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Tiedoituksio :

on tqqs se oil(o vuod€stq, etfä Jowqsqld(idol ovqt io snenr*in, kuin ovello, toivon el'tö ehditte

vielä lukec tärniin lehden, ennen kuin pitöä löhteö kohti KroPiotq!!

Ja tössö heti alkuun tulevia toPdhtumia;

-Tulevqn kssön Jdwosokkiqjot KuoPiosso 17-19'6 20O5 (Eri ilmoilus fössö lehdessii)

Jöhdissii delaan 22.1O.2005 Vetersonienduroq joko qietoon lisiiluokkom

normoolienjurokilpoilun yhteydessii. Horjoiftelinme jo viine wonno. Pi€niö siiöntövirityksiö

esin. ryörön ei tarvitsE ollo rekisterissd (punokilpi), wosimalli toteen nlvtettövissö'

vuosimqllirojous, ei honojousitusto, ei vesijätihdytystö, n.vrrl.19El olostiiin. Kiso on Pineällö ns.

yöqio. Ksskustelloqn l<uoPiossq lisää. Terv. Kori Bruun/Jämdi 0&'527?434'

-Espoon qufonusao jöriestöä Kiiöpiöouto diheisen niiftielyn kevAtlkesökoudeksi 2005

-Jotio Jowon|ne kulkisi tulewisuudessakin, lue seuroovo. Z-iqhiibenso 0n lulevuisuudesso

vookoloudollo jo sikri ryt onkin honke meneillöön Alkyloqitibensiinin hinmn olEntomisen Puoletto

joko ktipönnöisii on nimisn kEräöhisiä hyviin osiqn puoletto. Asiollo on tliortho niminen yhdistys

jo yrf"i"rt 
"intrt"riö 

onkin em. yhdisfyksen pdinostuksestq Tiiinä Fiivinä r,iiätfönyt oloiftdo

lkuselvityksen kyseisen bensiinin io sen tulevaisuudsn kiiytöstö suomesso. Sslvifykseh

vol|tristuituq onnonrne vetool,nuksenne hcllitukselle jo so|rlqdn oil(oqn Heidi Houfolq on luvqnnut

esittiiä kysytnyksen eduskunmssq olkylqdttibensiinisfö' Toivottovotti tönö sitfen vie qsioo

edefleen niin etta tllwn veronl,evennyksen jo kilPoilulvlVise"n hintoon' Ninenkeriiykser

lisöksi vetootnuksen osiqn puoleslo voi ltryös sllekirioittqq osoifteessa

www.morthq.filostersjoforuhA|lvlqcttibansiinil|ömool-toripyöränneku|k€eporernmin!
Ystövöllisin terveisin Axel Alln.

VEikkoKoskituoKloPionJowosqkkiojoihinnini|istojqjotoivotlovqstinohdo||isimtllonnoni
pistiiä rihensö listoon. nöin voihme ouifqa osioo omolto osoltanme!

-3O.Veterqonirslli Porin yyterissö 29-31.7.2005. Terveiuloo!! veieroonimooitoriPyöröklubi

-IC-rnerkkikerho. IC-Roiders Finlqnd/Tohpere g44419!gEbugl/g puh.ofi-3?33747/Jori

-Perinteinen Restourqntopöivdt Kqlgosalon Pikkolon koulun Piho-qluet.llo8-9'7'2005 perl'

klo.15.0o-22.0O jo lcuont.klo.7.0o-17.0O, liput 2€'

-Syysrestourqrfopäivajt 27'8.2@5 klo.E'0O-17.0O (Poikka soho kuin em')

HUOI\ !! JAWAsAKTN TOII\AITUKSEN O5OITE IIAUUTTUNUTIII

Uusi on: Veikko ja Pirio Koski

Morttilankotu 11 B 17

04760 Kerava

Söhköpostit: veikko.koski@DD.inet.fi io pirjo.koski@pDf inet'fi io Puhelimet:

O4OO-7 43?9 6 / V eka io A4O0-609958 /Pir So

Seuroovo lehti yritetiiön syysllokokuussa. Moteriaoli mielellöön syyskuun puolivdliin'
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Uudet,Tösenet :

Ekmos turt
Köpskuriigei 27
10300 lörjoo
019-231886
Jo$,o 63+5 -@ 35OA 2-T

lkrtil@ir€n Jori
Safeenkddeniie 33
7@00 K&pio
0,10G889342
JoJ,o 353 -61 25O 1 2-T ME-246

JuniutEn Rouno

Vailiohontie 39
90800 Oulu
040.72436t4
trqracz 356 -59 175 t 2-T

Kinru|pn lhlfi
Verlcolontie 59
4O27O Polol<k3

o5M906997
Jawo 353 -61 2501 2-T Cf-3O4

L4hii fiho
Peii\$tie 27
(X48O lkoqioki
0400+69943
tr@ttcz 353 -58 2501 2-T

LairP Osno
sydönsduruntie t07
25520 Pemiö 6.
04G530357r
lqddcz 351 -56 150 1 2-T

Lehnijoki Äulis
To|npel?2nlie 360
31640 Humppilo

04@539315
tosm Ts 63E -89 350 2 2-T HE-34

,rtqiovo Eso

Llhdintie 15

36420 Saholdhti
040-7008472
Jo$/o 559 -6? ?5o 1 2-T

ÄkR

AI(R

,ildmo|ien ,l/louri

Lokkitie l0
06100 Porvoo

o4o.7391562
Joo,a 354 -62 350 2 2-T UD-906 A(R

l.lynrtl Peklc
Ruuhitie 2

41230 Uursinen
0t/L8r135E
Jd$,o sD 553 -60 2601 2-1 T

Pohjonen Ville
l(aupunginpuutdrhd 2

45100 lGuvolo
04po-522047
tqws 35O -69 3502 2-T

Rdrfojoki Arto
Pqiupuronkatu 2

33820 Tohp€r€
Jawd TS AA -9O 35OZ 2-f LP-941 AKR

Ruuiuoksa Topio
Pekkosenkatu 5
535@ Lopp€enmnlo
04t1305387
Jowa 559 -65 25O | 2-T RB-515 

^KR

Sdirio Keijo
Kihuoni're 114

45610 koria
o&7293763
l$6CZ 353 -56 2501 ?-r CH966 AKP

Solon*iki Ärto
l<arstoperihtie 80
62900 Älqiörvi
o&7434504
Jae/u lA -54 a'O 2 2'T

Tolvc|En Ålafti
Schurirpolku 1 D 18

04440 Jt[.!€nFiö
0&463779
Jowd sD 5u -57 35oz 2-T MC-217 EA,lR

Tervetuloa

,Tawasakkiin !!!!!
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Jowqsokin morkkinot I

lÄyyn:
Jowon uusio keljusuoj ia 353/354. ty!..ll/$ io
CZI5O olk.50€, pokoputlen olu/kruunumul-terit

3o€ll<Pl. Kytkinei kitkolevyt 5kPl. 48€ sorjo.

llo/lzonn krohipinnolr 3#/ #io' tlP.1l/18
pinnol 5o€lsqrjo. Jd'o/CZ Jt^-rengqssoriot

ylikokojo l2€lsoriq' Kiriei, hiilel, virto-
ovoinet, poll-tit'not, tulpot, ohious/sdtulolukol.

Typ. t1l353 konsi jo olotiiviste 6€. typ.18/354

8€lsorjo. Tokoiskorin kuniPuslot 4kPl. 17€.

Jowo/CZ uusio tnainliä eri |nolleihin, lqselel

Jorru, kytkin, koosuwijerit. olk. lz€lkpl. Lyhdyn

tosit, krornikehyksel, kuhio36t, nool"torin Puliii.
yn... Jikow kdoslJtfinei dlk. 55€11<P1. !6frefyiö,
huolteitujo. Jowo 353 /25O io559l250
kunnosfeiut konezt. lqsele! Jowon

wroosonoofforeifo: nm. Typ.450, 355, 356,

353,354/360, CZI5O, &2e16l75cq l oottorit
osiffcin ptlreitqio.
V eikl,o VairyrytP,n, 02-237 4402.

Sekö uudet, el'fä nuseojowot Sii linjiirveltii!!

,rlyös !,,oraosio uul-lo jo kivtettyä. litos
renkoiio hyvti rr'olikoino. Suoritdn

olutdinikiiliotusto jo Jowon kroniosien hiontoo

jo kromdrstd. Liseiksi osfoisin A-150 1952-53

poperit! soilo jo kysy lisiiä!! l^P-Vortti Oyl
Roimo Korekollio/ Huon! uusi osoi+e on: Jokitie
10 71800 Siiliniörvi. 040G8!1600 jd kofisivut.

dno ir$ernet.netlrengos

Cezeton et! ja tokoratas, r'qnnekehöpori

Puhdisteftu jo pohjohsolottu. Tiedustelut,

Erkki Ojolo, tlhos 040-5109.@4

Jow6 5D Artrry 553-61-250cc. n6eorekaste-
rissa/tunnus lJtP-612. Hinto 25OO€.

Atennus-korious olutlo, hydroulinen, siihköllö

toinivd nouse\,o, loskew, pyörilii. H 200€

Tied. Heikki Korte 0400-411986

Jowotniehen unelmo-yhdislelmti! Jdwo 50occ

OHC vrn.1957 jc pertivounu PAV-40 vm--68,

tuofu Tsekeistii 1990. Ei rekitterissä, Papeflt
OK. Entisöinti viil-fä \dille wlmis, puhti loppui

hiehestö, ei koneesto. mukdon voroosio nn.
tehdosuudet pdkokijyrät, ohiouEtonko,

wromiinniil. Kiiftel-tyiä osio lntn kompiokseli,

syl. konsi, ohc-kdnsi okseleineen io
honhospyörineen, iokoPiidn kdnsi

öl ivDlmobuine€n. öliv6öiliö. tvökdlu io-

kirjollisuuttd mn. suomennettu säöiöorvot io-
ohjezf. HP. 6850€ (Horkitseh lnyös nohdollisto
voihfoo isoon cuttoniin).
Tortno Koritunen/Joensu! 050-3691375

Jowo T5 638/350 vrn.l99o, ojeltu 15000kn,

rekisterissii. HP.IOOo€ Lisöksi eriksezn vonhon

Jowon lokosuoiot jo ionkki, hp.1509. yhfeishinto

koikille llo@. Pyörii vli-Iissö. ned. Pekko

Tolonen 050-5559941.

Ulsio nöitiä Jowo Sixiin, täyd. STD sekö joPo

viiieen ylikokoon sookka. 250cc nolliin. Tied.

,i\ol-ti Oksonen 050-62606

l.lrt mdhfo\,B liloisuus horrostqjille, ioi
horrdttojien tutuille!! ,{tyyn koko kolustoani. CZ-

t50cc fi.1951, Jowocz l50cc vm.1954, Jowo

fvD.l8l350cc, \4n.1953, Jowocz Stondort Sport
35occ, vh.1957 (16' pyörillä), Jowo Colifornio

25occ, 6o-luvun lopulto (mdohon+uontitodittus

seuroo tnukono), Jowo 50cc tYP.550

'Lypsyjokkord', vm.1957. Jowo Cross 6o-luvrn

alku, 251cc, !f557 , tliz t75cc, (z-sdlu loinen)

vt.1959.llZ75Occ, vn 1961, Suzuki 38occ 6T
Sport (hyvti projekti), vn.1973, Jowo six Doys,

553/25occ, un.1961, Jowo Spori 25occ,

vm.1967 (+olvi\iorusteillo), BltÅW R25, 250cc, vn
1952. Kolne viineida r useorekisterissä, iruut
koikki entisöityjö volniiksi nuseorekisteriin!
Tied. Olovi Pekkolo Hrki, 040-54@692
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Jo loprksi tiedoksi kerholaisille;
Suoriton ommdttitoidollo mm. Hiekkopuhollusto,
koopisso topohtuvoo muovirce-,ieras-
,olutniinioksidi-jo losikuulopuhollusto, sekö
jouhepolffonoolousto jo lokkousfo. Lisäksi
wl|nislon seurcovio osio Jor/t oihin:
Rekisterikiinniiyspeltejö, kurosuojon volkoisio
peltejä, ketjusuojon suojopeltejö, pyöreitö,
pressurdutojd Sixiin, pikiokun konsihuovejo,
siwvounun kiinnifysosio, losikui+uisio soiulon
pohjio, losikuituisio tokolokosuojan etuosia,
lo.ikuif uisio koielon pohjio, ohjouksen kiristys-
osio Sixiinrso+onolliin. so+o-Jowdn
to',/oroielineifö jo rekisterikilven lausfopeltejö.
Jowo typ. l1+18 losikui+uisio satulon pohjio.
Koikki neiolliosdf jouhepolttohoolottu.
Lisiiksi valniston nunerokiipiö pellisiä,
olumiinisfo, losikurdusto jo tnuovisto, sekö

losikuifuosio eri pyöriin. HVA, KTl , CZ sekä

hiilikuidusto.
Vdhnitfon Jowa Sixiin jo soio-pyöriin:
Nuherokilpi kupero e+een, roiskepelti eieen,
eiulokosuojon siwpellit 2l<Pl volkoinen, prikkojo
etuiskorin fraiihin jo losikuiduslo tokolokosuojio,

soiulon pohjio, etulokdsuojio kohto nollic
Sixi+rho+ocross. CZ motocross tokoloklosuojic.

Kysellö voit Seut oovosti:
T:rll Jouko Koli

Untolar*ie 40 05820 ftvinkiiö
Puh/Fox 019-.1630t5 jo 04O0-593605

Entinen lhelsötnoon niklooho on hykyisin

nineltäan Loimoon Kronri. l-le suorittdvot myös

hooitoripyörien osien k?omousto. l-iedu+ello
voit 02-7680071, nutto parus topo on sopio

ennokkoon lhrri Uusitolon konsso, iol(o hoitoo
,r^P jo , opo-osio+. l-liinet tovoitoi nutnerosid
040-5575217

filohdoton tniiiirii Jowo-osoo soksosso. Oso

hinnoisio kiinieät jo oso hlutokoupottovqo.
TutuEtu!
hl+pt/ / storcs.ebw.del tr AW A-und-CZ-
Ersaf rf eile-Shop-Boehme
Vinkki fuli Arto Bergströniltä l osolosfo-

KöiinnösoDua on Sootcvisso Tsekinkielesfö
Suomeksi Torjo 'l'ioirpn, puh. O5O-4616345 jo
sD. tor io.tioinen@helsinki.f i

Vinkin dntoi lleikki Somste EsDoosfo.

,91öntiä Jowoihin soo+o'rono 5lowkioslo f irmo
nineha: CE-BA 6nBH jo osoite Zahrsdno 14

984OlLu enec SLOVAKIA. Heillö on myös otno+

sivu+ netissä. !I4949:bJk jo jos joku puhuu

hyvin Soksoo, soilo nuneroon.
990421905644993 - Firmon noisvöki osoo

soksonkielen. Vinkki iuli Jormo Vi+iel

Jowdosio Tsekeistö : l^oio Sokol. Sokson kielellä
rouwn konsso pairjiiö, ei rnuillo kieiillä, elleijoku
sitten hollitse tsekin kieltö. sähköposliosoate on:

iowo@notosokol.cz Asiollinen jo luotetidvo
kowri, hoitoo niiö on Sovittu.

Jowoosio luoteltcvosf i f irmosio ninehö
JAWAMAeKf .CZ lPefer Langer. Hiinellö on osio

kohiuuhintddn melko hyvti vBlikoinu, netigiä voit
tutkia hönen lueitelooan. Useot o\ot io hönellä
tilonneef jo folEro on +ullut perille niin kuin on

sovitlu, Allo nel-tiosoile. josto voit tildillo
www, iowamork+.cz
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Vähän harvinaisempaa herkkual
Tåsså €silrelvss.:i hicman ha;cmmin S$omesra n ihty CLrulli, joita lolitenkin meitlåkin oli jofirvel]mtliinnå 70-luwl1a, mttta

r"l"i, a 
"ia, 

r*r;pyuriå juuri mylay Japanilaisp)önen srGion johdosrå. Ailo olela lmnn hi€mån vålaise€, minkilaiseslå pyö-

risrÄ o*ein on kysymys. Tet'slln lähdeon Tetniikån Manilrn$la nto2/2uu4.rusr J uunKRi rm xåslaiåir

CZ on ollut poism Sue
mcn markkinoilta jo Pit-
kiiiin. l9TGluvulla llel_
k.ma toi niilå sent lin lio-
kcilu wolsi maart t lo!
takin hdltrne ä, vdsn!
gin astcikon picncmmiist
piiåslli, siis 125-la 175@

yksim lisia. Kdolaar'.
ettå myöhcmpma nosna
luontiolicLnam liitellim
myös isoopia pyöriå, 250
ja 350& katsisYlinlcnYä
jr etti niisizi PienemPLa
olisi tullul n.30kpl. Md-
kin val'nistus kuiteDhn
loppui jo T0luvun loPpu-
vuosinå iehlaan ryhtyesså
valmist mam osia Jålw
lehtaålle. J! v I 993 CZ:n
tåm piiåttyi, kun tehdrs
m)1aiin Italialaiselle Cå-
givalle.

Ykli viimcisistå

Piståytyess:ini syksyllå
2002 Vehoniemcn A'to-
nusssa hifti{i hue
miordri kelta'ruske4 s!
ron ni&öincn moottori
pyör4 jonka }ahnoå e!
dsisilmåYkseuä nmtenut
Tdkelspi vilkaisu kqtoi
kuitenkin PYöråft c*iksi
CZ::r-* oli slvåsli ma-
lattu lrnkin Poskeen Srr-

nå minå si11en kalselinja
ihnetielin ilsetseni. PYc
I:i oli ilnety 2-tahlinet!
mu|la aikåiscnmm tunte'
misLai sdn nrerkkisisti
poikcbn 2-sylnrt6rnen.
Osoitlndul c1tå $n $l\1!

tilavuus oli 250cc, mu{a
siihetr n,indcn se lailotti
yllätltvån sirol(a. O1i"

uudGla l.tlanudrsta
muutanar kuvnn jd mc-
nin ko(iin kat$maäi ktr
roisla, mittii olin tt?ihnll
Niin siinä kiritcnkin kiivi
cll,i blaät kirjani" Iis(_
lclivar vanhcn!åa dkaa

kcskitlyivait muiden tnai

<l$ tuolteisiin lai olival
mxuicn vain riin suppcil.t

cllci f sekkiliii$stä PYo

rista kcroltu t itiiinl l)r1r

kysyi li*iticloja PYör,n
orrlisiaialt]' l {np.rclaF
slld IIaro Wildlolmrla.

^ivd 
Pdllilnmrincn

licto oli, clt Cllr ruolc_

sna 70 lunlla rJicilui
tL'htadr Picncn, l25cc

lyijrin van,an Jol)anm

kaikis neljåsei mallie
sa mkenleltad ja piilimi-
loiltam ena, ainevah-
wuksissa sttoi suiiiD
olla crcja ainakin rd.site-

Kjimostala yksityaskoh-
ta on s, eltli errm pic-
nisn pyonssi Julkalap
pien kiimityskidc on
k ikissr mallciset hpnni
ldlrm l2mmj!nousd-
talln pidissii l,5mn j!
isois l,25mnr. Slln,i
nousun eron licn@ plr-
kinys sada isolm pyi!
ricn j alkat.pit lujcnmin
kiiun. Mallisa.iar kark-
kien pyiiriet dkonlkö oh
låhei*sli smanlainor,
nilä nyl mmltorcis oli
sclvirtin ercj.. Picncl
pyörät 125+l75cc- olival
I 

'nulisi.! 
ku taas i$l

ptdrlil 250+35occ olilrt

CZ n uusiaplij.it tuotiin
Suonrccn Frinalicdon
nrultadt vxin 70 iuvullti
Sdra ticto kcnoo, clti
uusicn CZ-pvöricn kap'
palcnrrijrx oli lr0llont
kaikliiaan noi l00 Vd-

v 1975 jr vain laiaal3l).

Nyl puh@na olevd CZ:n
onislaja osti harvinaisuu-
den k liillå 200i Alan'
dela. Sc on tic!.iilasd
Suomeor tullcista tiimiin
mallin pyörjslx toin$ lit

CZ 250 Tvin qp.47l on
peruiuuturiuclull&m
vålmis|usjankontns
.$ainen *i',ttöPydrii
Urheilullisc å sitä er Juun
voi pisa,lchlur ilmoi
tulisn mulid sc krmu&t
kilowattcja vnin 12,5 (lrv

5250r/min. Vij?inti't tsii
ti 2,3 klm 4600 r/mnr.
p)örimisnopeudclla ja
kelhii vauhtia Pdhaim-
nillad n.110-l2ilkDh.

nonaalissa aiose noin
:1,81./lmknt Scn ktvr
tiiylymsla srvrsliiai suu-

rcstr 2 sYljnt 
'isyYs 

Plij

CZ \?.471 :n moouorin
u*eiit mitat ovat SYlinl
haikaisijå 52m'q isku on

58lm ja iskatitaluus 246
cc. Puistussuhde on 9.3.

Näilla eviiillå aikmsåalu
vauhti ltlviteliiiin taFitla_
ese l60mrn:n llipimiltai
silla täympa.j.milla

Kiitos jå hlaasd
'l_.isii kcnotlu ncljrn CZ-
malh wjaj,n vann 

',Noslctr[ tcht?d ln-
meisksi k.ItöPyörien
erjrlsi. Scn kaNa M-
rrdraikdsti ja vielll sen

Pralllmisen jliikcct*nr
1ch&s lalmisli viclå tnc
t@rossPyitnii- 70lDW
iopulla, Lan moollonpyö-
ncn ruobnto lo?c[rdin,
C7- lek1 osi. .laNailc. ion-
ka kdssa s oli ollutlii
viis$ yhlcis(Ytssli sota-

åjasla alkacr. I 98[luvu,r
alliuvnosiM CZ vrlnisli
licli l ridl ja nolocross_
pyi)flä. 

'nu[x 
scn rN

alkoi olla lopuse 1990

lunn alus$ Cz-lch&s

Vanfilitrainen
K!,llahan ntt jokainenaai dnakin joka toinen-on
CZ :n ndhnt't- UseimmoL earshkin eartuneet"nnn
oolvm nåXeUa, ova ajane".*in selokella'
'aika 

moni ioDo ensimntöislaÅ oPd eludkoistaan
Iöhtien. T;$;u Deli siis, tai ainakin ninl

Ldhde TM 
":ro2n00J

Kitj oitt ajt.I ussi,I uu tikkalo
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se suuri paiivä!
L:ihtö oli Vantaalla Lavangon urheilupuiston crossimdalla 1.4.2005 aprillipåivänä. Monet muuten

luulivatkiq ettå låihtöni P?iijåhteelle olisikin aprillipilaja €ftii laskisin vain liihtölavaltaja hornma olisi siinä.

Suut loksahtivat monelta, kun meik?ilåinen liihtikin, kuin muutkin kierämiiiin erikoiskoettta, hitaasti mutia

varmastr.

Päijänne 70-vuotta
Rauskin näkökulmasta

Rauli Vilkas, Jawasal*ilainen Järvenpausui toki tcmpun Jawalla
jota moni gi olisi uskonut keter diiin kokeilevan.
Kysyin Rauskilta, etti mistii tiillåinen idea hullulle tcmpaukscllc
oikein tuli. Hiin kertoi, eft?i 2004 hiincn ollcssaan huoltamassa
Päijainrecllä Seppo Paajasta tuli siellå kavcrcillc sånottua, etlii
voisihan tiiln?in ajon itsc Jawallatin ajaaja taisi tulla viihåin niin-
kuin luvattuatin. Toinen sry oli osittain sq eftii kun itsekin 2005

tulee mittariin t?iydet so-ruotta, t?iyqlhiin sitii jotain hölmöä tehd?i.

Pyöriih:in minulla oli jo tallissa valmiina, museorekisterissä oleva
Sixi,250ccja vm. 1961.
P:iätös oli siis tchty ja katumapäiille en tullut missiiain vaiheessa,

vaikka P?nj:tnn€ajo liihestyi.
Aloin h!'vissä ajoin kevättalvella laitella pyöriiaini kisakuntoon. Mm.
etulokasuoja vaihdettiin ylåilokasuojaan, ketjusuoja poistettiin, nas-

tarcnkaat alle, viilitystii hiukan tiuhemmaksi ja lisävalo eteen, joutuu-

han si&i Paiijiinteellå ajamaan pimdissiikin.

Hadoittelua tuli ruhtinaalliset 5km! Niinltin sanotaa.n, ett?i lahjatto-
mal ueen&L
Huoltoauto ja huoltohenkilökunra oli hoid€ttu ja niin vihdoin koitti Aivan, kuin 60.luvulta!

Kohta se alkaa Låhtö ktsillä

;{i.J;,11l'}'r,1,ltlfli i ]lJlt,i{i,ifl,l.}

Tavoift€ed oli ajaa Lait€en ja jos kaikki menee hienosti, pyörä ja mies kestiiii, voin vaikkajalkaakin.
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Ensimmäinen siis Lavangon pälkä meni h]ryin, mutta siirtymiin jtilkeen Keravan toisella pä*iillä tuli hioman

vaikeukia. Kltkin alkoiiuistaa tualain s,ryåissä spoorissa yliimiikeenjumiinjajouduin luistattamaan

oainavaa pv<iraa t<ytkimellä viihaln liikaa. Läp; kuitenkin menliin. vaikla jäinkin ihanncajoista

!"o.-uo o':itlu otikin .itten Obkolan crossiradalta- jonne oli pitkä siirtytnii asfalttideul jolla naslarcnkailla ei

ole tosiaan miellyttiivä ajaa. ohkolan pätkä meni ihan hyvin. suuta kylti kuivasi, mutta tuttu ladan vafessa

tariosi limuhuikal- Sarnalla pälkiillä toiden tuttu nzikyi oleva, tupakall4 joten ei muuta kuid Jawa seis ja

vefziisin oikcin kunnon sawtja taas ma*ajalkuii
Tern;in pa*:injalkeen olikin Mtur!åil?issai huoltotaukq jonka pituus piti olla 45- minuutti4 mutta meikålä-

sellä se oli lyh;ntyntt matkan aikana 9 minuuttiin. Suoritettiin pikahuolto ja eikun taas paanalle,

Huhdanojalle noin 40km siirqmå.
Hundanojan patki olikin sitten tuskien taivalta ahsta loppuun' mm kaaduin kolme kertåa

Vtsi taaiuminen tapaltui, kun er?iässä yl?im.äessä pyörä sarnmui ja rnäen ollessa sen verran jfkkä oli turhaa

witt2iiikatin kiivnnisäii Dvöraiä miiesså, vaan aloin pil'Johiljaa valuttaa Pyör'iå eqarrulla takaisin alas

ir.,lelessrini kert<isinlo iiatella ettii tirssä ei vailttiimiittä käy hWiD ja sittcn se tapahtui. menin siinä

neruurellessam mrrin iajåin rietenkin osittain pyöriin alle ja sinne jumiin. Oli s?ik*ipime?iäja auttajia ei ollut

iriiky"vuta. Voimat olivai sen verran eh$'neet, €ttii tuntti, etti! en pii?isel'?istii mi,-åi'in ylös Makasin siinä

uinit in t O Inlnuuniu, tu" mieleeni tuli, ettii kohta Aluokan miehet alkavat tulla jajyråiävät mcikäliiisen yli,

jos en pii?ise tiisti liilkeelle.
yritin iaas tosissani ;a sainkin, kuin sairkinjalalla painettua satulasta pyö*ä sen verran siurun, ettii pijiism

vlös. Tåissä vaiheessa epåilin, ettli tokkopa Jawa laihtoe tiimiin makuutalon j?ilkeen eniiä käyntiin, mutta toisin

iavi, Jawa syttyi ensi polkaisullaja taas ma*ajatkui

Reitin vårtelta. TäytlThän sitå tuttrja moikata!

Kvselin radan vafiessa olevilta katsojilta, olisiko maaliin vielä pitkä matk4 koska itse olin sen venan

."iu].in *uutu*i.l"n ju pimeån takiala vastaus oli aina sarna, €i olc pitkästi. Onusta miclcst?ini ajoinja

.-ioir. "ira.*ri. "å irak1.rryt. Sittin nain puidcn välisui punåistalatoaja aloin epäillä, ett?i olisikohan

.'iina .aa[. pv".ihavin odottÅaan A_luokan tulioita, c$a vannisruisin, onko sc todellx maali. Epäilyyni tuli

pi* r"""ft"i i. tiit 
"loin 

itsekin rötccsti maaliin Kyllä helpotti' enkä saanut cdes aikasakkoja' jäi 4

minuuttia aikaakin!
Ta*iolikinvic|anoinlokmhuoltoonmatkaa'jossaporukkajocpätoivoisonaodofti,cttiieitaidaåijäonåiä
tulla. Jawan t ttu :äni kuitenkin paljasti huollollejo kaukaa, että ftrlcc se sittenkin?l

HuollostaLahdentaukoono|iviolänoin25kmjatictystisiinävicläloppumctreil|äajoinkarmeåan
vesilammikkoon ja sain näin viela kaikcn kunlliaksi kunnon vesikylvyn!l

8;



Hotelli Salpalkseen tulin noin klo. 23.00. Heti hotellin ovella lrli kouraan ensinmäinen olut porukan

hurrat€ssa saåvutustani. Ihnety$e riitti, ett:i olin tosiaat! solvinnlt tbne saakl@. Kysyin muut€d

låhtöpaikalla vanhalta Jawa kilpakonkari Pertti Klirhiiltii, ettli kestäiikö Jawa Lahlren ja Lih vastasi heti;

Jawa kesaa mutta mies ei. I-liinkin lahd€ssa tdi oDDittelemaatr ja satroi, €ttå €i olisi ikinå uskonut'
painuin huoneeseerja heti suibkuun. Suil*un jiilkeen toineD olut ja olo alkoi turtua siltii, ettii eiköblin sitii

huom€nna jatketa kisaa.
sitten tuli se aamu ja yhukkiä olo tuntuikin jostain s'rystii siltå, ettii inatkå ei tosiaankaanjatl:u. Treelattu

roppa oli sen tuntuine4 ettåjalat oi oikein toimikaa.n.

Eiåugnut muu, kuin lauantaiaamuna suu*a kilpailutoimistood ilmoittamaaq ettii meikiiläselfii raisi

Påiiinoeåio nvt pliätt\4i.

uen;n pyär:itetttatela siellå se Jawa seisoi t?öyksin, muut olivatjo menneet Jawa huolloaltoonja

Päjänneajo jaikui snh koko kienokser
Huolto roimi edtt?iin h]'vinja olisikin saanut t:lyd€t l0 pistettii,

mutta n''t he saivat !€itr l0-, koska oli huollon ka6sa sopinusr

etä aina kud tulen huoltoon, soi Katri Helenan biisi, mutta eipä

vaan soinutl

Mor€t harrastajatufiuni ermon kisaa ihmettelivåt, ettii kuinka

raaskitr liihteä museopyöd.illä tailliiiseen raiiilikiin ja riitti siirä
muutelkin ihmetystii. Vieläpä viimeisenä iltanå ennen kisaa

vksi kaveri kåvi tallilla satro$ass4 että p€ru dtt ihme€ssii'

Lun vielä voit. Olin hritenkin tehnl Piiåtöksoni ja pidin siitii
kiinni.
Tulihan Jawan tatkkiin muutama lornfio ja vaimentaj ien

alatuolelle ilmestyi hieman naamuja Ne o!?t kuitenkiD
muistoja siitai, mitit tuli niiin juhlawoma tehtyii olkoon siinä!

Sen voiD rehellis€sti sanoa, €nä JAWA toimi teissun h)'vin'
kuten saattoi odottarki!.

Palkintojenjakotilaisuus oli hotelli Rivolissa Jiiwelpåiiissä Ja mF

nutkin oli sinne L:utsuttu. Palkttrnon, hienon muistop,'tyD sam

hieman j?ilkikiiteet! koska luowttaja oli muistårut palkintojetr-
jakopäviin viikolla pieleen. Pytty on ryt kuitenkin kotona Ja
;fti;n mukava katsella, onhan sen eteen tullut jotain tehtyå!

No niin, yksi lupaus on pidettyja se säillT muistoissa-

Cfet*iiå periissii!) Toivoo Råuski!
JAWA ON PARAS!

Påitsin jflkeen

Lopuksi haluan vielä kiittiiii tukijoita ja spomoreita.

//'

Rauski ia Jawa tiukkana



Jyri Lukkarilan js Rauli Vilkkaan talven
20(X-2005 hienot aikaånsaannolGet. Vasem-
Drll. Jyrin 1954 Jåwa tw.l8 350cc punai-
nenja oikedlå Rauskin 1953 Jrwa tn.18
350cc Dusta. Komeitr on!

Mootorrattå Muus€um , Har'iumaa' Kurtna

Eestissä on loimiout jo pari vuo$a Moottoflpvöriimuseo Kurhassa tlarjumaalla joka siiaitse€ noin 25km

ffi ffi*frffiiffii#hi5-fimffi,-#:ffi *4*il'#j3':t:'i#]:'
ioisen *enot<sen avajaisel joten n)'trnxseo Yd'-*-- ' 

sajå on Urmas Teraru..joka tunnetaan laajalri

tehkää ibmeessä iratka siDle' m4jottus on |atri'li-iT*-""i-'r rirLelle terveisiä, kun kri]'fte

äiä-*TJi" u'.."r"p*:r':" Y",11",tfäXfl[] T:5 Vg;';å[*"'^
Museo oo hyvin viii'oireftu isolta felrå' Jor,10)



Suomen ainoa 4-pyöräinen Vclorex palkittiin parhaana

Vammalasta i! Inhikutnista s.rpuneet
varhat ajokit vetivåt perSssiån totille
neitter tilaisuuksien Gnnitysyleisötr vl-
punptivånå. Prfaatin Dielerkiintoisem-
maksi aioneuvoksi l(ansa ä6tr€sti vammå-
låtaisen-Pentti Koskisen €trtisöimån,Suo'
men ciaoan 4-pyörärsen Velorex-merkki-
sen kummajaisen, Tsekkilfiscn kååpi6-
auton 6(l70.luvun aaihteest&

Velorex nåytti bårBiuva4lselta lroninja nual r
loiste€ssa, mrtta heråtti silti alsaifirsli suu!å huo_

miota Penlti Koskircn osti ajokin E€lsingistå Janne

Petersenilui, r€nnoutuneelta ldåpiöaulohanastajalh.
Jalne oli hroni Velorexrn Tsekeistil muutasia luo_
sia sltten aikomukseDaatr enlisöi&i se, mutta muitt€d
kiireiden johdosla honlna jåi ja Janne alkoi kaupaE

auloå. Osajaa sai odotu4 mfia lö)tyi loile*in ja

niitr Pentti Koskis€sta tuli Velorexin omistaJa
Koskinen kliyfti runsaasti åikaa seo kunnostånuseetr
ja enrisöintiin- Errojakin meni melkois€sli, l ten hirr
kertoo,
Velom. otr ttypilliiån 435, vallnisfrsmiti!åtr ollessa I

l8o0kpl. Velorcxh vålmistus loperettiitr vuollla 194 neliFJöråisiå vatmisteftiin tietE\åstr n.4-5 viim€istä wotta
Aikais$unat nallitian olilat kolmiptftåisiä, alussa l?scc, sifte! 250ccja lopuki 3500c 2'sylirtedsil Koskis€n

mulaan ainakin Belgirssa on liefttui.sti vielå lnuutarna kappaleja hhen mukaansa suurin osa sa{asla myt'tiid Iniiatn
Irfiar låEpiflåån ilrEastoon kahden heog€tr ajokki jotenkin sopiiki4 I6n jatkaa- Velor€x on oie råfur

metallikehikkonsa ohella suutimmaksi osaksi kaagåsta. sen 9a rii$rttua kalsarcill€etr poistamala katoD, siluseinåt
ovet lai ovien il(kunat.

I

Pentti Koskin€n palkittiin aiokkein€€n. Pysti ja kunniakhia
iäävät pysyvåksi nuisloksi,

/r)



Veloiexissa on ldytdty rnm. Skodatr o6iaja tiete*in Jawan, moonorin osalta 350c! 2-sylinterfuen , joka on lthe's satna,

kuh Ja*å-moofioripyödisså S€n py&åt o!"at Iåh€s saDa! hrin Cczeta-Skoolreriss4 samoi4joiten pååle suornålaisen
raskaatr singotrjalusa on mkennettu.
Kun ajok*ia hål6am perurlua, se sannutetrå4 käyn d$eili:in nuriqåi[ja niin meiM otr rnyös 4 vaihdeh raakseFiitr!
Pentti Koskinen ei lak*aan tiedä kuinka lujaa Velorex kull(€e, mutlajatkaa leil&islisti ettii jo 80km tuntinopeudella
"meoee åihivalli dkki" !

Tåmå juttu otrjulkaislu Vamfiålåtr seudu aluevi€s'iisså toukokuussa 4 diivä 2005. Julusså oli setr }€nan
virheeltislytsiå, etrå otiE Esså vapauden mudlaa siti hienan tietojeni F ustee a- Terv. Veit*o Kocld

Ohiaamoon on vaikeata ftuvirella kahta rcnskia suomataismiesä.

E
tso-kuutioinen ,awan moottoti on varustcttu puhaltim€lla iååhd''tyl(sen t€hostanis€ksi'



Klo. 15.00 alkaen
Klo. 18-00-20.00
Klo. 19.00-22.A
KIo.21.0L

Klo. 8.0U10.00
Klo. lI.0L1l-30
Klo. 12-00
Klo. I2- 30- I4.00
Klo. 14.00
Klo. 15.00
Klo. 15.30
Klo. 16.00-18.00

)(XII Jawasakkinj o Kuopiossa I 7- I 9.6. 2 005

Mellisessd lehdetstt oli, ettd pltlltsi mol&aa osallittumismabu etuLåteen, mutta tarkoitxr ok, eltö sen voi
nal8ao jos.hafuaa. Toiwttavastl koin moni ei saanut rdårdd ldsitysrd.
Pail*aha on Kr/opiossa nnrhalahden leifin Ialue, misu oh den;in jo lehdesstt ilnoitettukin
Ttdoa ohjelmodat
Perjan aino 17.6 Ilmoiltquluminen

Ruokailu
S6una
Orhesteri soittqq

Aanupala
Aj o on vd lmistovlum i nen
kifua Wufiqjoon
AjonEwol est IId sat&rralofi Ih
Inhö pienryhnitd Plijo e
Soum lhnpinarii
Pafux pien4lrmissd Rorhqlalrteen
Ruolailu

Inuantai 18.6

Tafrrrlb, jalk en jossin wiheesv palknajeqjako, siitai tiedotutoot
Sqwu sunetqqn

Aanupala
I/a hn i stqutumi nen kotinat kal k
Ajot pttitw

Sunnuntqi 19-6

Kuopion Jawartehet ja naisa aivoaava haiffille amallisa kotinothqal ! !

Paraoliqjo: billinen k4rtta wst@noton ilmoimsla ull4 josw psradiqjon reitti on
merkitty. Jolc4iselle Jowaqjoihin osallistuville on n!ösjdettu henkilökahtqinen lertta, johon ko.
reitin wi tldydit kapioimass, jos k4lsoo tqryeelkseksi. Esim. muisloksi.
Peaatiqjo tapahtux joMetuEti poliisiryördn yerhnainii. Liikcfitevalot q.setetaan ilhtille jq poliisit
o hj ao I ii l@nne tui ri stqlk si s så,
Pafaaliajon rcifri: Kqrtanol<atu-Leedsentie-Tasavallqtkatu-Kuopionlqhd4nk4hFPiispankdu-
Iappalqisenkdt-Kollerlqntq-VAinAlAnienenynSiri-Kallanranta-Satanalun-Kauppolatu-
Sqtsnatori- Tnlo Selqndorille, josffi lt!ördt, seki fuljettdjat esiintyvdt lleisölle. Mtös truuta
ohjelmaa Kaopion Moottorilrerhon ninektaa kuljenqja esittelevdt onqq kilpqiluLalastuan ja
Vexi Po tiqinen soittaq vanhaa tanssim siikkiq. Kuopion sexdm Jqwaniehet lqrjoq4 Satarlatorilla
l<aih e parqatiqjoon osqllMwille l@hvtt. Muista kahilippu! !
Tqhaisin Rqahalattteen: tL klo.14.30 alkaen ptenryhntssö eri reittejd.

Kttynfi Puiollq tomin juurelld. MoMolliw$ kqd.i tonise,
Wnli Pttijo a hiihtosladionilla, Mqhdollisl.tus testqta kuntoasn ja
noxsla tomille efiIlisiö rqpia.
Pa lau laupungin keskustan leutta, Kouppal<atu-Kauppatori-Ydlkei-
sen lonpi-Niiralanlslu-niopi sto -Ranhalahti,

Kaikilla reiteillö opastettu pdlaa Rquhalqhteen" &utuo johtop!ördå. Vetåjdllå. lcdtainen liii!
Jos eW por l@stq, niin elt h&fiilel Aja Wörais tien sivvxun ja oota siinö! Soeta jollehkii Jqwa-
miehelle ja kerro minldlaisia Mkznnuksiq on siinA sbrun frrr/frikrs. Wi, tu a.tn tuota piklcoo inut
hal@maat . Pdqsa.spulion ,tumqot: 01'L5884710 E*N IWUsura 638, 0445531268 Pettfli S/
Jawa California, 040-7342202 Hamtu E / Jawa Ant!.
Tulkat Kaopioon ja iihqkaö! Toivottovo, Kaopion seudan Ja*'atniehd!

Klo. 22.00

KIo. 8.0U10-00
KIo. 10.M12.00
no. 12.0G

Reilti l.
Reitti 2.

Reitti 3.



Tdssöpö sanalliset ohjeet ajoahiekafilaan :

E'etöstl' tuliid: ABc.Pi|tdtahden ohi|se n.2k|,, I.cvfueh fampille, kddn,'ytddn oil@alle. Sitd Rauha-

lahden|teld.ohiNn'aJoupinAu|otiil+:eenjaShell-huoltoasemanliikew,evaloistasuorcGn,seurqcl.
iorå riiiåUr",o ,ot"-natle Korta,ontädu 

", 
jota iatkzlaan ht nes leinnrdalue ndkw oikealla

;;;;;"t;;;W;;);t*, noot oritieu ohi ktuPuhgin kunnPs keskussdiradla idd oikgalle Puolelle die-

iiiiiii"i Å-n"htietd suoftan n. 3lol ia noustaan oikealle Levåsen tunpille, iosta lddnnytddk
'tiit 

"iiiiioiti 
t*"^poo" Roxhaldhdenti;tle, edelleen ohi Rintaloupihia Shellin- ltikznneraloristeyketfi

'tåä, 
iär" iin""i tddryd&t Kartanonkqtua vdsempadn, iatketdan suoraan h nes leirtftdalue ndlcyy

otkzalla. Ndhätdn Jowaaioissa !

t*)
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