vanhilnlnåt crossipyöriit. Jawoja

ci cm. kisoisså olc niikyn],t, jolen oli ko*ea aikå korjatå timä puute Ja vielä nijin jul aruod€n kTnriaksi.
Sijoitus ei otlut ihån ensimmiiiner! mutta pieniä alkuvaikeuksia jå lastenlåuteja lukuun otlårnatla Pasija Jawa loimival
kaikki l?lhdöt rnååliinl
Jawa varkuu kiimostavan yleisöå ehkä eniteq niin tuttu mer*ki se on vanlcmmalle kansalle.

,"å :}-;t'd*

t,

' l!.1-,:, '

ii**-,;L

,l ()
Låhikuv.isa J!$å Motocross, kutetr si oiD emeL 35ftc vb. 1962



Kipinä ei sammu
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Jawasakilla Päijänne-kierrokelle

Jawan ?i?iDi kuuluu suonalaiseen
kesäDais€maån siiDä missä pap-
patuuturinkin. KuusiklrD$entålu-
ldla Bekliläinen moottoripyörä
Jawa oli monen mopopojan unel-

- Katsottii! poikien kånssa kun
llrtti CoIr|! ja kuopponit ajoi-
vat Jåwallå kilpaa ViiDlirillii. Tirn-
nri, ettii miehet olivat ihan eri pla-
neetaltå, muistelee Rbto Tbtrhu-
nm 6Gluvun alkua.

Ten[otren, HsDtru ll€istsnen
ja ErBi Miefiin€n hakeutuivat
Kuopion Moottorikerhoon esitu-
viensa ioroittåmina. Tuohon ai-
kaån moottoripyöriikortin sai 16-
wotiaam. Fåsiajol*i oli luoDnol-
Iisesti Suom€tr suosituin mootto-
ripyöni, Ja*a.

Ääniktässlkko
Jawån tulniståå äiinestii. Terä-

vtu metallircn p?idnå saatteli ai-
koinaan mi€het niin h€inäpelol-
le, mottimetsääs kuin tånssilaval-
lekin. Tsekkipyörä oli brittejä" ita-
lialaisia ja saksalaisra huomatla-
våsti edulisempi. Jawa oli myös
monikäyttöinen. Samala pyör?il-
lä kilpailtiin j;iiirata-, maantie- ja
Iata-ajoa.

' Kuusikymmentäluvun alussa
Jawalla pårjäsi vielä soramontul-
la, mutta sitten tuli ke\Tempi ja
jousiietumpi Husqvama, joka so-
veltui motocrossiin parcmmitr,
kertoo Heiskanen.

TenlNnen ja Heiskanen ajoivåt
molemmat kilpaa ruotsalaisella

Husqvamala. Voittipa TenlNnen
Viiinötinniemen TT-ajojen nuor-
tenmestanrudenkin-

Kiplnä syttya
lrnatralla

Erkki MiettiDen syttyi mootto-
ripyödlle uudelleen kolme wotta
sitten. Hiln vie!åili Imatmn nåttös-
ajojen varikolå, k€ske å vånho-
jen kilpakoneiden äiintii ja tuok-

- Se metalinen pfinä ja ilmås-
saleiju risiiniherättivätmiehen,
kuvailee Miettinen.

Håo haDlki vanhan rata'Jawan,
jolla oli aikoinaatr ajettu TT-ajoja.
Pitkiin entisöintiuråIan jälkeen
mies ki€n:ti kilpurillaan låtapyö-
den nä)tösajoja.

Honnu Hcirkoncn löyri hqrvinoLån kolmc puolikkoqn kilpoFwon Kcmi5t6.

Telsli io luvol: Veso Toilanen

/2



Alaakäraia
40 vuotta

Kuopiolainen jawasakld osaltis-
tuu viikonloppunå kuudenteen
P?njiinne kierroks€en.

Väiiksyn botelti Tallukasta stan
laavaan kokooniumisajoon saå
osallisiuå vain 1965 ja silä ennen

vatmistetuilla moottoripyörillä.
Kaksipäiväinen ajorupeama on
pituudeltaan liki 400 kilomeEiä.
Mukaan liihtevät ajokit ovat siis
varmasti huollettu parhaaseen
mahdolheen lontoon.

Kilpaa rasteilla
Veteraanipyörien Piiij iirme-kier-

ros ajetaan henäsni€svauhdilla j a

nopeusrajoitusren mukaan maan-
leiiä pitkin. Osallistujille jaetaa.n

reittikårtta, johon on merkitry
käiirmöspaikat tienviittoineen. Kil-
pailun aj osta tekevåt nstitehtävår,
jorssa mitataan kuljettajien niin
mootloripyörå- kuin yleistietoa

Harrikka I I v.
Kuopiolaisjawojen lisiiksi P.n-

jiinl€en maisemissa niihdään myös
lodella vanhoJa moottoripyöriä.

Mukaan on ilnoittettu mm. luo-
den 1923 mallin Harley Davidson
ja 1926lndiana Scout- Myös Heis-
kasen Jawa Six'Days 1960 hrlee
kerä?imäiin asiåntuntijoiden kat-
seet. Kuopiolaispyörä on Suomen
Koneliike Oy:n aikoinaan kisa-
kä)4töön rakentama alkup€*iisyk-
silö. PerusjawoistaHeiskasenpyö-
riin erottaå yksipltryinen 350-kuu-
tioinen kisamoottori ja kaksihaa-

Collan zOY.
Piiij:inne-kieroksetle liihtevät

kuopiolaiskutjettajat håluavat on-
niteua sylinterinlämpimästi nyt
perjaDtainä 70 vuottä täYttävää
Matti Collånia.

- Matti opetti aikoinaan Lona-
hovilla kädestä pitäen, milen Ja-

wan moottori Puetåånja kasåtaan,

muistelevåt miehet nuoruusailo-
jaan moottoikerhossa

Honnu Heickonen, Rislo Ten_

hunen io Erkki Mi€ninen kieF
liivöl Yiikonloppuno Jowoil'
loon Päiiänleen. YmPäri-
oioon hyvök5y'öön voin y'i
nelikymppinr mooltoriPYö'
1ör.

Jarko tähän larinaan kannattaa lukea IJIJIMAPYÖRÄ lehdcstä no: 5 / 2004 s 32-34

Jawa tcrveisin Kuopiosta Hannu. Risto. ja Erkki !

i'" ' "

Ti€sitkö tämän? T:issä on Jåwå ploro skootteri. joila on iehty ainoastaån 5kpl !! Kone on 2 50cc ja vm 1965
Kuvassa oleva on tieMvästi ainul jäljollä oleva kappaleja on ilmeisesti Hollamissa tåi Belgrass.

/lJ



MATTI COLLAN 70 VUOTTA

Kes:ikuun 1 I .päivä 1ä)tti 70 wotta Kuopiossa Matti Collan. Moottoripyörämies viimeisen päälle I

Onnittelemassa kävi myös Kuopion seudun Jawa miehet, jotka veivät päiv?insankarille

"Jawakukon'l Vasemmalta: Risto Tenhunen, Eero Hyvärinen, Erkl<i Mieftinen, Raimo Kuosrumen,
Hannu Heiskanen, Reiio Ruotsalainen, Tero Oittinen, Osmo Seppälz! Päivänsankari itse, oikealla

näkyy yksi Matin t''ttäistä.

JAWA MIEHIA IISALMESSA
10.-lt.'72004

Vasermalta lukien Matti Collan, Erkki Miettinen, Haruru Heiskanen, Jukka Heixama.

/d,



Jawan alkutaipaleelta
:$,an nooito.ipyörivrlmnu.n usetrn

muu. mooitorip),öräm*k,n hprrn liih
renrlliikkeelleasctehraån kylkiäkenä
Asetrhtaan peru*aja oli sekki Fnntsek
lanecek, ioka oli jo aikaisemmin luonu
itsellee! herkirä!?iD vrrållisuuden däillä

sähkötekniikån par€nteillaan. Ensimmäiscn måå-
ilmansodan jilkeise.ä åikana uskoitiin, eitä
aseita tullaan tannsenaan ehkä lähitulevåisuu'
dessakin. Tehtaan tudatro nr1iin sod.n jäl-
keen itsenänry.celle Tseltkoslovakian tasaval

Alkuvaiheiden jalkeen, !un a*'uurelukin ta-
saantui. iuoantovalikonns haluniin laajentaa.
Moottoriplöri€n |ysynd oli nousu$,, ja 900/"
Tsekl{oslovakiasa m)fdistå pvöristå oli tuon
rtrarana. Janecck mieiii, ett.i kotimaisille pF
rille olni kysvndä, j. hin pä.Ltti ryhtyä m),ös
moororiprtrien yalmtrtajaki. Suunnitelmana
oli, että alkuu. hankitaisiin oikeudeijon
kintoElmiiki kehireqn pyödqypin tuo'
ranroor. Puchin kakoismäntämoonorilh

"an6te(! k3l6itån r€n kiinno$i, mutta
lopulta r: 19?9 pääreiriin ostaa salsalaisen
Vandderin 500 kuutioisen )'kisylinreri'

rin rulos. yhrniön. liinr:i oii rikanemnrin
oitr)inur Bmlgh Surrntrin ii viintksi hdgir-
laisen li.N.:n palveh,ksNr.

V. 1932 ruli mrrkkinoille lrri.heitin sNn-
nkclena kakr.htincn 175-kLUri.nc. fyöii.
Moonori oli :lkuun Villiers, snren Villirbin li
scnsilla va|nistemu. Runko olivalnnteru pro-
tilipelntä. Huohairavaa on, elli plörän väri
oli punainen, siftemnin pnkään Jaw.lle tun
nuso,nåinen väri. lFrdsä tuli hlryin suositru,
mikä nerkl$i rehraålle nra mFs tåloudellisa
menestyslä. ]j?ppivalikoina Iaajentui sekä suu
rcmpiin kaksitahip)'öriin ettii vähirellen mFs
nehahtisiin. Jo vuonna 1934 lrwa o1i Tsekko-
slorakiån suurin mooitoripyöråehdas.

LÄHEsrYvÄ M^ÅILMANsora ja sen sF$m!
nen tiesi Tsek-koslo'akialle vaikeitå aikoja. Saksa
miehifti maan ja otti siellä ohjar kisiinsä. Vuo

dc$. 1940 J.wa yhdisrriin osrksi sat<salaista

vrmstehrteollisruna, ja noottoiplödtuoanto

"li lopcremvr. Ihtrara tuli nr Salsan wehl
N.hriD pyöri.n, piiii.jiNs DK\(:!, BM\(:n ja
Znndrppin korj3us)'kiklö. Jarvan henkilokun
nd, tinis:i synrvi noiss oloissa uhkarolkea
suunnitclmr ryhtyi kehiraicniiiin onaa uum
nroottoripyölä+7ppi:i. l'äit€kijä oli Josef Jozif
Säla$avalla.pnäjikäålettiin kehiftää250-kDu'
tionia kaks;rahrntå pyörii. Vuonna l94,l okiin
niin piiLällii, dtä 20 kappaleen prototryppisarja

Pyöiån te yaihess. proroinpillä ajeriin
nyös koeajoja. Se olimaalattu Vehrmachtinvå
riin, siinä oli \(eh nåchtin rekkrerikilpija hn-
kissa DKlv:n merkki. Kehirl'sryö sujui suun-
nitelmien mukaan €ikä ainakaan kirjoltajan
liedo$a ole, €ttä jollåin ravatla olni 'ku.y Ii1
nyr". Pyörä nuistutti aika påljon DK\V NZ

250aä: Koneessa olihreiprinen Däntä ja
kiertohuuhreluzschopaulaiseen opaan, 19
tuuman plörär, nelivaihtinen vaihdelaa-
rikko ja akkusyrl'rys. Runko oli kunenkrn
iehtr neltkuinaisera profi ilipulkestå.

Kun sota loppui, Jawalla oli heti tatjota
nylaailainen bne narkkinoille.
Mlds tuotantolinjå oli valmiina.
lyölä esireltiin v 1946 Ptriikin
mootonplöränäf tellsä, m6sä se

sai kultannalin. Seuraavanavuonna
rekit voittivar tilla mallilla suureki
Illärykieksi six Daysin, mikä edel-
leen lisäsi scn r!nne(uufta. Vierli
alkoi nla vetää v{hvari.

sen nelitantisen ulmis
rusoikeuder. PIödsä
olikardaanivero japro-
fiilipellntå ehry runko.
Timä Va.dererin ma-lli

oli suu. niteltu selkei6ri
ts\1\v:n kiip:ilijaksi.

'Inknisesi \Vanderc-
riha oseitu pyör:i oli
k$kener.Linen. Sen val

mntukren ja iatkoke
htrykseen, jota kesti
vuoreen 1933, ioudut
riin sijoiftamaan huo
naQvrsti Pääomaa.
l'yöti j. nroottoripyö-
dtehdas nih;rertiin
'Jarvaksi .Nimenkaki
dxi.rnäkr,i kirjainta
oe, pdiisir lare.e
kisa. kaksi v;imeislii
puolera:n Vandcre
$t. v/-kirjain jäi
m{kliin, !åikkci (e
kin kiele$:i tätä kit
jaintå.'kaksoisveeii,

Älkr oli siis hankda,
ja laitt€€n hinia noui
nvrllnelle moonori
pröiin o{!jållc liiin
korkeaksi. Janccck llih-
tikinpian tämänep:ion
nneksi o.oiuuruneen
o*oksen jilkeen Eng
hnriin e6imään sopi
r:npl hrnkintakoh-
derta ja turli criiyiicn
rarka*i sellaisia piklu
flörii, joiss: oli Vil-
l,eain kaLriahrinoots
rori. Samalla natkalla
hir sopi enSlantihk€n
run.crun suunnirteli-

lrn 1r krlpr rjrpr Ge
org€ Villnm Pat.hd

lo,

kolllpyörå wodeltr 1950,
Pyöräsrå otr nä|fint l.ittcel

tångoill..l!haatullåär.

Kun 250 kuutioinen b.neslvi
mrkkinoilla hir,in, kehiteniir rin
nalle myös 350-kuurionen, joka
oli kaksisiinleri.e!. Strii ryhdytiiin
valmistamaan prdalaisessa Ogar
moo(oripIöräehtaassa, joka ennei
sotaa oli oltut maan kolnanneksi
suuin moottoripFien valnistata.
lvörän DerkikrioiiOt:r V 19.15

Tsekt&oilovakian reollisuus oli kån-
sJl;eru, jorenläwr j. ogu oliu,
sanån k€skusjohdon aläisiä. V:iri ei

ollurJawan punåinen vaan hopean-
harmaa. Vuonna l9i0 Ogår rhdis
.viJawaan, ja mrös 35 0 kuurioscrä
tulipunain ja m€rkiltåån Jawa.

Vuon.å 195.1 pyödr uudistuivar
penGrecllise$i. Takapään jousiruk-
seksi tuli keinuhaxrukka la erure-
leskooppiinkin nrli hydnulinen is

kurvåimennus. b.6r:Lt muutuirat
l6 u,naniksi, j, !urko oli nvr suu-
rcksi osaf,si kotelofu. lvlonia mun.
kin uudisukia ehdin. Sekä nånä
dtä edelrävii( nop)ör:iisd oliva, ai-
Ianaan rlenimpiii noorcriplörii
mlos Suone$a. Osaltaan trsianti
h.n vrikuiii tieryni mlös kauppa-
poiitiikl{.. Aikan$. riin n,aineikas
merkki on edelleenkin hengnsä,
mu(a rchGån raun:voimar ovåt eh-
rineet natka. vareua monccn kcr

Pe.usatkanuihaan

lrwar edelleenkin orat melko palion
s.m.! nl"ppisi:i kuin edellä käsitel-
Irt sodan jälken srDryncct m.llit.a,i:

,i'



Jawan kehittäminen nojautuu perinteisiin

Tiivbtå työtd yli 60 vaotta

r=:

Tshekkoslovrkialaiset kaksipyoråiset moottoriajoneuvot aloittivot voittokulkunsa kautta mrailmån
rrronnr 19,16, jolloin Pariisin näyttelyssä esiteltiin suosittu Jaws 250cc malli. Timä tlTppi oli niin ny-
kyaikain€n, että s€ trkasi itselleen monen vuoden etumatkf,n maailman muihin johtaviin pyöråmerk-
keihin ja muodostui esikuvaksi myös lukuisille kilpril€ville pyöråmerkeille.

-1,/

Moottoripy&:lteollisuudella on Tshekkoslovakiassa vånhåt perinteet, sill?i €nsimmiiiset pyftät sielh valmistettiin jo
1800 ja 1900 lukujen vaihteessa. Nåin ollen tånä påiv:inii Tsekeisså pyöriä on valnist€ttu jo yli sata luotta! !

Jåwån valmishrs aloitettiin \,uonru 1929, joten Ja$akin äyttiiiijo 75 vuotta! Jawåålur valnistelåån t nåkin päivilnå,
joten se kuuluu siihen havinaiseen ryhmli?i& joka on s:iilyniinl't suosionsa niiinkin kaual
Tuotånto aloitettiin Pråhasså aikåisemmin zbrojovkan korctehtaån nimellä toimin€essa tehlåasså. Tsekkien
moottoripyönfthtaiden tiiydellinen konekantr ja työntekijöiden korkea amrattrtåito pystyivåt uytliin:iiin kaikti
konstruktiovaatimukset. On itsestå?li selv?n, eftii Tsekkitiislen mootto.itehlålden konekåtrtaå aina rykyaikaislettiitrjoko
monipuolish kotimaisitr työstökoneteollisuuden tuottein tai ulkomailta tuoteorn koneil

Moottoripyörien suurmittelussaja råkenteessa otettiin huomioon rnyös kiilttiiji€q pyörien tulevien omistrjien
kokemukset ja havaimol. Moottoripyör:lilijä sai käjttibnsä ajokiq jossa oli sluri m:i.ilr:i patenfoituja osiåja joka pysyi
jatkuvåsli kehityksen k:irjessä. Kåiken lis:iksi Jawaja Cz-pyörien räkenne oli bvin yksinkertainen jå siksi niiden
hånlddmincn ja käytliminan oli taloudellista.

Kaikti TsekkiLiiiset moottoripyörä oli 30-luvunjiilkeen varustettu 2-lahtimoottoreilla (501u!T[å poil*eul$ena oli
500cc 4-laitine*in). Sivumemen sånoåks€ni on puhdas "ban ehhinen" kysymys pohtiå. onko 2-taltimootton
parempi, kuin 4-tåltimoottori tai p:ihrastoin. Vårmåa onjoka tåpauksesså, ettil 2-tahtimoottorit ovåt vuosien varella
valloitlåneet nraailmåa laajalti. Nyklpiiiviinä saaste ym. miiiiräystenjohdosta 4-tahtiset valaavat alaa. 2-tahti9en ybi
suosion sl1 vannåån oli niiden kältläjät jo&a håfusivat såada kälttöömä ykinkertaisenja h]'vah koneeL
Kiilt?innössä tuloks€t kilpailuissa , joissa osålisnrjia oli niir 2-tahtisilla, etl.,i 4-tåhtisilla osoittivåt, kunnat pystyivlit
påI€mpih suorituksiin. Jokainenjoka haluaa pijiist i selville nåiden kåftden eri moottorit$?in nopeuskj'vysti. voi
mui$ela 5060 lulljen kuuden päviin kznsahtilisiä naadiekilpailuja, joissa Ts€kkil?iiset ajajat Jawa jå Cz-pyörin
usein löivät ranlor kuuden piiiviinj?ilke€n råtkåis€vasså rcpeuskokeessa kuulursimnat 4-tahtrkoneet myös nopeudessa.

Yhteenvetona voikin sånoa olleen ilmeist?! ett?i kokojoukollå patentoiduilla osilla varustetut JawaCZ pyörät oli
\,åruslettu myös teknillisten etujensa tuvin ldi''tårmöllisilå moottoreill4 jotka tyiiskentelivät suurella varmuudella ja
osoillivåt joustavåa suorituskykyä. JawåCZ pyörien teloillinen äydellislys ja pyör:in ulkol|ain€n elegaffsi selitlåvål
edelleen, miksi JawåCZ oli 50ja 60-luwlla kysltyin pyörå maaihlassa.

Lånsinaiset pyöråt omt vallameet ttnå påivånå pyörtuu*kinal, multa tokr Jawojåkin m)1d;ilin mone€n rnåålDn finn.
Suomessa on oma rnååhfiruojaja pieni piidmn ntiverkosto. T?inå llronna Jawalla on njllu Inm. uusi 650cc 4-tahlimalli
uiydentim?iån heidiii nrnsåsla 2-tåhtivalil@imåånsa jot€n toiminta jalktl|. . .

T?itrti tårina on osi[ lainattu wod€lta 1959 Helkafla Uutisista, muIla nykyaikåistin siti hiemanja lis:isin Jotå[L / I
T€rv. Veka



Jotain Jawan työkaluista

Jawan työkalusarjat tutkimustyön tulos

"Työkaluistsan mies tunnetarn" sonoo vlnha sånanlasku, iokå' kuten muutkin vrnhst viisrudet' on

ain"a tuore, vaikka onkin siirrytty tekniikan åikakauteen- Nöin ollen myös Jaran erikoistyökrlut on

suunniteltu nimenomaan hyvin ja halvan korirustyön suorittåmista vårten' Ne ovatkin tållds€n työn

tårkeimpånå edellytyksentr.

Jawa työkalljen suunnittelussa kälettiin sekå valmistajatehtaan, ett?i maabanfuojan kokemusta. Jawa_tehdas

liihetti työkalusuunnittelljar Suomeen nimenomaan surmnittelemaan uusia entistli parempia erikoistyökaluja.
TäUä teknikolla oli mukanaan tehtaalla valmistettu työkalusarja, joka oli suunniteltu yksinornaan t€onar
perus&ella piirustuslaldalla. Jawan huoltokorjaåmolla niimä työkalut, jokainen €rikseen, koetettiin ja
tutkittiin kä't?irmösså- Ne oliwt useån kuul€uden ajan påt€vien Jawa-asentajien kälössä ja he arvostelivat
ja kehittivåt yhdessä suunnittelijan kanssa niitii jokapäivaiisessä tyahsä. Kun työkalun valmistamiseen ja
hintaan liitt]"vät seikat oti vielä tutkittu,- työkaluistå tahdottiin tehd;i myös halvat, jotta ne olisiwt kåikkien
tarvitsij oiden harkittavissa,-voitiinkin sarjavalmistus aloittaa.

Työ tehtiin nelkein kokonaan Suomen Koneliike Oy:n omilla korjaamoilla. Naiin vielä valmistusvaiheessa-

kin voitiin suunnittelijan ja asentajien "keksinnöt" ottaå huomioon. Niiin saatiinkin luoduksi
erikoistyökalusarj4 joka hakee vertaistaan. Tällä työkalusarjalla oli suoritettavissa kaikki Jawa-moottoriin tai

-runkoon liitt!'vät, onnen niin hat*alat purkaus ja kåsålstyöt.

Sarjan monet asialliset ulosvetiijät irronilat tiukimmankin helan vaivatta" ilman isoa vasaraa ja karkeita
ärräpäitii. Sarjassa oli useita eri tarkoih*siin sopivia tuumia, joilla laakeri! h€lat ]an. oli h}.\/ä vahingoit-
tamatta lyöd?i paikoilleen. T?irkeiin osan työkaluista muodostivat ohjurit ja lukilustyökalut, joita kåttettåi,essä

ei vahingoiteta herkkiä osi4 niin kuin ruuvipenkissä saattaa käydii.

Saiaån siså.ltlT vi€lä tydpenliki, johon moottorit on helppo tutevasti kiinnittiiai jajoissa moottoria on

vaivatontå kåiinnellä eri asentoihin.

Kuten jo suunnitteluvaiheessa toivottiir\ pyst ttiin t?imä mainio Jawa-erikoistyökalusflja va.lmistarnaan

hintaarl ettei se missii?in tapauksessa voinut olla estoenä työkaluja hankittaessa.

Kohtå sarjan valmistamisen j?ilkeen siihen vielå lisättiin orna pieni sarja 50cc kevltmoottoripyörä Jawaa

varten. Se oli kaikiltå ominaisuulGiltaan ison s$jar veroinen. Hl'v:illåikiiiin työkalulla ei saada paljon aikaan,
jos sitii ei osata kä]tfiii. Taimiin woksi maahantuojajäiestikin kursseja työkalusarjojen k2iltöstå Jawa-huolto

korjaamoiden hentilökunnalle, joilla kuÄseilla perehdyttiin työkalujen hienouksiin ja niiden kä,'ttdtapoihin.

Naiin maahåntuoja saikin huoltoverkostonsa, Ja$B-huoltokorjaamonsa, va$stetuksi työkaluilla, joilla
vamasti Jallan työt saatiin suoritetuksi siististi, asiallis€sti ja ennen kaikkea halvalla-

Jokain€n Jawa-ajaja saikinjåttiiii EulEisin mielin pyöriinsä Ja\'la-korjaamon huostaan, sillä oli rarmaa, ettei

sitå siellå hakata isolla vasaralla rikki, vaan korjataan Jawa-erikoistyökåluilla!

Tåltinkin tadnaan lainailin tietoa Helkama-uutisista 1959, hieman salamuotoja muuttelemalla jajotain

lis:umalla_ Mainittakoor,, ettii Jawojen mukana oleva työkalusarja oli myös moniPuolinen, vastaa!'aa ei

tainnut olla. kuin ehkli IC:sså. Rakentelukausi piiällå' työkaluja tårvitaan! Terv' Veka

IQ



Juwa on joka pojan pyörö ja miksei tytönkin!

Siskok:set Eva ja Elso Westerfund hake tuivat
41Juwn alussa D@kontssa kouluunja valn$-
tuiva t si e I tä ai kanaan.

Lappajdnelld pohlannaalla Elsa hoiti virkaan-
sa ja ajeli työtehtt|issddn 50-htwlla tietenkin
Jav)alla, joka oli neftdvästi 175cc.

M),öhetnmin Javra vohtut KuplavolkLanln .

Tuohon aikoan ei suihkaan ollut t.Nallista.
ettd mnh nainen ajeli autolla, saati sitten
mooftorip!örällä!l
Elsa ntlJtti, ettå kylld onnistu .

Ttissd tulllaihen pieni esimerkkitapaus
siitai. ettd Jav)a on todella ollltt koko
kansan nmoltoripyörä ikidn, kokoon,
snkupuoleen, tai varallis uteen katso-

Terveisin Veka

Toilniiuksen yhteystiedot:
Veikko jq Pirjo Koski

Kolliopohjoniie 1 E52
04300 Tuusula

Puh. 09 -?427 89 6, O4OO-7 43?96 / veikko jo 0,100-609958/Pirjo
5ähköpostii: veikko.koski@pp.inet.fi ja pirjo.koski@pp1.inet.fi
Seurocvon lehden aineisto viimeistiiän morroskuun loppuun mennessö.
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