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Tiedofuksia :

Kädessäsi on vihdoin uusin Jowosokkilehfi. Nyt se onkih urokqllo hyöhdssä jo syitö on useiiqkin.
Rakennusprojekti, foi löhinnö siiheh liittyväl Poperien selvitlely jne.. on vieny' vähäh

inspiksiökin loikkeen huuhun. Lehii nyt kuitenkin syniyijq syhtyy rrosfokin voikko cino viiveallö.
seuroovo lehti tulee vosto kesön oikono, kun soodoon mm. Jqwosokkiojotkin ojeftuo ja
tnahdollisio nuitokir kes<in topohfuhio.

Jc tdssö hati alkuun tulevio tdpohfumioi
Jawqsqkkiqiot siis ovot 16-18.6 Viitqsoorcllq Hiinnilänsalmen leirintäolueello jo siitö qn

ioisqqllo ilhoitus tässä lehdessö. Ennen Jowosokkiqiojq ei lodennököisesti iltnesty ulrita
lehteö, jqten lue ilmoitus tarl(astil

-KonJokorfiien jdljennöksiä voi perätä AKELTA (Ajoheuvohslliniokeskukselio) Puhelinitse
0100 7800 k1o.8.00-16.15. Nylqisin kotsostuskonffori vootii AKEN poperin rekisteröidessä.

Usein siiii ei löydy, lnutto AKE löhefläö loditiuksen nyös kieheisessö toPouksesso, joko myös

täytyy ollo kotsostuksesso esilEltdvönii.

- Mopot Shou 2006 Helsingissd jo Jörvenpiiössö! 25.5 Kokoohtuminen Järvenpöössö Hoielli
Rivolisso. 26.5 KokoohiuminEn Helsiigissii Kouppoiorille löhtöön Kouniolon soiovqhndsoiraolaon

vieroilukiiynn ille. Poluu Jörvenpiiön Rivol iin . 27 .5 kokoonluminen jotkuu JörvenPiiähön, missä

hopooiheisto ohjelttlsq tiedosso |nn. Holvqtun Popdi viihdyttäö. Lisötietoo toPohiutnosto

Moponrogulilto Jörvenpäösrä O50O-513337.

- ViI PK:h perir eiset Rohpatiiivdt TonPereello Pirkkohollisso 6.5.2006 klo.9.0O-15.@

-3l.Veteroonirolli Punkohdrjun Lonokeskuksesso 4-6 8. 2006 Lisätiedoi nn. Kdri Silvennoiren

OW-327 2329. Teryetuloo liä-Suoneen!

- 5-6.5 Prätkö 2006 Lohdesso puh.04O0-712310

- 14.5 Espoon Automuseor RomPePiiivdt puh-Ofi-52O3477

- 2O-21.5 Rompepöivöt Orinottilon kotielöinpuistosso Puh. ilt. 03-77/1944

- 4.6 Ro,npetori Rqjotnöki PUh.OSO-5172026

-10.6 Lohjon Rompepäivät Tonhuhovissa. puh. 050-3208484

- 7-8.7 Restourontotiiivät lGrgosollo Pikkolon koulun pihoolue. puh.050-3098823

-Topohtumio on runsoosli kesän mittoan jq kdtiavontnql fiedot voif lukeo mm, Mobilisti
lehdesfö toi esim, Retro lehdestä. Niissä on kattavqt idpohfunqkolenterit.

-



Jowoon soPivoo kultoroidoiiusviiriai soofovono. Viiriä luo troohon jo myy Jussi Alosolmi

peröseiniijoelfo. puh. on ofio- 265324. Purkih koko oh 236rnl . www.olosoltni.cotn volikoihosso

on myös roidoitukseen lorkoitetfuio siveltimiö.! Voliieitovosli kultoväri on kolleihto, mutto

konnclfqo ehkä ostoo purkki voikko pienellii porukollo'

-Krohiq pintoon! A-KROMI KY. 5olo. Kyselyihin vostoo Jäsky Puh'04OO-925356

-IC-merkkikerho. IC-Roiders Finlqnd/Totnpere www.kolumbus.filic puh'Ofi-3233747/trori

-Rokennusprojekiin johdosto voiPi ollo ettö toimituksen sähköPosti kqikeoo kesällä ioksikin

oikoq. Jos mahdollistq krytaköä Frhelinta. iqi Printeida kirieltä. Kuitenkin voitle otlos

yhteyftö Pirjon luukkuPostiin, ionko nrro on Pkoskiz@luukl(u.conl

HUOMII JAWA5AKIN TOI/\AITUK5EN O5OITE MUUTTUNUTIII

Uusi on: Veikko jc Pirio Koski

Morftilcnkoiu 11 B 17

O4?6Q Keravs

Sdhköpostif: veikko.koski@pD.inet.fi jo Pir io.koski@pp1.inet'fi io puhelimetl

O4OO -7 4329 6 / V eko jo 0400-609958/Pirjo
LoiftakooDo moterioclio tulatnoon, helpottco toimiiuksen työlä' Kiitos!

Kannen kuva;
Konnesso esiintyy 6-Päivön Äjoon Isle of ly'tonn' in soorelle molkoovc Jowo joukkue

1965
Joukkue horjoifrelemossa Tsekkoslovokiassa, iehioollo kasoomilloon pyörillö'

Vos. l.ors Oufvetin, Keilo B€t\ioninsson, Perlti Körhd. tsekki StePhonin' selön

iakono joukkueen iohtdo Koj Lindvqll, Veso llieho jo Olavi Hokkonen'

Kuvoloino on Keijo Beqiaminsson kokoelmisto. Jowosokki Kiittööl

Jårvenpäälåisen Rauli Vilkkaan ja Jyri Lukkarilan valmiita a.rteita
tallin edesså. On Sixiä, isopyöräjawaa, sivuvåunullista j å Pav-peräkärryjå!



Uudef träsenef :

Eloneh Tuoho
Koivuiie 4
04130 sipoo
040H10460
Jowa Cross 557 -60
trowo 353 -61

fkrju Reijo

01800 Kldukkalo

04[-7557542
Jowd 354 -63 350 2 2-T MP-953

Herralo Hdrri
Palonojaniie 6
45200 Kouvola

040-8477459
Jawa 360 -68

Kivihorju Tdrho
Polokiirjeniie 21

282co ?ori
0400-a22482
Jowa 18 -51

trawaCZ 352 -55
Jdwd JrJ -Oe

Jowa 354 -60

Korri Peri-ii
Suurlohjonkolu 25-27 A 6

08100 Lohja
04c0850292
Jowo 360 -71 350 2 2-T J5-335 ÄKR

Ldhdalho Roirr
l-opprsintie 39 A

02570 Siuntio kk
0400.838519
Jowo 353 -60 25O 1 2-T 7C-39O AKR

Loppaloinen Rdiltlo

Joenkonkaon+ie 1

52110 Mqjovesi
0500-558556
cz c -52 150 1 2-T TF-50 EMR

Lundqvisi Veli Erik
Linneplotsen 3

41310 oötebors
070-5764553

Poppilanfie 10 as 2

40900 s{iy*i*dlo
04G5938483
CZCross 514 -85 4OOl 2'I ÄK

syrjölä l'louno
Aisokorventie 9 I 3

84100 Ylivieskd
08425229

Torpp€ Ismo
Volliko+u 5-7 Ä 1

02650 Espoo

05cn-432775
Jdwa 45O -6t 175 t 2-r

Tervetuloa

,Tawasakkiin !!!!!

2501 ?-r
250 | 2-T

EAK
T

EMR

EMR

T
EMR

tl -54 250 | 2-T
11 -53 2501 2-T

350 2 ?-r Er-76

T

350 ? ?-r
150 1 2-T
z5o L z--t vÄ-759
350 2 2-J T9-697

T
T
ÅKR

Koskinen Kdri

Ltintinen tervqjörvenlie 34

06200 Poryoo

uc@5a90422
Jawa 11 -51 25Ol 2-r HC-IA9

Kumpu'Titno

15880 Hollolo
IutnCZ 352 -56 L50 1 2-r

EMR

+,



Jawosokin mqrkkinot:

Jowon uusio kefjusuojio 353/354 , typ. 11/18 io
CZ 150 olk. 50€. Pokoputken olu/kruunuhuflerii
3o€lpori. Kftkirnen kitkolevft 5kpl.48€.
110mr/120mh kromipinnojo 34€ sorjd,
typ.1ll18 pinnoi 50€l sorio. trawo/CZ M-rergos-
sorjot ylikokojo l2€lsorjo. kirjef, hiile+,

virfoovoiinet, polftimot, tulpot, oh.ious+sotulo-
lukot. Typ. l1l353 konsi+olo+iiviste 6€, +yp. 18/
354 8€ sorjo. Tokoisk. kumipuslo+ 4kpl, 17€.

Jowo/CZ ulsid nöniiö eri molleihin. kyselel
Jdrru,lq.tkin, koosuvoijerit, olk. 12€,/kpl. Lyhdyn
losit, kronikehyksei, kuhiosof, nooftorin puhit,
yn.. Jikow kodsul-timel o'lk. 5#./kpl,
köftetiyjivhuolleftljo. Iowa 353/250
kunnosteftu kone, lrysele! Uudet kdnpiokseli+
a59 /25O la 350. trowon voroosdnoo++oreiiol
Typ. 450, 355, 356, 353, 354, 360. CZ 150,
Ceze+o l75cc. Moo+'lorit osittoan pureftu. Tied.
Y eikko Viiyry nen, O2-237 4402 /050-3528060

Sekö uudel, eftö lnlseojowot Siilinjörvel+ö!!
/\ yö5 voroosia uutto jo köyfel-työ. l'li+os
renkoilo hyvö volikoilno. Suorilon
olumiinikiilloiugto jo Jawon krohiosien hionioc
jo krohdusto. Lisöksi ostaisln CZ-150 1952-53
poperitl Soito jo kysy lisööl! /llP-Vorifi Oy,/
Roimo Korekollio/ Huon! uusi osoi+e on: Jokitie
10 71800 Siilihlärvi. 0400-814600 jo koiisiv.rt.
dno inter nel.nel / | engos

Jowo runko+2kpl fcnkkejo, so+ulo, siwkotelo+,
tokoiskorit, lqnpun kuorei yn... 100€. Tied. 02-
738A199+O5O-5956371 .

Jowo 12scc töysin kunnostel-tu kdhpiokseli. Hp.

80€. Ar+o/^Äosolo 0400-818162

Jowo Sfyle 350cc vtn. 2003. Aj.1500kh. Hyvd

kunto. Hp. 2500€ Velorex silr.rvounu mukoon.

Erkki Pekkdrinen 040-8657546

Jo&o W. lv25jcc. fuuri vulnis+unuf en+isöin+i.

Alkuper. suomipyörä Tohmojiirveltä. Vöri |nusto,
uutto osoo rufkosli. Pyörö Joensuusso,

hp.3500f,2 Kysele Jorho l/\orfikoinen 0500-
913266.

Jowo 638 vln. 1989, ojoho+on, +eh+odn

puulootikosso. Suorneeh +uotuno jo !€ro+
nokseftuno 3900€. p.9903725135218 Heino

Kukk. Osoo suotneo.

Huol+o-Koksikko Jömsii, löyfyy sixiin sopivio

elurottoito (Typ.579+575), oinokin 13,14+15

hdhpoisio, siis rofioot suorio. +ied. 050-
3585310/ Kyösfi.

Jowo 250ccl11 vrn.1954 eniisöity, ei rekisieris-
5ö, hp.380o€. BiÄW R23 25occ 'nn.1939.1-
pfftyinen. upeorhorvinoinen nuseopyörö.
Hp.3950€. Wonderer 98cc vrn.1941 eniisöity, ei

rekislerissei. Hp.800€. Jowo nopo j-yp.551

enfisöi+y, ei rek. Hp. 6OE. OSOO-872O28

Ceze+o typ.5O2/ 172 vm.1963, tnuseorekisferissö
jo ierhokkcosso ojokunnosso, nirkosesii djeifu.
Vooti|noion Hp. 2000€. seppo Posti 050-
5003033.

,y'\A-kuntoisio pyöriä: Jowo sixi 553/250cc
m.1962, enfisöity, ei rek. MZ-175cc vn.1957,
en+,söity, ei rek l Z-250cc un. 1962, ojokun+o,

ei rek. Jowo 550 'lypsylokkorc' vtn. 1957.

en+isöi+y. Jo$/o 350cc/18 vm.1953. ehtisö,iy, ei

rek. Ase Cobri vm. 1962, ertisöa+y/hienolI.C
350cc lelykeuld vm. 1949, enllsöi+y. Iowacz
150cc vrn. 1954, entisöity, ns. 'korwlokkitnolli'.
Suzuki 6T 380cc vm.1973, ei entisöi+y, poperit
OK. BMW 250cc vh.1952, eniisöity mus€ooJo-

neuvo. Brrlw R350cc vn.1952, entisöity. ei vielö

museosso. Olovi Pekko la O4O-54O0692

16' vonieet+pannoi, t9"vonieel+pannot(+yp-11l18)
353/354 so+ulo, ohlousionko, vorjerisorlc,
pdkopufke+, iiönen\ !imentinel, keulon oloPutkei,

s+efot, etulyhdyn kehys, 559+360 virtdlukko,
kärletön sfry"tys lo 250+350cc möntiö yn...
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Kysyl Koikka oso+ ow+ uusio! tied. Tilno Mononen

O4OG648826lilloisin.

Jowo Cross foklsmftor+o W. 579+575 yksi

hyvii käftefty jo pori uut+o. Hp. koikis+o yht.
120€, yksittöin 50€lkpl. tleikki Tuomircn 040-
5014868/ N'rrn'lärvi

Louri Puirolo tiedoitoo seuroovoo: Kellokofeloi+o

iulosso Sixain jo miksei muihinkin Jowoihin io
hin*o edelleen 5@/191. Lisöksi lupoilin lehdii
Jowon prkokoosukohvojo Jo nekin ow+ vallnis-

luhosso. Cezeion pel+isiä kefiusuoi'o 2kpl. Teen

edelleen lo+ureiden korjouksio io körieftcimien

osennuksio. l yyn myö5 soltlmuiin relei+ii kiiriet-
tömiin sls+eemeihin. Soitelloon 04!5498156

Osfan:

Luopuisiko joku Jowdsokkilehdisft n:roi 1-57,

hielelliiön kdikki koh+uuhintoon? Soiio io torioo
puh. O4O-8619896

Ostoisin Jowdh, fyp. 11/25Occ vm. l95O-54.

Joko voltniin museopyörön +oi koh+uukun+oi-

sen jo ajokunioisen toi iopo proiektin
Vostoukse+ Roimo Loppoloinen 0500-558556

ioi015-416453

Ja loouksi tiedoksi kerholaisille;
suoritdn onmolti+oidolla mm. Hiekkopuhollusio,

koopigso +opohtuvoo |nloviroe_,feräs-

,olu|niin;oksidi-io losikuulop!hollusto, sekö

jouhepohtonoolousto io lokkousto. Lisäksl

volhiston seuroovio osio Jowoihin:

Rekasf erikiinnitys?eliejö, kurasuoion volkoisid

peltejö, ketjusuoion suoiopeheiö . pyörei+ö.

pressurouioJo sixiin. Pikiokun konsr|nuoveio,

siwvounun kiinni+ysosio, losikuituisio sotulon

pohjio, Iosikuituisio +okolokdsuoion e+uosio,

losikuituisid kotelon pohiio, ohiouksen kiristys-
osid sixiin+soiomolliin. Soto_Jowon

+dvorofelinei+ö jo rekisterikilven +oustoPelteiä.

Jdlvo +yp. l1+18 losikui+uisio so+ulon pohiio.

Koikki tne+olliosot iouhepoltlo|noolotlu
Lisöksi vol|nision nutnerokilpiä pellisfö,

oluniinisto, losikuidusfo jo nuovisto, sekö

fosikuiiuosio eri Dvöriin . HV A, KI M, CZ

Volmiston Jowo Sixiih io sotd-pyöriin:

Nuherokilpi kupero eteen, roiskepel+i e+een,

etulokosuojon sivupellit zkpl volkoinen, prikkojd
eiuiskdrin pöihih jo losikuidus+o fokolokosuojio,
sdtuloh pohjio, efulokosuojia kohfo nollio
Sixi+Mo+ocross. CZ lnoiocross +okolokosuoJio.

Kysellö voit Seuroowstil
Trn\I Jouko Koli

Unlolon+ie 40 05820 Hyvinköö
Puh/Fox 019-463015 lo 0400-593605

En+inen /l^eisdrnoon nikloono on nykyisin

himeltöiin Loimdor Kromi. He suorittolot myös

tnooftoripyörien osien kromousto. l_iedustello

voii 02-7680071, nuifo poros +opo on sopio

ennokkooh fhrri Uusifolon konsso, joko hoitdo
,.J\P jo ,iopo-osio+. Höhet lovoiiot nuherosio
04.O-5575217

,J\ohdoton hiiiirö Jowo-osoo Soksosso. Oso

hinnoisio kiinteäi jo oso huutokoupottovdo.
I UTUSIU!

h++p:/ / storcs.e5ov.de/ J Aw Aind-Cz-
Ersotzteile-Shop-Boeh|ne
Vinkki +uli Arlo Bergs+römil+ii n\osolosto.

Kiiönnögopuo on soofovisso Tsekinkielesfö

Suorneksi Torjo Tiainen, puh.050-4616345 jo
sD. +or io.+ioinen@helsrnkr.f I

Vinkin onloi Heikki Soroste E+oos+o.

Möhliö Jowoihin soolovono Slovokiosto firmo
nitnel+ä: CE-BA 6hBH jo osoite Zohradno 14

98401 Lu ehec SLOVAKIA. Heillii on lnyös o|not

sivut netissä. q!4!{g:bg$ jo ios iok! puhuu

hyvin soksoo, soilo nuneroon.

990421905644993. Firhon naisvöki osoo

soksonkielen. Vinkki tuli Jormo Vi+iel

Jowoosio Tsekeis*ö | /l^oto sokol. Sokson kielellö

rouvon konsso pdrjöii, ea muillo kielillö, ellei ioku
sitten holliise t3ekin kiel+ä. siihköpds+iosorte onl

iowo@noiosokol.cz Asiollinen io luo leftovo
koveri, hoi+oo lnifö on Sovittu.

Jowoosio luo+eilavos+i f irmoslo nimeltö

I AW AMAFKT .Cz /Pe+er Longer. Hiinellö on osio

kohtuuhinlaon melko hyvti volikoino, nefisiä voit
futkio hanen lueftelooon. Useo+ owf io hönel+ii

+rlonneet jo to\dro on +ullut perille ntrn kuin on

sovitiu. Allo neffiosoi+e, iosio voi+ tiloilld.
www. iowotnork+.cz
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Jawamuistoja vuosien takaa.

Elettiin vuotta 1959 Kyseisenå vuonna ostin cnsimmäisen Jawani, joka oli 250cc ruoden 1960 mallia
Eipä olisi markat isompaan pyör:i?in riittftetkäijn. Täsä se pyöräily sitten alkoi. Ajcttiin kesätja talvet, työ
sek?i huvimatkat.
Vaimolla oli tapana istua satulassä siwfiain puolihame pääi lä ja korkokengåt j alassa. Nahkapusakat ja suikat

kuuluivat tietysti asiaa.n, lgpärät tulivat melko pian ajankohtaisiksi.
KWäriä tehtiin myös itse. Liimattiin hesareita pallon p?iälle kerroksittain, uotoiltiin leikkaamallaja
maalattiin. Näin niistii saaliin melko siistin näköisiå. Suikat kyllii ovatjo hävinneet, mutta ensrmmäiset

ostokwärät lö],tyy kyllt edcllcen hyllysä, sekä leveä nahkavyö kolmelle soljella.

Siihen aikaan rekisterinumcro piti olla myös edessä Kiinnitys oli :i:inimerkin kanssa såman ruuvln rakana

sellaisella T-muotoisessa raudassa. Eriiällä reissulla tiimä ra;ta katkesi' mutta sain rekkarin kiinni ajaessaja

ånnoin sen vaimolle t!åkse. K?ivi kuitenkin huono tuuri, poliisiauto tuli juuri vastaån ja se huomasi' eftii el

ole rekisterikilpeä ealessä ja teki täyskirinnöksen, ajoi ohi ja pysaytti rneidät Vaimo yritti nä)'tt:iä poliisille'

etui kylta ret Lari mut ana;, mutta oi auttanut, ualxta *ottä ttotiin oli lain 10 km, missä so korjattaisiin'

Virkavalta sanoi vain, ettii kilpi on oltava edessäl Ei auttanut' vaimo otti leningistä vyön'jolla sidoimme

rekkarin eteen. Poliisisetzt yritti olla vitsikis ja sanoi, ettii onncksi ei nimettömistii tarvinnut kuminalhaa

oflaa. Korjaus kelpasiJa ma&ajdtKur Loliin

Nurinajoa ei Jawalla sattunut, kuin kerran. Olimme menossa VanhM Porvoontietai Kuninkaanmäen
kurveissa, oli soratie.ja käytettiin tien kunnossapitoon savea ja maantiesuolaa,jota oli levitetty kurvin taakse

alam?ikeen. Ohjaus teki pari rajua liikctti, huusin vaimolle varoituksen, pyslttiir vielä pystysså, mutta tuli
vielä kerra.n raju hcilahdusja niin oltiinkin kyliclliiiln talapcrin mcnossa alam:ikeä ehkä parikymmentä
metriäl Jos olisi tullut auto toiseD kurvin takaa milkeä ylös, cn ehkä kirjoittaisi tätiijuttual? Minulle ei tullut,
k in v:ihän naarmujaja mustehnia, mutta vaimolta paloijaika pal@putkessa, k?immenet ja polvet auki.
Housuista polven kohdalta iso pala poisjota ctsittiin, utta ci löydetty kuin la$gan pätkiä. Olimme menossa
vaimon veljelle saunomaån onngttonruuden samressa. Saunassa kä)tiinja siellä vaimo itkun kanssa hankasi
vampun kanssa polvesta ja käsist?i santaa ja suolaa pois. Vaftmat paEnivat hyvin, eikå vaimolle tullut
pelkoa pyöräilyä kohtaan.
N''t uutta pyöftiilykautta on takaia kohta 25 vuotta. Toinen nurinajo tapahtui v. I 992 Sveitsissä, siiäkin
solvittiin vfiillä vaurioilia- dutta se onkin srttcn oma tannansa.



on muuten tullut keskusteltua nuorten Jawa miesten kanssa siitii" ettei ketjusuojat voi mennä takarattåan ja

ketruien väliin. Kvllä voi, sttä mielä on me va.rihat parrat. Sattui nimittiiin meille kerran tapaus Helsinli_

H-aäeentinna rletia. fi" olisilloin vas.utekeillr! santaaja sepeliä! Ruuvi putosi ja y1äja alaosa k€tjusuojista

Jiuot i..olto*. Suolu t 
"tjun 

väliinja pyörä pysiiltyi, kuin soinåiin Nosteltiin auorotellen eiu ja takap?iiilii

ouO.ti"tZt iu *.tiln ,å ti"ttsivuun. Yritin irrottaa takapydriiä pyör?in omilla avarmilla, mutta hylsy hajosi, eikä

ir'.t", 
"riii.t"""t. 

gip1 auttånut muu, kuin alklra pyi;rytella ohia,auia autoja, joista hyvin moni ajoi vain ohi.

Sitten yksi vanhempi'mi€s pys:ihtyi ja sain jakoavaimen lainaksi, jolla sain löysättyä takapyöråin muftenn

iasui åteenpiin parjasinkin pyor:in årnilla avaimilla. Ma&a jatkui vaimoni kotiin Oriv€delle, jonne olimme

monossa.
iurin- toia"..u tuuo..a vaimo näytt?iai ketjusuoj ia ja toisessa ku'/assa olemme anoppilan pihassa

Nvt on entisoiw vm_ 1960 250cc Jawa. Vaikka en paljon sillä ajaisikaan on mukava istua Iiimpöisessä

,,i.åifl.."-.""'rrt fuffu huurteinen kädcssäja kuunnellaiatsia, sekii miettiä rauhass4 mitii seunavaksi

atkaisi rakenraå" pyör:iä vai Mopoa!?

Terveiset kaikille!
Hessu \'rn.1937
Heil'*i Larti
l,alnajärvr

ffiffi4&-w
t
q+

,.-'11
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Jömsön Enduro 2005

Kolme kovaa: V{s- Pasi Takalo,
Martti Nieminen, Markku Lahtinen

Jtilleen ketan järjestetlin Jämsdssti Endulohlpaillt, jossa oli ll@kkana nyös Classic-79ja Classic-80-90.
Kilpailu lriynin lokaku ssa.
Ratahestari Seppo &irvinen Mistar Enduro) oli jå1estinyt todella nahtavan reitin. Sepi jolttlti
merkkaamaan reitin kolmeen ke aan, sillä pakkasen ja myrslq,n takia merht olivat kavalla kaetuksella.
Siwsta seuranneena ttiw sanoa, ettti ei Endurol<ilpaifun reiln suunniltehja merhtseminen nilniån helppo

Ki lryillt oli järjestetty Sepi n ve1en (Jukan5qv.) jlthlakilpai luksi.
Ratamestdille hitos siitd, kun huomioi vanhat Endurop!öråt ei taida olla monta1 kilryilua Suomessa,
l issö on ohat luokatt classic tftoot-
tolipyöh lle.
Sepillti itsellååk on vanhoja Ehskap!öriti tallis-
saan ja mrutamlt vanha rarnaalipyörä. (nm. Puch, Jawoja, Kotareita, Eusk ja, pannonia, ym.)

Vähån upottae q



Muua itse kilpailuun:

Katsashts la llihlö oli Majatalo Morvossa, ,hnktlahdella. ClassicJuokka ajoi 5 ek:ta, yhteensä 32km,
kokonaisnatka noik l20kn. Reilli kulki lhpdri Jcimsänniemeä.

Classic llokan kihlö noin I '1.15 
ja nadliin Stttkjtittelle noin klo. 19.00.

Pihkset olivat todclla vaihteleviaja keli nyös. Oli sulaa, htraa, pelto IjK:Mja todellajtiistä sii y,1ti.i,
pi ikkpyii r ien kciyoö oli k e ll ett!.
ylltixävttn ja valilettavan v.ihtin oh jälleen kerran osallist jia Classic-lltokissa. Jätnsdn omasta porukasta
Hdnski (Stenbery) oh loipilaana wtoden lakaisesla kolahsta henkilöauton kanssa. Mutta muut, meheekö aika
whdtessa pyöridja mu ten selitellesral? Jos kisa jtlrjestetii.in, toivon myös, eltti siihen osdllistutaatl. Ttihtin
aikaan ei ole entiti Dentnan islltluksia ia veneen wloa iihen toakse.

Startti käynnissä Reissu heitetty!
(kuråset mopot)

Classic-llnkka 30 90 lkkönen oli Lasse llantanen Kdwasahlla ajaen todella koyia aikojo pihk ellit!

classic-hokLli 79 lkkönen oli Pasi Takalo Kellokaskelta rietenkin Jaw! la- Toiseksi kaasutteli Jdnsän
oma poika Mottti Meninen niiniktitin Jav'/alla. Kolnanneksi ajoi Jukka Lrrhti KTM allaan ja netjtinneksi ajoi
kns J.tv,a Markltu Lahlsen ohjastanano.

Lhki seuraavalla kerralla lölry ekemmdn osallist jia. Hakskn tekonivel on jo vetihdethl ja wheet on
vedessä lai maillo.
Mttta onnitteh luokhen voiuajille, eritoten Pasi Takalolle, ei htt\ritry hxonolle miehelle!
Loprki voin sanoa, ettai hn suist (kaarr&) Keski st..nen nersiss(i lokahtussa, kolh ja ei rlie htin omaan
nictecn. Kiva kilpailld ttinmö*essd pontkassa

/fl Teneisin, Maflti Meninen, Jtimsti



Juttua ns. "Banaani-Jawasta"
L?iheskä:in kaikille ns. Jawa åsiantuntijoillekaan Bamani-Jawan nimi sin;insä ci kerro paljoakaan!'l

Ei myoskiiiln minulle, vaikkakin yhden sellaisen olonjoskus omistanut. Oataessani Jawan uskoin siihen

otevå hclppo saada åsi4 mutta kåvikin aivan toisio- Myöhernmin on tullut selvaiksi sc tosiasia, etti kyseessä

oli tilysiv€rinen kilpapyörå, vieläpä sarjar alkupästii vuodelta 1965

Jawan maahantuontr oli siirtlm?issä pois Suomen-Koneliikkeetä, joten hirveiä panostuksia ei uutuuteen

salsattu, cilä uusi maahantuoja J:ificri O) myöskaan suurcmmin panosLanut siihcn

simo Nikanderilla on säilyneerå aito suomi pvörä' iolla
Pe.tti Kårhä kilpaili nn. Lo'M Sixisså 1965

Suornalaiset 6-päiviin kilpa-ajajat matkustivat 1965, ennen Isle of Mannin kilpailua tehtåallc, jossa he olivat
mukana kasaamassa ja koe-ajamassa pyörät, ennen niiden låhett?imisti kilpailupaikalle-
Nelimiehisessåjou&lueessa oli kolme 'banaania", Ksijo Benjaminsson 250cc, Lars Dutuelin ja Olavi
Hokkancn 350cc. Mauri Penttilä ajoi CZJIaja kertoi sen olleen huomåttavasti nopeampi, k jn "bäraanit".

Luotettaluuden ka$sa oli ongelmia, kuten jarruj€n lukkiutumine4 Iq/tkimen tojminnan laklaaminen seki
siihköp:i:h viat. Tcknisesti pyöråisså oli monia alan viimeisiä suuntauksia. Aivan kuten MZ;n
kilpamoottorissa, oli banaa-rin kone ils. kasettiilyppinen, eli sekä kampiakseli, ett?i vaihteisto voitiin purkaa

irroittåmatta moottoria runsostal

MyöE Iikande.in kokoelrnissa iätki- tuotuna, tässå el
kytkin eråä ole kampiakselilla,

,//



Tekstisså mainittu TT-pyörån protot!ryppi
Sammy Millerin Museossa, Engtannissa
34O cc. 1967

Etujousitus oli CZ;n valmistett , sanoin pyörien navat. Joustot kyllå olivat riittiivät, niin edessä kuin
ta.kanakin, mutla ne jamrt. Navat oli valmistettu Magnesiumista painon s?i:istimiseksi, liekö kuitenl(in
Iaimpölaajenemisista johtuneet jarruongelmat. (olna arvioni).

Pyörät tuotiin Isle of Manin kilpailun jeilkeen huoltoautossa Suomee4 mutta maahan tullessa €i niitii
huomattu virallisesti tullata" joten niiden kaissa tuli myöhernmin olgelmia rekist&öinnisså. Kuinka homma
lopuksi hoitui, ei ole tietoa mutta ornani oli kyllä ihan normaalisti rekisterissä.

Råiäytt'skuvästa setviäå koneen Ekenne se|keasr,
Edistyksellisrä tekdikkäa, inoottori oti tuorannossa
yli 12 vuotta.

Suomeen tuodut pyö*it olivat tehtaan kilpatallin pyö.iåi, mutta niitå valmistettiin myös noin 125 L?l sarja
1969, ihan yksityisten kilpailijoiden kåyttöön, näin saaiiin kilpatallin kuluja kevennettyä. Nii&i valmistettiin
kolmea eri kokoa 250,350ja 500cc. (402cc.)
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Lar,r]aan lyhycn oftecnsmenklcalaisen CycleJehde l gT0 j u lkajsemasta artikkol ista: ,,Koe_ajossa 
oli 402cc

il1'l-YTl,.l. "peruu 
oikeatta puote a olevalla polkime a, eteenpäin polkaisemalla. Ensipolkaisu

Kcnoo pyoran orcvrr Losrssa.r. porliisec vihalsesti Lalcjsirr OhJausrangossa on puolipuristrn. joka roimii
vascmman kidcn pcukalotla. Opirrurån kätri:imaär srui kaynnisils onnisruujopa satuiassa isruln. Eas
nrenouksra on, cttii sc !ordaån kavnnistii rnikä ta.bansa vaihde piiällå, votämällä kytkinkaiva sisään.
Ominaisuus, jota kilpailijat arvostavat.
Kolme alinta vaihdc.a olivar merko tihoiä, kolmosvaihtcclra pästiin huippunopeuteen l05kn/t, neloselral40kn/tja s-vaihde l70kn/r. Lehden koc-ajon aikaia vlireniin useasti rrid rn"rii"liiieo krrvt nopcus, siis
huikeaa menoa jo \,lronna 1969
Magnesrumia oI myös mooftonn lohkotJ. kotelotja om. pyörien navåtjajanukilvet. Lasikuitua
Densarafl{kr. lokilsuojat sekä irnråsuodatinkotelo, nä lä saatiin pyörän pai'o pysymåiän niirkin albaisena kuinl25kg (kuivapaino). Mootrorin kiinnirys kuuden kumihorkin awlla poisri te;;kt;; mootrorin viirinöitii.

vuoden 1973 c-ycre wordrehri tesrasr myos lietysti viimeisimmän version samasta teemasta. siinä
kerrottrn vaimr$ta puulaatikko toimiruksestå, johon kuului mm. paineilmapullo renkaiden t:iyttöön,
sisärenkrrita, kiinnitystarvikkeita, puhdistusrätti, vasara, ruuvitalttE varauu,lUt, _f*rput I2v, kal$i erilaistateippirullaa, pulttej4 mutter€ita, vcnttiilin Deulo14 pinnoja, kaasunajan pa6utnjousii eri totolsia
etuketjurattait4 sekä melkoinen vamosa valikorma lrmansuodattrmåna ) tpt r,åiåoo'lt*nsooauttimia.
Rcr*aat edessä 3.00-21ja tåka@ 4.00-18. Jånut l-levitkijällä l80x25mm. kytkin kuiva 7_ler.yä. Omistajaa
ohje koe-ajajalle: Varo jarruj4 ne civät ole kovin tchokkaarja löys:illä alusraila sa2navar lukkiutua. Vaihte€t
toimivar loistavasti ylösja alas vaihdettaessa joko kltkimen kanssa tai irman. pyörä ei sovi pienikokoisire

Kam6n Museossa Tzekissä kuvattu uudempi
kaksoisputkirungolla vuoden 1 923

tai aloittclijoillc. Ajcfiaessa huono'ssa olo,ssa kovalla nopcudella pitkä-aikaisesti, kutcn ISDT;ssä tehd?iiin,
siihen pyörä on paikallaan, kutcn useat voitotkin kertovat.

Käydessäni Salnm]' Millerin Museossa Englanissa, siellä oli esillä TT-pyöräversio vuodelta 1967. Mill€rin
puieiden rnukaan tarkoituksena oli kehitraiä €dullincnlunioriJuokka aloittelijoillc. Ei kuitenkaan osamr.rt
sanoa, mihinkä homrna kaatui, oli kuitenkin iban pätevär niiköinen iaite. Luulempa melkein kateudella tai
politiikalla olloen osuuttå asiaan.

./<



Vuoden 1977 tehiaan ktlpapyörä, iokaiäi Englaniiin
6 Påivå. Aion rälkeen. Kilpailliin ameljan ,oukkueessa
vielå 1979. Lasikuitutankit eivåt olleet hyvåksyttyiå
Enslannissa. Pyörä Sanmy itillerln Museossa.

Sain Kone-Ollilta kuulla, etiji Suome€n tuli yksi t?illainen TT-pyörä,jolla Pertti Kärhä kokeili kilpaill4 mutta
huonolla menestyksellä. Ajo.ominaisuudet olisivat riittineet, mutta kulkupuoita ei sMtr kilPailukykyiseksi.
Myöhemrnin Pentli floJoutui kokcmaan saman asiån

Pyör2in myöhenrnist?i vaiheish ei ole tietoa. Kertokoon ken tietii?il

Mootrori osoittautui ilmeisen toimivaksi ja kilpailukykyiseksi, kun vielä 1977 ISDT;ssä kälettiin
samanlaista konetta, mutta putki,&ehtorungossa.

Tekniset tiedot:

Syl.halk./isL-upit.mm
Tilaluus cc-

Teho hv/kier.min.
Vaihte€t.
Koko pituus cm.
Korkeus cm.
Lcvcys cm.
Akseliväli cm.
Kuivapaino kg.

250cc
't4/64

246,3
30/7000

350cc
'78t72

344
3416000

5

213
127

85

138

12t-t25

50occ.
80/80
402

39/6000

Ticäm:ini mukaan vain yksi alkuperäisistii "Kuuden Päviin" pyöristii on säilyn},t. Måintsäl?issä Simo

Nikanderilla on Portti K:irh:jn entinen pyörä kunnostettuna. Kyseisellå pyörållä Kärhä voitti viimcisen
Päij:inne-ajonsa- Lis?iksi Sirnolla on yksijälkituotu pyöIå ajokunnossa. Josjollakin on lisätietoa, niin
laittakaa tictoa tulemaaD. ioko suoraan lehteen tai allekirjoittaneelie.

Tiedot koonnut,
Tcuvo Vuorola
teuvo. vuorela@luqBqLq
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Jawa,
edelläkiivijä

Niin k.ur kuin moottorityödnon t chty, on nyös
ollut monesBncitä jå ruolittujl ndlej&
Mer6ryken oral johtancct milloin helpno ajcdå-
vuu!, milloin halpa hintr, joskus kon suoritusLyky
jå vnlllä poikkeukelliscn hlaå ulkornkökin. Suo3ro
åinå tnerkinnjt nyyntinenertystå, jotcn kllttäjien
suosi@n pyrkijöiu on nittånyt, tavoita4caccn pååtsect
ovat jänncct harvinairemmlkri Yksi onnistuneist!
oli sodanjnkeircn Jarva.

Tåssä hieftånjohdåntoa yhteen moniin Jawan hlsloriaan liittlvästå larimsla. Tijmå hisloria onjulkaistu takawosicn
Hyrysysy-Menolainen nimisessä Tampereen kerhon harrast€lehdesg. Olin aikåna:m kirjoituksessa ns. awslajanakir!
joten ajattelinjulkaista sen myös liissä kerhon omassa lehdessä. OnlEnjåsenistössämme monia, joille Jawan Iustoria ei
ole itsestä?ln selväi- niinrii tåmä historia valottaa heille håGstekohteenså taustoia.

Jawan t&usta

a Tsekkoslovakia$a r€hriin vlosi-
5adan ålu$a ihan hyliå moo ori-
pyöriå. Niiiå valnnri Laulin-Kle-
nenr rchdas. joka kunenkin lopetri
kaksipyöråisren leipomisen ja riilyi
altojen tuotantooa lo v. 1906. sen
jålkeen ei Tsckkoslovakiasa ollui-
kaan me!kitlåvää mootroripyöråteol
lisuuua pitkii. åikoihin, pfårkåt ruo-
riin pååsiasså Saksasra.

Vaan olipa valrakunnassa tunnetru
asetehdås, walienfabrik Ing. F.
Jån€cek. Ensinmä'sen maaihanso-
dan jålkeen plahaiaisen rehtaan lii\e-
honnar alkoivai ymmå(ettåviste
syisu hiipua pahå.Iåheei, jorcn

piti keksiä. Niin
Janecek pääryi moottoripyörie. val-
mistukseen. (un aikåEempaa koke-

nusta kaksipyöräjsisrä ei ollut, tcb-
tiin ainoa dahdollinen ratkaisu, os
letliin Saksasta valmiiksi suunnire!
l!n pyörän valnisrusoikeudet. Satlui
varn keymäån vähän hlono lnuri,
kaupan kohteena oli tunnetun Wan-
dcrcFtehban ulruus, J00 cnr ohv-
dooltolilla varusre(u keppiveroinen
dalli. Se oii nuureD ihån hwå konsl,
ruklro, multa våhån keskeneraincn,
raskas ja vatmjstukscssa kallis. Tuo-
tamo alkoi v. 1929 ja sanatta tehlaal-
le kcksittiin uu5i niditin, Tovårna

Ja*a, Närodni Podnit. Nini koot-
tiin Janecekin ja wandererin alku-

Moortoripyörien tekcDineD ei kni
lenkaan ollnt ruusuilla ranssifrisra,
nalli piti suunnitctla uudcsraan jå
va$nai.cn vålmistus påilji alkuun
vasla l9ll, Sirå enncn rehtaalle oli
palkattu .qlantilaincn suunnntelija
ja kilpa-ajaja G€oree Parcb€[, joka
tuora p'kaa suunniucli Jawalle jou,
kon kilpapyörtl. Kyltå Patcheu pii-
rusreli kåyttöpyöriäkin, v. 1932 ruo-

|antoon uli t7J cm, viUie6,hoor-
loriua vatusrettu kcryl taksibhtif,cn
nalli. Nåisrå punaishtå Jawoisra tuli
rsek ki€n kes k u ud6så nopeslj su osn_
tuja! ie olivar juuri sitå, mjtå Dula_
ajasra loipuvasa mssa ladiniin.
vuosikynmeden lopula rehdås 6it-
r€li useita uusia måIeja. Myös kitpa_
radoilla Jawa ocnaryi korimåasan

odån pääuyninen 1945 jålti
ihoise! våh,h håmilleen. Sii-
hen oli nonta syyrå. Enne!
taikk€a ryönr€to, jonka

awua piti yrit!åå paikarå kaikki s.,
mirä edellht.n vuosien kutussa oli
rikonu. Nihså oloissa 1yönreko edel
lylti marklslamista, jell.enråkennus
ei suinkaan aioa rapanrunur daapuri-
rontilla, ei edes l(orikaupungissa rai
-kyllissä. LiikLua pni ja moonori,
aJoneuvolå rarvitriin, vaan niniipå oli
va*easaada. Ei oonikaan siUoin åu-
tosta haaveiltut, hyvå kun olisi Dysty-
.yt edcs käy dkuntoiseen moouori-

Kumna l(yllä, kuljelusatan nåyue-
lyjä aleuiin jatdesråä neiko pjan
ammunnan lopurua, jo syksyllå
1946 pideuiin Pariisissa näyfiely,
josa snelriin auroja ja doonori
pyöriä. Näyteuåväå oti kyllä våhån-
lahesri, vain muurana lehdas olisaa-
nut tuorannon jotcn kuten käyntiin.
Mallit olivår jokseenkio poitteukse!-
ta periijsin l930,1uvu lopulrai vain
nuulanå$a lapauks4sa tehdyt
muutokset ja parannukset otivat nä-

Yksi poikkeus oli kaksipyöråislen
\eskuude$Ä. Tsekkoslovakialain€n
Jåwa-rehdas girieli räysin uden
noo(orjpyöråni joka myös näylti
ldysin uudcltaja viiLoiui rierå tulevat,
lc kchnyksellc. Se oli niin poilkeuk-
seui.en - vatrinkin niissä oloissa
etlä re suorasraan "varasti shown ,

r\sia.tuntijat ja kilpailijat myönsivåt
avoinesri, clrä uusi Jawa oli bdctta
våhrntäån kyomenen vuo[å aikaan-
sa ja kilpailijöjtaan €deuå, niin tek,
nis6ti kuin utkdiiiöiåånkin r(rn
sn hiia oli vielå h:ånm*iitläyån
halpa, ei kerråss.an mikäån voinnt
enåä sen kohoanisla snursuosikiksi
koko Euroopa$a ja våhän nyöhen-
m'n Ame!ikassakin.

Suomccn Jåsåa roi t94!-1uv!n Io-
p!ita l{htien Suoncn Koneliikc, Eipä
maananruoja tainnut alun perin ar
vabtaan. miren hyvåksi edujruk5ek-
si Ja$a kennryisi. Muua .iin vain
kåvi. ena siir;r ruli runsaän vuosi,
kymmenen ajaksi Suonen suosituin

nåiniosli ja Pitjäsi kohtålaissrr
nuuauåkin. Jo l93Lllvun Puolivd_
li$å Jawa oli Tsekkslovåkiao suu-

.in ja merkitlåvin moottoripvörå-

Siuen syrryi ta$ sota, ja u!d.t
isånnä! nååråsivåt Jawan hlolla_
maan ja korjaanaan onia so|aPYö_

riåän. 'riukkå naåråys oli kicltänvr
Jawalta kaike. muun toimitrnan'
mutb sii!å huolinalla tehlaaD tuun-
nitlelijå! kehitrelivåt kaikGsa hiljai
suudessa uulta maUien siltå vårålta,

euA jostns lielå tulisi tauha. Suunni
reldat saåtiin valoiiksi ja duutaoå
proroqrppikin ralennetiiin jå jopa

keajeltiinkio. Se onnistui sncn, ctrå
protol våio nåalaniin Wehrnachlin
våreihin, jotn kukaan ei kiinnitrå_
nyt niihin ditään huoniotå. Kun

rauha sirten loPultå ruli, oli uusi

Jawa valmis ja kelvollinen luotatr-
toön. se oli juuti såoa malli, jokå

aiheurti sensaation Pariisiss. 1946.

Jawan
uudet mallit
a'rnotanb alkoi jo vuoden 1946

lopulla. Se kcskittyi luon nol lisesii vh_

tecn ainoaan dauiin, YksisYlinte
scen 2l0cn, pyöräån. Mirå valftiiksi
saatiin, .e suorastsån tevttiit käsis_

tä. Tehlaan suunniltelutoinisro ke_

hi[cli onån mallinsa pclusteella toi'

selle paikallhelle tehtaalle, Osarille,
2-sylinterisen 150 cn' pyörån. o8ar
oli kuitenkin sod3n jålkcen Jawan

tavoh valtiollistclu ja mrute1|iitr
pian Tsckkoslovåk'ån koko moolto-
ripyörårcouisulden yhteiseksi suun-
nilrclu- ja *ehirysrehtaaksi. Niinpå
katsisylinlcriren nalli luli iuolan-
toon Jawar ninellä vuoddta 1949

Kaksi vuoth myöhemmin Jawa
esin.li jåll€e. uuden, hroniotå hc-
råttåvå. pyö.är, Sc oli kåksisylin-
reriscuå 500 cD' nelilahlinoorbril-
la varusrcrto superpyörå, nokka-
aksli kannAsa ja kaikki. Iso Jawa
oli todellå hi€no pyörå, mutlå se oli
f,yös kallis. siksipå sen ruotanlo
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jåi llbäi*ksi ja useinmar pyöråt
nlltetliin kilpakoneiksi. suoneeD-
kin niitå tuotiin ouutaoa ja niislå
jokucn or jopa såilynyt naanrie-

xaksilahrisilla pyörillä lilp.iltiitr
nyös. Pååasiassa kuirertin luotetlå
vuusåjoissa, joissa hbtaån knljctrå-
jal nensryivdl. Kiitos lankeaå suun-

niuelijoille, jotkå kdhixivåt qilyisen
st\ Days,mallin ltrotelravnusajojå
van.n, TämäD påivän kåsilykscn
nukaan Jawa Six Days oli endrrc
pyö.är edelläkåvijå k€v.nndryn rå-
k.nlec.sa, lehosrciln moonorisa,
isoi daava.ansa ja pnkien jousro-
jenså ånsiosla, Vain enduro-nini
puutlli, Fhån keksiuiir vasta paljon

Jawa! malisarjåan Fhriin oik€as
tan Yain ytsi oeikittävå muutos,
v. 1934 plungeFperän lilalle luli aito
swinsi. Samauå vå!ha, miellyuåvåsti
jousitcttu salula muuuui pitkäksi
penkiksi. Muutos toteureuiin koko

Vnodes6 1949 alkaen Jåwå otiol-
lut yhlejstyössä rohen herkntåvån
tehtaan, cz:n (Cstå zbrojovka,
srun p€rin arn.ijan 4eEhdas) *anr_
sa. Koskaan nåitå rchraita ei srlar,
r€ttu ynte.n, hurla yhreisryö oli hy,
vin riivisrå jopa niin, ettå dåår Dåt-
lit unneuiid nimellå Jawa-CZ.

CZ:n osuus
a CZ:tr våikudsta oti pienten, 15,,
pyönen täytlöönouo 1950-luvun
puolivåliså, Muutd CZ:t ja Jawal
olivatrakenleellissri hlainsama,rlaj,
siå iskutilavuudBlå riippumatta,
Mutta CZrn nallivålikoimå ulonui
laajemnålle kuin Jawan, sillå ohjef
nåssa ol' vuodstå i959 alka.n
skoorleri, joka tunnertiin nimellå

C€Eta. Siinä oli CZtn t72 cn'
mootlori, tåssä tapåukse$a l2 v såh-
köjäj6klmåtlä ja såhtökåynnisri-
nellå varusretfuna, Cczeran ulkorå,
kö oli aika e.ikoiren, sillå pollto.
åi.esåiliö oli islutetlu etupyörån
påålle ja sen ylåpuolclla oli tåvarå-
lcline, valonhenin oli pollloaindåi'
liön nokalla kiiDleånä, se eisiis kåär-
tylyr etupyörån mukana. Ce4tan
pyöråt muur€n olivat tavaromaiste!
skoo crjcn pyöriå isoDoåt, jolcn
ajamincn huonoillaldn sorarcillå on-
nisrui kohluullis.n hyain,

Jawatr kilpailutoiminta
a Ja*ad kilpåilutoininta altoi jo
l93oluvun alusså, silloin tdhtda.
diehet ajoival Wr.d€rerin virnelyil
lå mulnnoksillä jå våbän nyöh€m-
mio l?5 cmj kåknahrhilla, Sodan
jålkcen kilpakoneina kåytettiin al!k-
si la.konuksecn suunnncltlja eri-
koispyöriå luokissa 350 ja 500 cor.
Kunhassakin oli 2{ylintcrinen, ylA-
ptoiisella nokka,aksclilla ja ahlimel-
la varusr.ltu moouori- (uo Keski-
Euroopasåkin lielletdin ahrimen
kåyuö kilpailDissa, kchnti Jara näis,
iå moo(orcist. vapaåslih€ryiltävåt
mounnokset aluksi yh.lcUä ja nyö'
hennin kahd€Ua ylåpuolisclla nok-
kå-akselilla vdusicnui.a, Nåillå
pyöriUä sekä sanaan sarjåan kuuh-

/ nella 250 cn' koneellå tehdas osal

lislli kånsainvålisiin kilpailuihin.
Ernyiscsti Franlisek Slastny Fcns-
lyi hyvin 350 cnr lDokassa 1950-

luvun lopulla ja seuraavan vuosi-
kynnenen alu$a. Nehåhdsel kilpa-
pyöråt vedetdin Dois vuoden 1957lc
pu$a ja Jawa !åkelteli uuden sårjån
kåksiiahtisja, joista varsinkin 350
cm' v4 oli ldiuoslava jå luDaåva,
oopeakin, nuttå vasin epällotelta-
va. Niinpå tchdas vähneuen v€täy-
l yi k in silloisisrå TT-k ilpail uisrå.

Jawa kiinnoslui 1950{uwn loppu-
plolellå myös nolocrossisrå, 1ai ku-
t.n siuoir sånoniin sråmbtsrå.
Ja.omn Cizek voitri v. 1958 Euroo-
pamesr@uden luokassa alle 250
cnj, naailmann6r@ud4tahån ci
silloin vi.lå ajc u. vajaal kymmen€'
vuouå nyöhemmjn Jawa sckåanrui
motodoss -kapinoihin uudelta /too
cnr pyörällän. Paras sevutus oli
kunenkin vain v. vat.k'n neljtu sijå
5@ cmr Inotasa. Muuråm@ qot|å

dyöhemmin Jaqå nenctli kiinnos_

Tsekkodowkiasa oli wod6rå
1949 alkaen nyös 500 cn' sp4rlway-
moouorcib valnisava ESO-t.hds,
joka myöhcmmin lntcltiin Jawatr
Eso-mootroril olivat åika@an jot_
scenki. kova sam alall@d- Ja{å
suurDiueli mooltoriin nvöhenoin
neliv€n iilikånnsn, jonka ansiosta

suo.iruskyky ja saavltukset cdell.en
pdanivat. va:!å paljon dyöhcrnrun
enclånlilaiD.n w.slakcmootlod
nuiriE6-: a*attc r-aj.E;r' rn:rr!!

Jaws tiinään
a Ja{alle kåvi våhån samalla iåvoin
kuin lscimnill. muiilekin curooppa-
laisile doonolipyö.ålehlaille, jEpa_

nilaiset voittival set. (okonaan Jawa

ei sensån klollut, lrclimdsaan se

on edell!.n voinissaan ja vienrikin
sujuu joihinkin mahin, aimkin jotcn

kulen. Suone$a Jawa ci e!åå 6iio'
ny, ci nyöskåå. Länsisakdså,
mutla scnsij&n sielå tunneraan Yhå
cz, jotå larjotaan kakisvlintdis.nå
350 cn, mallinå. Raketne P.rus[u
edellc.n valhaåt Oguiin, mltla !l-
tonrkö on li.tmkin tåysin erilainen.

Jaw. oii aikoi@ todeliuo voi!
r!ja, sillä aj€niin Suomesldn Pal'
jon. Mutra loppujen lopuksi åika
.joi siitå ohi, muul ndkit Euoitti-

//



JAI1iAROC( SÄVELESTÄ flKROKOTIILIROCKtr

1.
OLI VUOSI JOTAIN VIISKYTKUUS
KUN JAAI,]AST TULI KUULUISWS
NI KAKSTAHTI HAITANNW
XDES (IJLKUA TANSSIPAIruLL
- GIMMAT HUUS !

OLI ROCKT SIIT ON IKUISUUS
RÄITTISET, JA LIEMOLA, BLUUS

PUNARUSGE SB MUOTI JUU
MUTT TI SININENKÄÄN SIS(OAAN
HÄVINNY xI__-
HEIIl
MI(Ä SIELTÄ NYT TULIKAAN ?

CNEZETA, TORPEEDO MÄLLILLAAN
_SILLÄ(IN lRÖTÖ, SUOJANAAN
LENTAJAN_LAKISTA PUHWATTAKAAN,
_ HETII OLIHAN SE LAUANTAI
JA KOKO KAUPUNKI TYHJENI AJALLAAN
KUN JAAI,/AT NE LÄHTIVÄT
SIÄLT MAA_IL_MA_ALLE

(TRIJMPETIT JATKAVAT TÄSTÄ. . , )
2.

OLI VUOSI JOTAIN VIISKYTruUS
KUN JAAWAST TULT KUIJLUTSWS
NI USKONUT KUWINKAAN
ETTÄ JAA\,]A SE J]iISI MIELEEN VAAN.
OLI MAA_IIMA MI]'I]TTUMÄSS

JA ENGELSMANNIT KUOLEMASS
KUN JAPSIT JO TULLA TANN
LT(Ä JAAUoJA MlssÄÄN, ENÄÄ NÄy---
HEIII
MI(Ä SINLTÄ NYT TUI,IKAAN ?
CEEZETA, TORPEEDO MALLILLAAN
_SILLÄKIN TROTÖ, SUoJANAAN
LENTAJAN_LAKISTA PUHIIMATTAruAN,
_ HEIII OLIHAN SE LAUANTAI
JA KO(O ruUPUNKI TYHJENI AJALLAA\
KUN JAAWAT NE LÄHTTVÄT
SIÄLT MAA-IL_MA_ALLD

(TRUMPETIT JATKAVAT TÄSTÄ. . . )
3.

PARI VUOSIKYMMEN JÄLKBENPÄIN
KUN JAAWOJÄ RUOSTUMAAN PÄIN
MUTTA MASEUTU PULLOLLAAN
JAAWOJA, RAATOJA OSIA VAAN.
OLI VUOSI JOTAIN ruSI-(OLL
KU KOSKEN VEru PÄÄTII NOIN ;
ET JAI,]ASAKKI SYNTYKÖÖN
JOKA JAAI,JOJA KERAIS, NITTÄ ENTIST;{IS,
HEIII
MI(Ä SIELTÄ NYT TULI(AAN
JAAIiALLA ROMPE, _TORILTÄ

OLI JAAI,IOJA USBITA
PII(ISTA NELTTAHTIIN,
OL] TAASEN SE LAUANTAI
JA JAAI,iOJA TEILLA PIJLLOTTAIN
OLl IIAUSKAA TAAS MUISTELLA
.VANHAA VIISKYTLUKUAÄ

(TRUMPETIT JATKAVAT TÄSTÄ. . . )

4.
ON JAAI,IALLA KANSANSA
JOKA ET MUISTA, PAHALLA
EI OO METILIÄ NURKISSA
XI(Ä JENGIÄ PAHAN, TEOSSA.
OMPA JAAWA SIT KJMMOINEN
ON SILLÄ OMA IJEN{I RULTAINEN
JA SILLÄ, KUN AJNLNE___
ON MERKITTY MINS,
TAIKKA NA_I_NEN,

MIKÄ SIELTÄ NYT IULIKAAN
JAAWALLA ROMPE,_ TORILTA
OLI JAAWOJA USIITA
PIIKISTÄ NELITAHTIIN,
-OLI TAASEN S! LAUANTAI
JA JAAWOJA TEILLA PULLOTTAIN
OLI HAUSKAA TAAS MUISTELLA
_ VANHAA VIIS(YTLU(UAA

(TRIJMPETIT JATKAVAT TÄSTÄ. . . )
5.

KUN JAAW\LLA AJELEE
JA KADUNVIERNEN AJAA .JENS
ALKAA VARTTUNtrEI4','AT MIEHET TIES
I(ERTOA TARINANSA JAI{AST HIEES.
-OLI M]EHILLA, JAAWOJA
(UN EI LOMPSASSA TRIIIMPPEJA
EI(ii IsJiU(oLL RAPISEV^A
VAAN TYYTYMINEN,_
PIK(U JÄWAAN VAAN-.-
HEIII
KUN SNACARILLE KURVASI,
JAAWALLA MOPOJNNGIN KES(ELLN
HAUK(O PIKU_POJAT HBNKEÄ,, I"IIJISTIIN JÄÄDESSÄÄN...
HEIII
OLIHAN SE SUNNUNTAI
JA PORUUKALLA fuNK(UNEN
KUN PAIKALLX RULLASI JAAWA SIT
_ SE EI PÄÄTÄ SÄRENNY...

f
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Jawasakkiajot 2006

Jottdsakkiajot 2006 ojetunn 1&lt 6 Witqsoare .L
Pitop ai k k a n a t alk e hrh,in o h H iin fi il iin s a I rnen C a mp i n g_ a I u e
Sii!,n! on hfvy kulkuyhteyksien wnella nitasåvelto" EAnn öinsalmen eteldisettö rarlnalla,wlt.rtie 4:hja Sinisen tien eli kantatie 77:n risteltksen tantumassa

Ajol no datldtatjo diem tin totullua linjd4 joilain paikallisten j.ifjestttjien keksimiä poik*euktia
Iukuun otlahatta.
Toisin sanoen ajot alkaval siis perjantaia iltapdivdlld kokaonlumisella leirintaalueella ia
kokoonhminen jdtku ldu.rntdird admuluimiin.
Ohjelmallinen oflus pddosin siis ldpqhtuu laudntqipAivAnti nm. perinteisell.i Jawa ajolla, jonka
rcitti selvi.iri pqikanpririll', Ajon aikana saaftaa olla jotain ohjelnQ, jcid nciht.ivdksi !?
Saunoa voi sek) perjantaina, seki loudnlaina.
Pdlkintojen jako tapdhtuu myös lauanLri- iltana perinleisilLi pdlkinnoilla.
Ohjelmalehtisen saa jokainen ilmoittaalumisen lhteydess.i. Ohjelmqsta sen veftdn ajotapahtuma
laudnldina alkaa puoliltdpciivin jd nokailu t.tpdhtltu stunnilleefi ajon puoliv.iliss.i luormon
helmassa, joten kanndtlaa olla djolcunnossd. Tietenkin s!ötawä.i on saatavand n yös leiirrn is6d ja
k<h,elynatkan p.icissti olevdlta B rgerihct.
60Juwn m siikkid on liedossa ja mahdollisuus karaoken! Iaulumiehi.ih.in ja tkiksei naisiakin
J..wasaki s sa r i i ltci.i.
Osallislumismaksu on t.in i wonna 25€, loivotdan ett.i se ei eski osallislumisld. Mdk& sis.ilkici
Iauanlai ja flmruntqi qamuryIat,

Mökkiraraukset ja hinnal:

Alueella on taokratlaana 20 hirsinökkici (2,4 ja 6 hengen), iso Carava -dlue (scihköliit.inn.it) seki
runsaasli telttapaitr*oja. Kaikissa mökeissd ofl tqrxstuktena sdhkö, ktnnitys jd.j.idkaappi. 6
he gen nökeissti lis.iksi keittole|yl, kahtlinkeitin.ja aslictslo.
Hinnat:
2 hengen mökki 31€/vt k. I henge nökk 15€/rrk. 6 hengen nökk 54€A,rk

Leiriytyjien kAyösnt on llc-ja suihkulilat, D)ykinpesu -jq kuivdtusmdhdollisltus seki keiltiö -ia
t uokaihiildjct grillikqlos. VeneilijAt t oivot rantautua sw,:Nesisaldt adn. Kei iö- jct ruokaifutilassa
on l(dytösfi mikroadltouuhi, kahvinkeiltimet, keiltoleryt, j.iökaappi, pesaahaat sekti
ruoafilailbvAlfueel.
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Vesiwdat voivat l<tydri uimasille Keiteleen ,esiin hiek)<apohjaisella uimarannalla lapsille on
tarjolla ond leikkipaikka, jossa mm. t/dmpoliini. Soutuveneitd, ka ootleiq ia kajakkeit on myös

uuoktqttatana.
Elinlarvikkeet jd in'okkeet roit ostaa leirint ialueen kahviosla. Terdsrilla voit viilenAd uyös
hxurteisen .i.trcllti!

Mökkivaruuksel voit teh.Iö namensta 041-4375952 Sbpa Koivukoski

Tdssö ajo-ohjetta Jawosahkii oihin:

All a kartta k aikess 4 y k sinkerl ai s u ude s s a arl

Hännilänsalmi Camping sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien vanella Viitasaarella, Hiinnilänsalmen
eteliiisellä rarnall4 valtatie 4:n ja Sinisen tier eli kantatie 77:n risteyksen tuntumassa.

Tie leirintaialueelle kii?tntyy nelostieltä itäitn hieman Vaasaan johtavan Si[sg].lig4 risteyksen
eteläpuolella.
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Tåssä on mies, jota voimme kiittåä siitå, ettå saamme kunnostella hienoja Jawa-pyöriä!!
Kuvassa on itse måestro Frantisek Janecek


