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Tiedoituksia:

Vuosi alkaa olla lopuillaa4 lehti onjzilleen todella myöhässå, mutta sain sen kuitenkin
rakennuskiireiltäni tehtyå. Talon teko an melko rankkaa, vapaa-aika menee kyllä siihen niin
rarkkaarL enå muille hanastuksille ei tahdo jaiådå aikaa. Iahden lqllä yritän tehd4 joter älkaä

hefnostuko! No niiq selitykset sikseen. Lehden mukana tulee taas se pankkisiirto 13€

kerhomaksusta ruodelle 2007. Tilinumero on Ak:ia-Kerava 405569-242812 Täsitä olen aina
jaksanut paasata, €ttä kun maksatte, laittakaa ihmgessä tiedonantoihin nimi, kenen maksusta on

kysymys. Maksajahan saattaa olla jol'l, joka ei itse kuulu kerhooq vaimo , tahi joku muu.

Tiirkein ensi kesän tapahtumahao on Jawasakkiajot ja tässä ennak*otietoa ajoista. Ajot pidetäån

annakkotiedoista poiketen tr(irkölässä paikassa nimeltå Vcsalallomåmökit. Ajankohta on 8-
10.6.2007. Sisåmajoitusta on noi! 75 henkilölle, telttapailikoja orl riittävästi, saunoja kaksi, lisäksi

mökeissä omat saunat. Rallista lisätietoa voitte kysellå Veijo Ahokkaålta 0400-996353 tai Jorma

Vitieltä 0400-586391 je 040-5A06457.
Tulevissa lehdissä ilmoitetaan .all;sta lisä4 ajo-ohjeita yms.. Tervetuloa! Lahden Jawamiehet.

Tulevan kesåt Veteraaniralli, joka on 32:n, j atJestetitä[27-29.7.2007 J?imsän Himoksessa

Mökkivaralksia otetaan vastaan 1.1 1.2006 alkaen. Himos Lomat 014-7175500.

Lisåtietoja Jorma Vitie 0400-586391

Perinteiset tålvirompepäivät Jyväskylässä messukeslq..ksessa 13.1.2007. Myyjät voivat tulla
tekemään tiskejäiin jo perjantai-iltana klo.l8.00 eteenpäinja lauantaiaamuna klo. 6.30 eteenpäin.

Asiakl(aant pzusevät kaupantekoon klo. 8.00, jolloin tapahtuma alkaa. Tapahtuman jädestiiå

Jyväskylån Konepyöräs€ura.

Kromia Pintaan. A-Kromi Pemiö. Kyselyihir vastaa Jösky 0400-925356

Symotic. mm. Pinnat ja nippeli. Pinnatjoko ruostumattomat tai sinkitlt. Laaja valikoima nippeleitä

erikokoisille pinnoilleja vanteille. Kysy lisiiäl Puh.02-2521862. httD:/ tww.svmotic.com

Yuodenvaihteessa toimituksen osoite muuttuu:
Uusi osoite on Sakerintie 7 04200 Kerava. puhelinnumerot säilyvät Myös
sähköpostit tulevåt muutlumaan' mutta niistä ilmoitamme myöhemmin'
Väliaikainen sähköpostinumeromme kuitenkin on: okoski2@luukku.com

Viimehetken ilmoituksiå:

Ostan: Jikow kaåsari 293252, pelkät osat kiinnost^a. 040-7347821^4artti Nieminen

Ostan: Jawacz l50cc/punainen vm. 1955-58 museorekisterissa. Vaihdossa hyviä mopoja+vm 1971

"Tuutti" Honda. Myös AJS 500cc vm.1954. Tiedustelut 06-7236365/Veli Kuutti

ostan: TM-lehtiä vuodelta 1954 ja vanhempia. Jawasakkilehtiä n:ro 57ja vanhempia Tarjoa

tekstiviestillä 040-86 19896

Myyn: CezelatavarasLootteri typ.505
Juha Siikarla 050-3545412
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vm. 1962. Museorekisterissä. Tarjousten perusteella
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Jowqsokin morkkinot:

Jowon uusio kefjusuojia 353/354, +W. t1/18 jn
CZ 150 olk. 5O€. Pokoputken olulkruunumufteril
3O€lpori. Kytkinen kifkoleryr 5kpl.4S€.
ll0mm/120mn kronipinnojo 34€ sorjo,
tp.ll/|8 pinrtn+ 50€/ sor1r.. Jowo/CZ M-reryos-
sd1'jot ylikokojo . Ktirjei, hiilei, virtadvoimef,
politihot, fulpdt, ohjous+soiu h-
lukoi. Typ. tll353 konsidotiivirfe 6€, fyp. lB,/
354 8€ sorjo. Tokoisk. kurnipush* 4kpl, 17€.
Jdr.,o/CZ uusio niintiö eri nollejhin, kyselel
Jorru,kytkin. kocsr.rwijerif. Lyhdyn losit,
kromikehykret, kulnioso+, rnoofforir pul+it, yn..
Jikow koosuttimet olk. 55€lkol.
ktiyfei-fyjö/huollei.tujo. Jowo 353/250
kunnostettu kone. kysele! Uudet lGnpiokseli+
559,/250 jo 350. Jowon v.fcosohooitorerro:
Typ. 450, 355, 356, 353,3U,360, CZt5O.
Ceze+o l75cc. l^oottori+ ositlojn pufettu. 'Iled.
Veikko Viryryren, O2-237 4402 /O5O-3E21O6O

Sekä uudei, el-tö nlseojowot Sjilinjörvehäl!
,r\yös r4:mosio LiuJ-io jo köyteffyö. ,lditog
renkoito hywi volikoimo. Suori+on
oluhiinikiillo+usto jo Jowon kroniosien hiofioo
ja krohorrsfo. Lisöksi os1laisin e.-l51 19EZ-83
poperit! Soif! jd kysy lisiiöll 

^,\p-Vortti 
Oy,/

Roitno Korekollio/ Huom! uusi osoi+e on: Jokj+ie
10 71800 Siilinjörvi. O4O0-814600 jo koiisivrrt.
dno ih+ernet.nei/rengos

Pitoleikeuksien johdoito nyydiiön Jowc 352, vrn.
1955, 150cc. Enlisöify, rekisterissö. Ajettu
n.100krn. Pikkukcupollo. Tiedusfelui O4O-
51675/Vomrnolo.

Jawo 125cc iöysin kunnosfettu konpiokseli. Hp.
80€. Artol/t/\osalo 04OO-818162

Jawa 353/ 250cc vrn.1961 projekti. Hp. 900€,
toi voihlo WW Kleinbus, oltovo ko+sos+eitu.
ryöräss,ii pdljon urfto osoo. Tied. 040-56412t6
/vihti

Olisi joLrliloond CZ 125cc w . 192 tdllin iokono.
CZ on ns. monttumolli, hienon ifs€kin
|lokenneltu. Osot piföisi kufoklihkin on +ol€sso,
kipir*i hukosso. lledustello voi Tiho Koiwlo O4O-
8402903.

WK
Huolto-Koksikko Jainsii, löytyy Sixian sopivia
ef umitoi+o (Typ.579+575), oirckin 13,14+15
hohpoisio, siis rol-toof suorio. tied. O5O-
3585310,/ Kyörli.

Oleh sirvoomosso siiilöön lorietlujo Jowon osto.
En ole torkkodn in\ientoimrf ln;iö on, nutro
oimkin yksi kokominen 350cc konekin löytyy.
Jos olef kiihnosiunut ofo yhiey++ö sähköpostjllo
6uy.Nordströn@souno+ec.f i

/{A-kun+oisio pyöriör Jawo Sixi 553/ZSOcc
vm.l962 , ettböt+y , ei rek. tÄZ-l75cc vrn.1957 ,

en+isöi+,/, ei rek. l^Z-250cc vn. 1962, qjokunto,
ei rek. Jowo 550 'lypsyjokkoro" vnr. 1957,
en+isöiiy. Jowo 350cc/18 un.1953. entisöi+y. ej
r€k. Ase Cobri vm. 1962, en*iaö:tt-l/hienol"LC
350cc levykeulo vrn. 1949, entisaiiiy. Jdrocz
150cc tarl 1954, eniisöify, ns. "korrohkkirnolti".
Suzuki 6T 380cc vln.1973, ei eniisöity, poperit
OK. BilW 250cc !rn.1952, en+isöiiy lnuseooJo-
nelvo. Br{W R35Occ vm.1952, erlltsöi+y, ei vielö
huseosso. Olovi Pekkolo 040-5400692

16' von+eet+pinnof, l9'!sntee+?innot(typ.l1118)
353/354 s.iulo, ohldustohko, voijerisorjo,
pokoputket, iiiinen\alinentirnef , keulon oloputkef ,

stefot, elulyhdyn kehys. 559+360 virtalukko,
körje+ön sl.b.fys Jo 250l35occ mön+rö yln...
Kysy! l(dikki oso:i owt u!.iol tied. Timo L/\ononen
0400-648826/il+oisan.
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Louri Puirolo +iedottod seuroovod: Kelloko+eloi+o
tulosso Sixiin jd hiksei tnuihinkin Jowoihin jo
hinto edellezn 5O€/l,pl. Lisöksa llrpoilin tehdä
Jowdh pikokoosukahvojo j{r nekin ovol volnis-
funotsd. Cezeton peltisiä ke+jusuojio 2kpl- Teen
edelleen lalwet den ko/jouksio jo körjel-töhien
osennuksio. l yyn nyös sdmhulin releifö körj€f-
iöniin sysfeemeihin. Soi+ellodn 041-5498156

Jowo 360/350cc vrn.1972 enlisiti+y,
museoojoneuvo. Eritiäin hyvö. Tied. O4O0-

803 378lirlönlsälö

trdwo 360/35)cc \\|l9Tolvelorex tiwvounu. Ei
rekigteiissii, poperil OK. Osiitoin erfisöi+y, rnm.

körjetön sytrtys osenneftu. Jo+oin uuflo osoo

hukooh. Soitellmn Alpo liyllyniemi/Keuruu 040-
7240830.

Osfon:

Yaf.r,oho ftuil l75cc vi\. 1972

öänenvoimennin/pokopuiki. yosi.050-35853 10

Tiedoksi kerholaisille :

Suori+on omnotti+oidollo mn. Hiekkopuhollueto,
kaopissd +opohiuvao nuovime-,+eräs-
,olumiinioksidFjo losikuulopuholl|]sto, sekii
jouhepoltiohoo lousio jo lokkoustd. L,söksl
wlmisfdn seu.oovio osio Jowoihin:
Rekisterikiinniiys?ehejö, kurosuojon volkor src

peliejö, keljusuojdn suoiapelteJö, pyörci+ö,
pressurou+ojo Sixiin, prkiokun kansihuo!€jo,
siwvouhun kiinnifysosio. losikuiiuisio satulon
pohjio, losikuifuisio tokolokosuojon etuosio,
ldsikui+uisio kotelon pohjia, ohjduksen kiristys-
osio Sixiin+sotdtnolliin. So+o-Jowon
to!,oro+elineitö jo rekisterikilven toustopeltejä-
Jowo iyp. 11+18 losikuituisio soiulon pohjio.
Ko,kki he+olliosot jouhepoltfomooloitu.
Lisöksi volhis+on nuherokilpiii pellistö,
oluniinisto, losjkuidusfo jo muovisto, sekä
Iosikuituosio eri pyöriin. HVA, KfÄ, CZ
Vollnistdn Jawo Sixiin jo sofo-pyöpiin:
Nunerokifpi klpero eteer, rciskepel+i e+een,

elulokosuojon sivupellif zkpl volkoinen, prikkojo
e+uiskdrin pdihin jd losiktriduslo tokolokosuojio,
so+ulon pohjio, etulokdsuojio kohio nollio
Sixi+/l o+ocross. CZ rno+ocross +okolokcsuojio.
Kysellö'/oi+ selroovosti I

T:riI Jouko Koli

Un+olonfie 40 05820 Hyvinkää
Puh/Fax O19-463O15 .io O4@593605

En+inen /\^etsöhoon niklodno on nykyisin
nirnelfiiön Loanoon Kromi. lle suoriffovol nyös
nool-toripyörien osien kromdusto. lledustello
voit 02-7680071, mulio poros top. oh sopio
ennokkoon Horri U6itdlon konssq, joko hoiloo
/'{P jo t\opo-dsioi. |liinel fovoitol nunerosto
040-5575217

Köönnösopuo on sooiovisso Tsekinkieleatä
Suoheksi Ta.jo Tioinen, puh.050-4616345 jo
sp. for io.iioinen@helsinki.f i

Vinkin anfoi Heikki Soroste Espoorto.

/liön+iä Jowoihin sdolowno Slovokiosfo firmo
njmeltö: CE-BA 6hBH jo osoite Zohrodio 14
984O1lu enec SLOVAKIA. Heillä on rnyös o,not
sivul netisSö. www.ce-bd.sk jo jos joku puhuu
hyvin Soksco, soito numeroon.
99042190544993. F ifmon noisvdki os6o
sdksonkielen. Vinkki tuli Jormo Vi+iel

Jowoosio Tsekeirtö : i oto Sokol. Sokson kielellö
rou\r'on konsJo pörjöö, ei nuillo kielillö, elleijoku
siifen hollitse tsekin kaeltö. sdhköposiiosoite on:

iowo@molosokol.cz Asiollinen jo ho+€ftovo
koveri, hoi+oo mi+ö on soviitu.

Jowoosio luoteifavottj f irrnogfo nihelfö
fAWAI AqK].CZ /Peier Longer. l-hnellö on osro
kohtuuhintddn melko hyvö \(jlikoilnd, fletistö vojt
fufkio hönen luel-telooon. Useai ovdt jo hönehä
filonneet jo towro on +ullut perille nirn kuin on
sovittu. Allo netliosor+e, josto voit iilorllo.
wwwjowotndrk.cz
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afaleltu
Toisin

fl I.S.D_T. on omituinen kir-
jålnyhdistelmå, jo a on sykäh-
cll4tåvä väikrilus tuotettavuusa-
jojen ha(astajaan - vaikke vain
penkk,ulheil,jaankin. Intsrnatio-
nalSix Days'Trtal sti Kansainvä-
linon Kuuden påivän Ajo on
luolsan olympialaiset, sånotaån.
Tosin siltå erols stiä ne pid€-
täån joka vuosi. Eipä siis ihme.
ettåi tåekkllätsen mootoriovörä-
teollisliude. päåmerkil, Jä;a iasCZ olivat mukana jo €nn;n

sotaa, Mainitlavaa msneslystä
iosin alkoi syntyä vesla sodan
jålkeisenä vuosikymmenenä.

Tuollojn luotså-ajokii otivåt
van kevyesti vakiomalleista
muunneltuja ja perusluivat näi-
den huokojsiin ja tuoieitavijn
vaklo-osiin, Vuosien mukana
kilpailu kiristyi ja vaåiimukset
kasvoival Lopulta viittelyssä on
menty niin pitkäIe, ettå
ISDT-pyöräl ovat erikoispyödä,
jotka oivä1 juuri eroa molok-

UUSI Jåwa 1751656 on åsiäntsen
nåkötnen luoba.ajoad(1, kuren
lehtåah kltpåpiö.ån arvo|e
sopiikh. Erlkotspitrleistin ruuUu
hYVä ketjln kolerointi säkå
s6l6ontåtukl, Jonkå stlottus.on
sellalnen, etel rnaåvåra ptenene.
9e on sitåpåiisl keskirukl, joien
Pyöråå ei tsrutrse vtskala
kyl,olleen, kun pyörtå loudutaån
eslm. fensåsrlkon vuotsl
hrotteiemåan klpailun

MILAN JOZIF

ISDT Ja Jawa - kaksi
käsitettä, jotka liittyvät
kiinteåsli yhteen.
Töekkilehdas oh lä een
kehittänyt uoden maIin,
jokatosin elehdi vielå Unä
vuonna mukaan. Mutta
kertoo paljon aiattelun
tasosta.

rossmatteista, Ollaafl siis me!
kolsen kaukana tavallisista
maanliekåi4:öön tarkoitet{rista
mooito pyöristä. l\lufla toisaåtla
kilpa-ajokkien kehitystyösiä on
saatu paljon hyödy isiå ratkaisu_
ja, jotka on toleut€ u jokamie_

Uusi saria
Vuot€en 1963 Jawa psruslj
kilpamallinsa tavatiisiin tuoian-
topyödin. Tosin viimeisjnå vuo-
sina yhiäläisyydet iäivät varsjn
pintapuo siksj. Kä'.tet).t oaålva_
liitiin yk6iiöliis€sli ja joitakin vat-
mist€ttiin erikoisesti kitpakäyl-
iöön. Samanaikaisesti 1yösken-
teli joukko Jawan su!nnifl etijoila
Prahan Suunnittelukeskuksessa
keskitlyen pelkästään ulden kit-
papyöråsarjan kshittämiseen.
Ja vuodesta i 964 voidaånkin
sanoa uud€n kitpa-Jawojeö s!_
kupolven syntyneen,

Kaikkein poikkeuksellisimpa-
na on pidetiåvä Jawan mootto_
ria. Kokemusten mukaån kaksi-
rahtinen, yksisylinl€rircn ja
mäntäohjattu, mulla moottorin
alakefran muodoslava kamp!
kammio-vaihleisto-kokonaisuus
on yhiä valua. Tavaltisessa ra-
kenle€ssa se tehdåån kahdesla
kappale€sia pystysuora å såu-
malla, joka on koneen keskellä.
Jåwan kilpamoo orin alakeran
sivuilla on kaksi kantta, joisia
vasemmanpuoteisen laakse
kakeytyy kampiakseti ja oike-

-anpuoJersen vaiht€jsio. I\,4olem"
mat m€kanismil voidaan purkaa
mooltolin oJlessa kjinni ronqos_
sa- Ja tämä on nopejta huo-ttoja

r ajalellen vefiaion etu.
nunkokin oli tuo|oin uusi,

T-tyypin yläputkirunko, joka oti
vafusteilu tehokkaalta ja pitkäis-
kuisella €lureteskoopiIa. Etuak-
seli oli kiinnitetty etuhaarukan
alapulkon etupuolelle. Myös !u-
oet navat ja pyörä1 kurilujvai
ajokjn.olennaisiin uut!uisiin.

1960-luvun jätkipuotjsko a
Jawan koko kitpamaltisarja, 175,
250, 350ja 400, kåvj tåpisarjan
muuloksia. Kuiva kytkin siinet-
liin kampiakselin päästå vajh,
teiston pääakselin päåhän.
4oo-kuutioinen pienennetiin
vain 360-kuutioiseksi. 3SO- ja
36Gkuutioisissa käytettiin yhå
kaksiakselisia viisinopeuksisla
vaihteisloa, mufla 250_ ja
175-kuutioisiin tisälliin kuudes
nop6us. Funko vaihdeitiin kak-
sipuikiseksi umpinaiseksi sjt,
mukkarungoksi, jonka emåputki
vahvistetiiin erilyisesti. Takåket-

i,s



ju kalosi kumisuojusten sisään -
pois näkyvisä ja pols miellstä.

Edelleen uutta
Jokaisella ajoneuvosarjalla on
kuilenkin rajoiloksensa. Ja ko'
kemuksen mukåan, mitä laa-
jempi sarja on, sitä €nemmån
hankaluuksia ilm€nee äärlmaF
leissa. Eityjsesti kun kysymys
on kilpa-aiokeista. Pien6mmistä
tulee liian €skaila lai suurista
katoaa luoletlavuus. Tåhänasli-
nen kilpa-Jawojen sarja pears-
tuu varttilitraiseen malliin, jonka
tyyppinlmerol oval 652. Ja koko
myöhempi kehiiyslyö on suori-
tettu 350-kuulioista silmdlläpilä-
en, jolla tåekki Karel l\,{a6ita
sitten onkin voittånul kaikki luo-
kan Euroopan mesiaruudel
vuodesia 1970 - ja pari snä

llmeislä kuitankin on, eitä
17s-kuLrlioinen on jäänyt lapsF
puolen asemaan, Siitä on samo-
ja kaavoja noudatollen lullut liian
painava. Niinpä Jawan suunnlr_
telu ia tutkimuso6asto onkn
saanut läksi kaudeksi valniiksi
uuden rnallin, joka Paremmin
vaslaa ann€ttuja vaatirnuksia
mainilussa luokassa.

Uusi kilpa-Jawa on tYYPPinu-
meroltaan 656. Siinä on toteutel-
lu jälleen uusi ja epätavallinon
kampikammiorakenne. Kammio

puoliiluu pyslysr.lunnassa, mutia
täysin epäsymm€irisesti sylinle-
in keskiviivan oikealta puolen.
Nåin iälleen sekä kåmpiakseli
että vaihleisto voidaan purkaa ja
poislaa, vaikka mooltori pysyy-
kjn kiinni .ungossa. Ja kokonai-
suudesta saadaan entisiä kevy-
empi lujuuden kärsimätlä.

Toinen epälavallinen sovellu-
tus löytn/ kåynnislinpolkimesla.
Tavalliset vaihtoehdoi ovat joko
villivapaa hammaspyörä kytki
nasotelman alla, jolloin mootlori
lulee Joveämmäksi ja kytkin

ioutuu elååmmäksi laakerisla,
tal kåynnisiys vaihteiston kauna,
jolloin tarvitsee etsiä va-
paa-asenio ennen kåynnistyslä.
LJudessa Jawa 175:ssä käyle-
lään erillistä lisäakselia , iolla on
villivapaa hammaspyörå, joka
yhdislää poljinmekanismin suo-
raan kampiakselln ensiövedon
hammaspyörälle.

Suunnillelun Periaatteina oval
jälleen olleet yksinkertaisuus ja
luoletlavuus- Niinpä milään lau-
tasluistia ei ol€, vaan PoltioaF
neen kulkua ohjaiaan männällä.
Myöskäån erillislä vollelujårjes-
telmää putkineen ia PumPPui-
neen ei ole olettu käytlöön, vaan
mootlori käynää seosbensiiniä.

Tietenkin päsuunnillelija Jan
Kiivkan (ioka myös on Flt :n

leknisen komlssion varapresa

I

I-_l

_1
TEKsrssÄ kerrottuJen €rl tåmplkåmmiovålujen
v€dlllu pliroksin. Vås,emmanpuol6ln€n on
bvånomålnen f6ttabu, lola tåyt€tåån usehlnr$å
vaklopyörlgså. Kamplkåmmlo on vdlett! kahdosto
kappale.sta lä puolltluu kesk.liå. Keskollå on
Jawsn 250 tyypln 652 ratkalsu, lo!8a katnpll€mmio
on yhiä vatuå la va8emm.. puolelnen kånsl su lke€

Iamplkånmlon sekä ork3an puot€tnenvåthrer.ron.
Vllmsinen pllrro3 es|nole. uuden Kllo*J.wa.
1751656 ratk!tsun. Suur.mpt pååvåtu on klontt€rh
runroor l! prenempl potnriå lEnn.n iåvotn
trmplkamhlon ld vatht.tsron h€kantsmit.
PyttFuo.asså puotttuv. mootiort sil! liimåk]lr
mutl6 nerokklr€tl epä6ynmetl6estl.

8n.



TYYtPt 656.n mootiort avalåan
olk€3lia slvuti.. Kamptåtsåth ja
ve'hletrlo. mekanlsmt votdåån
P!rkå. kroitåm.tia moottortå
ru.goeia. Kåynnle{npotklmen
kytranu on vifsh omlperåtnon

OIKEÄN puol€n kannan attå ovål
vlrlalålttg€t Kiplnöbtå våst a
ryrlstoroltu kiitörön Bo6cn.
valhdgpolkimån ylåpuol€l!å on

noPa|Jsmltterillo, loka on
moottorlPyörän PaForrl.en
vsru3re /orl3åkh marssa.

TÄ|TA håytråvåt nytylsel

polilollne3ålliö on kok.nut pt6ntå
nuuloksla. Yuonne 1 964 syntyntt
tyyppi 652 on klrpålltlkyrryin€n
vlclä tåniiånkln. Vår onko, s€n
nåemnc vuo.len 1976 tsDT:s3å

d€ntll) ja Insinööri PsvelTalekin
johtama suunnitteluryhmå ovat
kehiltän€el uudestisynlyneelle
175lls myös uuden rungon.
Kromimolybdeenipulki on eotis-
tå pienåmpi Ja ee lalvuteltu
anlåmaan suurimmån mahdolli-
sin jåykkyydBn. Myös takahaa-
rukan kiinnltykseen on kiinnilelly
erityistä huomloia.

Emäpuik€n ia rungon ylåosan
suunnitl€lussa on peneudultu

ongelmiin, ioita rankat hypyt
pyörällä luovat tullgssaan -
aks€livälin muutoksiin. Altmiini-
valuisel eluteloskoopit ovat Ja-
wan omaa tuotantoa Ja antavål
,oustoja 205 mm. Takapään
llikevåraa on 175 mm. Kuuden
päivän maastoåjoäkin silmällarpi-
täen ajajalla €i piläisi juuri olla
vallltamisla luokan huomioiden.

Suunnillelutyössä on luotettå-
vuus ollut ohjonuorana, fiutla
slltipainoa on Saatu pudoietuksi
helkois6sli. Uusi Jawa 175
tyyppi 656 painaa ilman poltlo-
ainåtia vain 95 kiloå, Vanhan
|nagnesiummooiloris€n vasiaa-
vat num6rol ovat 111, T€hoå-
kean el ole noslettu yletiö|nåstl,
vain 1,6 hv -juuri luol6tlavuutla
ajai€l'en. Silll leho-painosuhde
ajolillä on edullinen, sillå hujp-
put€hoksi ilmoitelaafr 26,1 hv.

Kaika8ta leknis€slä hienou-
desla huolimalta uufla Jawa
175:tiä ei nähdä lämän vuoden
ISDT:ssä. yhlä kautla ei pidetä
vielå riitlåvänä näyltönä, vaikka
se onkin mennyt ilman suurem-
piå ongelmia. Tåekkien Våa-
si-ioukkue ja Trophy-joukkue

aiavat vain muissa ylemnisså
luokissa: 250, 350 ja yli350 cm3.
Ja ajokkeina oval jo monissa
kilpailuissa koelellul mallii, joilla
on voiletiu Trophy viid€sti vuo-
desta 1970 ähtien la joilla on
ajettu tämän vuod€n Euroopan
meslaruudet kolme9sa luokas-
sar Jki Stodllka 250, yhdeksän-
kertainen rneslari Karel Maåila
350 ja Sianislav Zloch yli 350
-luokassa.

TIKiIISET PERUSTIEDOi
Jat{ar ISDT lehdasalotlt v. 13?l

Malll

Mootlorl

Syllrterililavus (rmr)
Upin. x lsh| (nni)
Teho (tw(hv,/r/mtn)
Sytylys

Enslövato

Xylkl l.vyt (rpti
Va:hlelsto

Tolslovalo

Runl(0

Eluhaarulli/tit*!v.re lmm)
Talahaaru*ta/llil ra.å (mm)
A*scJi!åll (mm)

lstulnkor*ols (nn)
ohiatslango|| laveys (mm,
EIu-/lalaiafill låpimma (rnm)
Eftr./laksrangås lkoto,
Faho lln.n potitoatnofia (kg)
Huippunopeu! (kmA)
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-rÅw,& 35* spxrr{

rr' .lrtr.htlmocalontt3 @ mule
N gturt etu se o ot&4^t aa nrru-
|l frrrlr tun inrDl4is*. !.rrm.
drl Lqrat vt dt6 UjJd'urdq
isLltddslt!f,os! l| a$lob rÄuöla Lrl-
ld buxdsr$!€n. Tlblh ea.&r d
i*rli.t LlDrtr{Fr.n urr.ul fldELl.'
kåneru4ir booltdi.jd'do K',ten
li.l,.l6l, xst6l!, ftoruD pw,ut<r^s
vm, 6 moötlo!1pv6.Å saru( -nr!'o'.Rin vltidlh€t i6fl J.ri )Ind'
tu n *tlrau,lrM i!1. htr,n otol.
II!€rr .U(.rl. todrn la&6.!. ,o!r'b
drr hwuh DuL Ldl4tllrölL6
r.ulhd.lftir. ;@lrdiFåtida Durlu-
MltrtarL EcL. J&tr d calti'tr$
6!t hrBh lst2{i4v.r.| lvöJ{r'rl.t{
o! $ eld.d d|jl4 Dåf$Y st'tiod9dö-

rfft}l n dlrrm MIkÄt4 'drtdrl|tllmi trl}'v 'qDllDarhc [!r!
-r- it"-"ca .ra*.tt 'tAvtl4" IFD&-
rÄtr *irhl.rrh Cl|l.d F elÄsd
!l4ct r$eqh Pllkiilfl $rt

J.rr €lkui:åa nÅonlet!|ata E}l.
r.ltn, t4 on iEip6 lotuh$ !.oLtll$
ats o!!s Itdril aohblai4a |r4t3*&
!*rbF,, rytrDlllitH trdto!4, Jorl
rdJoÅt le*'hLdlablå Ptsmt
r!o-{bhålsuud.!, €}e ct 6!rh tln
rraBå{r$.D tultl BöJutrLå. u}ltr|m'

i.ltje

J.* oD Jo G$rs dlnt lcfu'
torsr,ruttloltran. sll|{ o. t 6ra (4nlt
buutrr& hurs\rot ir pyiitirn t\llttit_
lå.loirur-€ lrulsn. gdr tilmrllli'

nko 6 itha, Drolrult rlErh lrtl.
sadr Jr no{r|!. rrbtit ldYrt kiti-
6efl. tktennr o. lo|ldn |gtot! i.vvp$
llnd muds l|{ntnt htdioollorit4tr
r.iru d.h!n4 ,i.n irlr&o 6
rrtn6.l.ir{r hlulon lt'h.tftrt hrl,
lyl}trln h tieltrt4. trl.n.&r|.t
tliDGil hlt6.t!u r.t !8 9ååt!tY

roha6. ioss ltl !,huttai!!s:1i:ni.r'
!r!:ntri tt lubda rrrteai t ull&:l
oier dlttal[ ra.lsn !.adrok*&i;
slerulrds lahtl3tqt lir&uolon
lurl€ll|jF tdlnålian . .tot*8 lln,lleii
qrl rlns pyö.ån DftrNitk v!i't. .

xo|rdrlb on lavl.Llv ltlllirt{l ,r
ir!$ l.lslf1 Dr lLdltköd 8r!d.nrd,!t
s1v{d roliarl1- s.kra, Biie @ll-
|ir luliro|llrnl€tn hltlm! ]anaoa.
ril{lst rttti 6. eir$ br.binollttr ei
ols rluuit i.trtål{{ lrtt nåitd tiy'
d.d!qldn6, st d da mt'liir itbln
vr,!tutå rqnSr|l Jliktt''ttr[

r&r {,dtrlrs.hluY\rn tuouttllsl
!tsr. rnr bårlrlrbtl4 itlLi&n {u.t n
mlllirw. pliitalllt huobau tttol6.n
dnti rera, thtn Fblen rifkil&t!
drlrdce nrrll$r oll tnultolltrluu-
rdrllt r.nt tt. t\$rrlten llcbl
rerl9i*oko heifta mt:]Ltorlhi€.l,ct
t(ltultd6$ P.llotl ftolL tr t{*_
||.d !''I{qd@t Ber nkUpåilu,hin.
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lxotlti,llrd, lrrd ,t ådl! Msetooll]å
o!. soitrhq askia,lBrit ptdrSÅ !.1-
uD!.s5! kuln r{brll!*ye.r,såkd.ID. ti-
mriD vu4den aport-!rs!.1!$ on khd.5
oE6{ut uttd.le kÅyttittr rGtu nd-pr sxa4l. ttbå k1$L:tu:r !rt!!n
'!&rtrn .o3tolnls{}ri ,. d("eLht-snui.r.r rr.dtsn'.d6r. ?&tå tuu!_(a!.sitr on ult.nuitrl lhhJ6!( h.t.koiGll Dydm .1 'jmkiiti ldtot3,xrr ssr6oiniute.tr. h!r6 d. .nk

l)aiiitmn r'u.t6t {h .1 .re r!h-doeu rdl(ltta6 mylnnltrl{&itrrrDti llrnlt 63rl dr rotHrnlrxt rYillitrb,'hoh|nD\i'. l6-!uumd!a.

tj{!ir.n
ÄJo.dnrdrsrxrd,!ra rdor,lhE !Åi_dr ndto (Nxd{u

ej.ai a.nU.1d:!!r!!ytiriinn. fDk*.rl ot trtn:ålr per$tdbLutlo dksj
Yond, ct& .l] hlol6ntllrt ia& luttir
eajtc48, odkj Jr& renhqd}ult t1ö,.dierl'. Neuvri.il@ 6r.lstuo_
Jdr b{s prö.un alBtsu 9ldtm-qgra hrrcr&Ätdr. ndmd ..ai4r Jn bi,
wrlurFm. ol! euti(la{uutrlkn
J{*4, lorrå Ejo-oDl&lr!.itd, sr nJ-
rnr ja lrrtut puelc! ,tul6tv&t et!@-

Jnqrn aJo{ml1u${{d*t erliii etn-
Lrar oj! mlrtittr .iblrh.taker. mnl
* audltn pyiJr4 .n trr.nr rtmDstu,

r.t1ä 6 pttkt*t rxJ.tryi!. 6u-
tEa, !y*at tu rrrar.trtn diellyt$vji
&&nll!6. 'f$in t hlålt ooil. njo-oDik'ålrt l"n tubad! tFJF{Fn
l,f{ril laryt,Årlfy ea*rrl€ttir vate,r.gia.\ a h.trDo I*r., !$*6 llikt|o&rslttalbslt nr&l llldre lrtdml.d! * rdrhdlltlt. ,@$!a on kso-trv.; 8]'r{ or klt.ri sn!d:! b&n,$rpohllaa, *ittii DiaSn hloten otuuttiu!
lnaDNl}va t3 cn!:n toBr]rfB. vlmnlclii'n.;.!sis! s! lortrritin !cr..,
.r! r,l.ii j3 lolrjtrqrrt]s$ dlitfsld'r, pirN:Äa rddkooDpi åuFL,r
Y)r!,vån k!)oul,{n Ko:tdn kunob.

$t.i4, Dtirii{ &jr.

dplnhj*{ud.r. dr)ra, dll,rr nr
8|1vr1 ohrlodronr{dr di.s r!r(Ds.r:-
D.d :'6r*i R:g.s .ih.uits t u-
1€6å hyvt! oplibr.lt,0Lä,rd"r nllj!!-

J4*rÅ Irt{&UE [uarua 6!t{ i.!r-.lelu ryYlrn s |.}lry p.,lt b trvi
c\jr'tåJh h.ilo lydlo ajD@nnh ieln
dyti4 l.*nnr ohj.ndora@ v!.Lt{ .ni&alDs rrldl4gynd. !6Lr .{rtu-
ftkd rl5tl!€ltr dr turrtuii plrtiså
,a rEin isrry 8Jejq laJtr6rrnt@
t{r}t]reå Fh}iiit nrake hwdrt rl.l

JaR ku!u! pxhlln, jdlti t De
oa heltDo tehdf rinBrtdr].r .rst
hruiirr6s s.i k.rl:A etukdr &x
pta!&!{ .{!I!$o\itd!Gr !}.iå. d!1ra
rldt!r63. JoJ<q ern.( ui{ti ionnr

l(d(t .r ,! *lå.!rr.
JOsn 35{ Sporllie or tnbt ll!n-l,'ilrr t.*ri,Lhlx!.sa!.d_ r&iM&l

Uli&utå( r8a rltecn lårhc5ltnt s t -ls lqt4lt3.httd6tl.ds m I@D.],
[r,!altn, (urnrrllcrh ilrsi.r,te ,,
dn4 rrr,yirtrrlllie*t J. m.<aidr o e.-
tul|.uln rbd.llii l6di!1del&

l<lirntl qr di.rtoh di.{ptrÄvt!.
8(urd*oth Xllr-.t Flt,a u.iltl]:s o!
dilni h.oiallrr'b Ja mtftn. 8ih.
sslliDte.t lr{sli! lonruo. d .'rrg_
vrlrbt.D rl'\dl14m rJrbirctrn* ot,
serlls(ln nrd..r m(ienrdr 06 j,r{dtlt

drntli llht@. tÄ}{C,@tr!i tnndr
irl.lturnLltyrllrnvtr*nÅ, bt. J{si$l
o. !!ht !1ll|*r btrski!_ ,t\!tuu nio,iq irrr€.li$.!il,- .rr.t rrrlran t hd{lho! ,irn ih,6lt drlDdru es'aDdt-mtn ttå)6s(ru 4ltulrrhi!,
Tiih'i .flli4lr€tl rr'd. .ta.! !@taxto. ,rdlir sl4n, . ii r share!!{.n
hnlx.xti |li!e ici$brtlr Itntl..u+

Kolqru*uD(dh m@t.k r.6tli
llonnciit' snrilb tl1ddttatro:|s, slllå

tu turdh D$martt
el*n FdFnpuol.d,cnrlD l<rstR P PL

kchiUi hlriilrn piiitå hrbnåeviå ris-.slnt!Ii.}As, on s ,.ii}1$tture.!
i1::..at.r.tn.o j. rt rreti den{rB.

t(ohauull3al8 noFn!{ltf ålcri.lail.r
mno&dlA lat$t h ln n kr4in pi.å
*ii, e vfiti.it 6r&rmnDl& v.ihi.ello
su!t{th nnet ja ån16 p$rr.All( k.h"
trLi*n kilhiJ{r}.deo. X!t.{ Lur hrru,
hln Dyödn lllkrre ,itt llii ilipDtr-
rop.ull' lule *ill. ttt!:Lli:.! li{ba.
t{Iitl|jn$1uuin llm'{t: tn*Nr!t.}rL:a
on kuir Nr!!r.rn. Ji llllidttl]itntn$
!5!!rlr!l.a. t&l !!aLr.r1 0h vii*rn;ilrlii.
'ai3lii .!yft{ii rl JRnlia sl&rn jorani
wtn rulntlln til{rte]slin o luk"rn
m.anes5{ "DllMlcat . l0!lli:rniilr.h ot
rdei!, .i!ii nxbrt rl yt.|e rulrdt h.tn,
fidnii Ejelttrns @ rlt( iihk.i tr{yt:-
:nr|,il'\ "[k.i tnfldi
r.!rtl snon! urr.t"rstn rntrn sndtr.

rAt'hh ki jlirll?! d 9rslrln *-
Ixtrlll:h ft.!ftrrsfn ,, llta.!.rl;1rr
&L-|e{U.ine :dl€Lb .- Nrarå !'i!
,ot*6 lahae lr, lm/r, *tr n.ip-
pumgeut{& unoidt pilknib. SLIlr$r
40o r.lnh .l|! .$.n FL.r rol olh
tEsntlllD Lrdhs B@1lo!r or kur
ella slst{.ojlou J* ldUrtyr'tj's rrtrar.
dtlq Etrrrcmdlrlå noDer&5ill8 !.-

varb&bto. villr,]suht..r otf.r
btttn Jrra l5O epdrt n d$.rltl{!r
t.el€t,r, kol0r3 Ir n.ile y{ltd. ovrt
kyilin liihdli t t {n\ j.lra !}orh{tedde pnåii, ylli srn$ ka.kl{rlrtrk-
stL Äjahrlh t lss.ll. $tiv.iu rlr.l.l€erlill*, völ hnmrtrtltr vr.itrk .l-
r. r,iåaiö Dcllit{til .&r*r 3!oril.!
krLrf.n. Vxihteldar vahru l.,.llri.u
jål8ll' lilrrti!€r: $ip!A JdlE ptd.tr.
riii.n.tltril !ö1Dll &lrlrr&ay*F,:!:,
herl. rina.rin on ndlDdd ,! dr,trn
!fllb Faikaarrr rld..r]! lriå!,Jlk'lda
!s, Jnk. @rr sr .Jr.r.4*i( Llrri.
ed.l!€r vaih|lilid e rlrurerl]l n-
l.il*na. JoBle 3!rth tytljn loltn,i
rt|jhdllr{lg iuaob@tnsl! Ktdrnl
tmitrle ltPll kur lbrhddvrp!å krm-
m.h& jdk(l.dult Johq&rd !!u"
l*^. 15ri| takarnd malxlolrlere hi-
'in norw qtrtsnls.n, m! hrdraa
!d!n{i ftlnllh los Jtrwe }}lktr
on hlul.n ,a&*lis|:]1's". Jq rlc
kinylljdt *trurlilri L{*c!, m !n-
rox'{..i!*t't tlmenå' hB]'d,nirh Dr\1ln
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r*k*rl€lrln, ?ålå el ol! Lutte.l.n4l
sytji h6si.å j.i!wa!r, !,llå {vr-
k.yryFin6 on jontlDvennn trlnDotonla
ls repålittr!$! netlla toxdrall.fG
hittrila |sit dl&!dÄsu.

Ji*s rtdtrort-vdnt4tnctlldltl.l-
e! d lrtlelAarri millåån Lavolr n-
!.r{:l!.MiL.Illle Tå5ti .i ttrllcn-
rEq 61'alr,r. ni!i, eLrå hinåråita
olld cpigblr&, p1lnvreLd. e od @it'rc
srlri, etui ..&.o& r. hnhs jå sot-

surii4kyk! d kdhlerqlrxn 01-
arAs hrbEi@r rddlllnn lusrrur.
SArato;!{u:durc ]rql)Pu6tEu
110 in.l ei luilenllF s.c!! lrvB
drtr& j6ra .a.it8*'.y.rJ. Jdi.a
r!l1:*ri or FaruDd si)k,in trf usr
r.d .r lnrmlla d:$ttaj.rt!. Ar6tl-
rcNr\ymi. r*L't.*t Joadu!.rt! $trlir !!F
r,rta,tsn t!ll6äu5, joloir ,li ol.sa!-
* o.hilot:5l1!5 ttölÄn ki:nndell(l$r.
rbista tl3iklet ei $tåll.thl "otran

fi.lrlrtal*llt*1. f.urr..t ,:
all6.irt.lt

,ail{t.rKn.n JE*d 
'nl@dellnbuou. lorlntnl.tl]*l.lm ;.ohaldri-

eltå tnnFir. r!:mnittelq<<. on 6e-
re.rx ,nj{d.!Ie. åidirea ei €b_rå
ittlrr låman ruöi$ !åJ kotltkdn
itrtk.eit, !rra! p,.&L*a oD ktr.t
i. mtrrtlnmmi lrluian rL!ti.ndr!$j-
n.n d*u. almä er 3{ln*!a o}e Di-
tåih bhro Plt.a piiinr4roh, Jå*nn
jrhri oror - .tbäti! ko.djtiiinn
tklnåD !ohd.ll. - c!L tf*lalerili-
se;. s{{rtsla norcr*3ilta JsrtaLtllts-

s oa r]ala,u! llsr .rrel p'!r. 99rah,
dy$aan. T ii,la Johru! lirbrirdl, t.r\yei!-
iå lnlr.ne :yLis!a- !Lr&i 4r .!u-
Jsr&. r@p! hulrDr,tåvlr !tii!.slj-
on: j. db$ns. r.lm.!al. ntllnjr-

Jawe vtrB{er ovÄt rriu-ddn5at.
rluelo tlirlit $ll'okr\rl ru3&b
tli*8ln hllkoljj:!&, J(xlr €i åsldct-
Lrxs 414 lUmppanld u!.rbllcl!!.
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Jawasakkiaj ot Viitasaarella 2006

Jawasakkiajot Eännilänsalmen leirintäalueella Viitasaårdla 16-18'6. 2006

Tapahtuman jårjesti tåinä rTronna viitasaaren "Warlhat parrat" ja h)ryin jårjestivåtkin' aina hlYiä

ilmoja myöten. Martti Piipon ja Viitasaarelaise4 Xeravalla vaikuttavan Kari Rartakareen

organisoima ralli palasi hengeltåiän lakaruosien ralleihin, joka oli ihan hyvä asia väliltå

Penrsjawåmiehet Ilalikon suunnasta

A:lekirjoittanut lähti taas tutulla porukalla kohti viitasaarta perjantaiaamuna karniissa

auringånpaisteessa. Pirjo istuitakan4 Pekkolan Olavi oli Sixillä, Bergströmin Arto ajeli 350cc

peraårry peråiss?! Kupiaisen Ant€ro tuli autolla Sixi lryydissä ja velipoika Olavi ajeli huoltoautoa'

i-lua.ajo"ltu liittyi seuiaamme Nina Pelkonen, melko uusi Jawasakkilainen

Piiåtimm€ ajella hieman kiertoteitä, eli Vääksystä lädimme kohti Sysm'iä ja Hartolaaja edelleen

Joutsaan mistå edelleen Kangasniemelle Tässä kohtaa pidimmekin taukoa pidempäeo, tani(aten

itr"..".1u pyota..". Matå jatkui ilman ongelmia ja niin olimme aikojen piiästä jo Aiinekoskella'

.jossa soiåmå. fattolmme matiaa nelostietå Viitasaarelle, jonne saavuimme iltapäivällä noin klo

i6.oo. porukkaa oli tullut jo jonkin verran, joten tuttujen kanssa piti heti vaihtaå kuulumisia.

Suoritimme ilmoittautumiser, lunastimme mökit ja majoituimme pieniir kohtuullisiin mökkeihin

Aiovehkeet naulaanja pyörinziän alueelle tuttuja tapaamaan ja Jawoja tutkailemaan'

pårjanrui-itta ot;tin i:it inna majoittautumista ja seurustelua, sekå kurkun huuhtomista, joillain

enemmäq joillain våhemmain. Haurkaa porukalla ainakin tuntui olevan'

Porukkaa oli tullut läheltäja kaukaa, nlt etel?in Jawahaxrastajat piiåosin olivatkin joutuneet ajamaan

pisimpiå matkoja. Se ei haittaa, Jawa keståäl

Aamupala lauantaina, sekä sutnuntaila olijäljestetty leirinnän.grillikatokseen ja siitä täytyykin

a.,taa iziydet kymmenen pistettä jii{estä.iille Homrna toimi hyvin' oli tuoreita sämpylöitä'

leikkeleiai, puuroa, kahvia jne. .. /.8.i



Mitkallå Viitrsafitlle. Pirjo tauolla

Jawdakkirjojen truodn osanotttja
'Kirsikkå " Vainio Tåmpereeltå

lv.2kk

AamuDäivä sulateltiinkin tukevaa aamiaist4 kunnes puoliltapaivin låhdimme perinteiselle Ja\'r'a-

ajelulle. Lllhes kaikki osallistujat lähtivät mukaan, sillä tänä worna ruokailu.oli jarjestetty ajon

vitevreen Keihzirinkoskelle, ionne ajo suuntautui. siellä paikallinen kylätoimikunta oli valmistanut

L"onakeirtiolla h"rnekeittoa ia jälkiruuaksi oli "lettumesterin" tekemiä lettuja hillonja kahvin keral

Kyllä meitä hemmoteltii[ tii]'t]y sanoa. KeravalainerL alkuperäinen Viitasaarelainen oli

myötävaikuttanut tapahtuman onnlstumlseen

Ruokapaikalta låhdimme pienryhmissä ajelemaan takaisin leiridtäalueelle, jotkut poikkesivat

matkalia paikallisia nähtävyyksiä ihailemaaq itse kävimme Viitasaaren kesL-ustassa pyörähtämässA.

Illan ohjelmassa oli perinteinen Jawa-palkintoje! jako ja arpajaiset. Arpapalkntoja oli runsaasti,

joten lähes kaikki arpoja ostaneet saivat voiton.
p:izfiertopalkinnon pokkasi tiinä \,uonna Kari Rantakare Kenvalta, hänen aktiivisuutensa ansiosta

saimme viettää mukävan rallin. Cz-kiertopalkinnon sai Risto Perttula Jämsästä ja pisimmän

Jawamatkan palkinnon sai Nina Pelkonen Espoosta, jotka matka oli 465km Hän ajoi 250cc

sportilla. Entisöintipalkirnon sai olavi Peltonen Porvoosta harvinaisella hienosti entis öidy1lä cz-
Enduroll4jotasanotaan"Vinkuksi"NuorinJawallatullutoli}{enriNieminenJämsästä19vja
vastaavasti vanhir osanottaja oli Pauli Ahoner J)'väskylästä 75v. Rallin nuorin osallistuja oli

"Kirsikfta" Vainio 1v 2kk. Vanhin pyöräjalleen oli Kausalasta Jukka Rönköllä Jarva 250cc vm'

1946.
uskollisimman Jawarallissa kävijän palkinto meni Kaarinaan Ari sipilälle. Hän oli niin innokas,

että kävi Viitasaarella paikallajo viikloa aiemmir todetakseer\ että taisin tulla hieman liian

aikaisin. Eipä mitäån, takaisin kotiin ja viikon päästä uudestaan Kaa.inasta Siinä, jos jossain on

Jawahenkeä tnuillekir jaettavaksi! |

Palkimot tulijaettuaja loppuilta menikin taisten seurustellessa, sauroessaja hauskan pidossaja

erittäin hlnr'iiä hånu.imusiikkia kuunnellessa.

Kaikki loppuu aikanaan, joten yöpuulleja aamulla taas hyvän aamupalan j älkeen moikkailemaan

pitk?imattalaisl4 jotka vfiitellen alkoivat lähteä kohti kotia
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Jrw&rFjen €rikoisuut oulurle
'OmNstå Päristä' muotoiltu en-
koited Jawå 6t8' Bieno!

Kiittelimme vielä jii{estäjät mukavasta rallistaja suuntasimme kohti€telää, tällä kertaa suorinta

mahdollista tietä. ntapäiv?illå hyvissä ajoin olimmekin kotona, sadetta emme saaneet tippaakaan

koko viikonloppuna, eli kaikki onnistui viimeisen piiälle. Taas yksi ralli takanaja ensi wonna
otstaan uusiksi hieman elelämpänä K?irkölässä Lahdet tuntumassa.

Haluan vielä kerran itseni ja kaikkien osalLisrujien puolesta kiittää "wanhoja partoja" mukavasJa ja
hyvir jiirj estetystä Jawa-ajosta 2006.

Tilastoa ajoista:
95 ilmoittautunutt4 23 pinvail<^\tijdÅ ja 25 järjestäjäporukl<aa.

Keihärinkoskella mokapaikalla l0l moottoripyörää.
Järjes:äjien Jawoja 9kpl

Hymyillajäq kun tavataar\ ajakaa varovastija kiitos vielä kerran kaikille osallistujille I Tv Veka

nlrokarlu luontrotrhelme8la



Jawa-Auto, jdllem rudaaa !

Pitbi ja eaativa natka Jawa 750:lld.
kirl:kaanpuraise lla ii nei se lld yksi lölld, ioka nlt
on entisöity entiseen nalliin ja loistoon!
Se on nyt ylpednd esillä Tsehn teknillisesså
museossa Prahassa,
Kesti 79-,r'uotta, ennen kuin auto pädsi uuteen

kotiin.
Se raLermettiin 10.0001qn vuoluiseen

lreståWsajoon maanteilld, joita aiettiin Tsekehsd

m utamiha v)osina 3ullrwlla.
Szllaiset kilpailut vaativat kdeitd ia hoPeita

autoja, jotka l otett.t ltudeh takia'roihin aiaa
karkei|Ia nope l6il|a.
Tsekeissd oli tuohoh aikaan at toteollisuus, joka
laskeltiin lMel:si mqail an karkeifipaan
innovaarioon, seu insinööi taidon Wrhaaks i
Jaean autotehtaal-
la.
Jdwa otti esiin kompaktin lcahden istuftavan
unikifi ja innovaation kondrukstion perustuen
puus ta v al mi s t e t t uuh alus ta ta kent e e s e eh. Kety t
truktuufi salli 2-tahtisen 750cc ,toottorin, ioka
antoi autolle b)vän biihtYw-
den.
Jawa valnisn äfi 750cc mallia 6kPl.

Ndhä autot osallistlri|ttt 1935 en. 10.000kn
ajooh. Uaikka jksikidn ndistti autoista ei

voittanut, ne sijoittxivat kolmen kärkeen 750

Itokossa. Voittaneen aioneuvoh ke sh tlthtino-
peus oli 83,7 krt/t hlpailun aikana.

Tdhåkin paivdhd se olisi tuhteelliseh hrvd
keskituntinope s.

Eprionneki 750 nallille tdnö kilpatluidi vti-

meiseksi. A\ltot ldhetettiin talcaisin Jawan

rchtaal Ie. josta ne vdhitellen ioutulvat iks iryi seen

yuosie kuhessa ne htlvisivdt ldhes kaikki, ttlulta
v. I 976 sukelsi Jan Egd! eritttlin pahoin
krirsineen auton mere|td. Myöhemt in
v.1992 höh luovtttti surulliset .iåannökset Tseklcien

Ajonervon eitttiih huorc k nto teki sefi, eftd
aulossa olierittdin wlLea Ja vaaaita reslau-
rcintil!ö, jolra vaan paAon aikaa ja vaivaa.

Mxteo löysi lksityisen h thppanilt SKF LEjskan
v. 2001 . jo oin kdtnnistettiin pitkå ia taikea

entisöintityö.
Vatmiiksi tehty altto esitehiin seremonioiden
ketd museon hdjetusalan n iylrelrssd
15.6.2005. Tttnti oli 70-r'ttotivtiiv.t siil.i, kun

qu I o ai l<anatn ta lm i st e tt i i n.

Tdlld hetkellö re tetdå kdtseita Tekniikon
Museossa Prahassa elegantilla ja
ae tud)naamise lla ulkondö llddn, s ekd li njakkai I Id
ja agre s siiisi lla muodoi llaan.

Jawa 750 oh heltltmdttä lapsi, mutta sen aja
autoista se oli kauheusobjekti. Saman atkaisesti
hieno esimerkki tekhiikan kokotnisuuden

lhteensopitruudesta.
Tamän pienen, niin nopean hlpa-auton histona
on tehnyt Jawasta voittajan nyös n/Epdittdnti!

Inhdb: E olution I/2006

-JAWA
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ÄITIENPÄIVÄN PÄRINÄT...

Perinteiset åitienpäivän TT-ajotjairjestettiin, ei Ellsussa vaan Riihimäellä 14.5.2006. 50-vuoden
tauon j ailkeen oli aika ajaa ne jiidestyksessä 1o:met TT muisloajot. Aikaisernmat yhdeksitn TT-ajoa
jåhjestettiin Riihimiien urheilukeniain ympädstössä !'uosira -52-57. Tåim:invuotisen TT-muistoajon
ohjelma noudatli tismalleen vuoden 1957 ohjelmaa- Fiilis oli aitueuömiin hyväja tapahtuma ihmisen
kokoinen. Kivaa oii!

Itse olin matkaa suuonitelhtjo varhain, mutta matkaseu.aa ei tunlunut löyo'viin. Sitten ystävåini
Jukka Pesonen Jairvenpiiäsui soitti ja manaili ettei löydä kaveria Riihimäen suuntaån. Ei tarvinnul
puhua kumpåAki'ir ympäri, sen kun kellon ajat sovittiin, se oli siinä. Loppuviikon sääemusteet
eivät moottoripyödilijätl hemmotelleet, luvattiin sadetta ja kylmä?i. Tätiihiin se Suomen kesä voi
olla. Siis?ä ajovehkeet kuntoon ja saappai&i rasvaåmaån.

Sunnmtaiaamu valkeni pilvisenä ja kylrnitnä, vaan ei satanut. Ei kun tallille tankkaamaao j a pyörää
k?iyntiin potkimaan. Matkaal liihdin Jawan Kalifomian II mallillaja Jukka vuoden -64 MZ 300
ESillä. Kun koneet kävivätja matka suuntautui Hyrylåin TB:n parkkikselle fiilis rcusi sopivasti. On
se Jawa muuten mukava peli ajell4 sen lour "potkii" vaihteil.a sisåiåinja seuraa mitii muut
tienkäyttäj ät touhuaa. Tebadlla syöriin j ätelöt, olihan n)'t kesä. . . olihan..Jukka soitt€li j a kenoi
tdevansa kohta, vaihtoi bensahanan sakkakupin o-renkaan, ettåi pysyi bensa sie|ä missä piti. Niin
oli pä:tsty matki,m ja kohti Riihimåikeä. Mattareiriksi vålirsimme vall}rad Hturi€enliDriari tien. Vetfi
ei matkalla satanutja tuDdtr ajomatkan jåtkcea olimme Riihimäen urheilupuiston TT-ajojen
varikkoparkissa. Pyörät riviinja tutkailemaan tilannetta. Ilmakin tuntui suosivan tapahtumaa, sillä
aika ajoia paistoi jopa aurinko..

Varikolla oli huiman hy"vä fiilis. Täällai saattoi aistia lrlitä on ollut TT-ajot 50-60-luml1a. Se on
moottodn låimmittelyä, se on bensan ja öljlm tuoksua, se on moottoreita säätäviä kilpailij oita j a
mekaanikkoja, se on lerylauluhittejä esittävä solisti taustallaan saksofonivetoinen yhtye, se on
torvimusiikkiaja se on ennen kaikkea kauniitaja tehokkaita moottodpyöriä eri vuosikymmenihä.
Se on yhteislåhtö työntötyyliin pääsuoralta. Sitå kåikkea se on. Sitä fiiliståi on vaikea pukea
sanoiksi, s€ on itse koottava. Ne ä.ituret ja ne hajut...

Ajokalustosta voisi sauoa, ettii se oli liipileikkaus 30-luvulta airu 60Juvulle. Luettelokoneissa
vanhio pyörå oli 3Gnallinen Rudge 500 ja Duorin -66 mallinen AJS Sapphire. Kilpakoneissa
r*ihtiin seniorina -34 Rudge TT-replik&ja nuoremmasta päästji -g Honda CB 72 250. Jawa
hrotteita lö)tyi molemmista luokista. Luetteloluokasta lö'tyi peräti seitseEiin kappaletta koneira;
Mikko Rytkösen -54 359, Toimi Slqaiin 150 CZ, Erkki Mietrisen -59 sixi, pertti peltosen -60 sixi,
Seppo Pönnin -61 353 sekä Timo Vainion CZ 250. Kilpakoneista löytyi yksi-legendaarinen pari,
Keijo Benjaminssonja -52 CZ 150. Itse kilpailulåihdöistii voisi sanoa, ettå on jiidektn fiilis seistä
päsuoran varrellaja kuulla ettii oåihdii kilpakoneet eri vuosiklmmenilt?i. Se teho, se Ziiini, Bri{ier
"trumpettisoolot''ja vajaa tahtien "voimapfin8'. Se oli kitrytettynä siinä.

Varikolla niikyi pyöråirivistössä Suome.r pyöräkannar läpileikkaus -50-60-luvulta.Oli komeatja
aikoiman niin kalliit brittikoneet. Oli ne kansånpyörät Jaw4 MZ, Simson, Ifa. Saksalaisetja
ruotsalaiset koneet seisoivat rintarinnan italialaisten luomusten kanssa. Oli ilo nähdä hieno K-pyö$,
Ifa BK-350 sekä Simson 425 liikenteessä. Niitå harverffnin niikly. Mopohanastajalle oli tarjolla
mopojen 24-minuutin ajo. Se oli menoa alusta loppuun. Voirl suositella tapahtunaaJos se paätetään
vakinaistaa vuosittåiseksi,

Kari B Mikkonen
Jawa Kalifomian II -63



JAMA:erV

Missd Jawal on tehtv?

Kartasta näet, missä mikåkin Jawa on tehty.

L on Jawan Tyrecil tehdas, jossa Jawat päiiosin on yalmistettu, myöskin joitain kilpamalleja
ja Jawetta mopot.

2. CZ vakio ja sport-mallit taas valmistettii! Staconicessa
3. Jawa Iypsyjakkaratja skootteri Manetit tehtiin povazska Bystricassa
4. Ceske Budejovice valmisti Cezela skootterit ja Jawetta+Stadion mopot
5. Motocross ja Speedvay ESOT tehtii! Divisovissa
6. Stadion mopoja tehtiin myös Rakovnikissa
7. V€lorex-tehdas sijaitsi llrad€c Kmlovessa

En ole vanna tuliko kaikki kaupungin nimet oikeir kidoitettua, lähde oli hieman epäselvä.
,{8,



Lars Dufvelin
5.8.1936- 2.9.2006

'Lsse' Lais Dufvelin, Jawasakin yksi

lcurrti dj.iseni sld on Poissa
kwannina syyskuu toiseng pttietmä tuli
ik i!.i struviesti omaistenja haYrasrajien

fiedoksi, nendriaiaig on Poistunut
ioxkastanme.
t asse htoli nieluisan harrasluhsensa dtiressd

eli pyör.ins.i satula1n sa askohtdukseen

keikn alon Rttyskilan moottoriradalla.
Hdn hdrlctsti |iime wosina 

^hiit'isesti 
RR'

ajoa ve rc raanipyöni I l.i ve t eroani I u okas sa

iryva I la nenestyksella, iory pohJoisnq 6e I la

tasollo- lAsse oli awinja ysfirntllinen aiaja'
jol@ oli aina vdlmis neuYotuant ia
opastanoan, jos tain kriiinlyi h.h|en
puoleensa. neld löhtbaikalla h.in neurot
-nuorempiaon, 

lunden olonsd normaalil(si '
Mutta kaiklla neillä on dikamtfle ia niin ki'i
Lassellekit. ]'lyt surumme ort suuri' kun

muistelemme lr.intä kunnon ihmisenä Ja
motoriEltta,
lars Lhfuelin kuului koko 60Jut'un seki
lu ote ltqr,tru s, e ttd m otoe ros s -aj qj i en tiihti i n.

Htite , pql*intokaapissdar on useita italeja

k $ainvailiseski Gp.iivtirr ojosra, kulainen
vuodelb 1966, Luotet atw$aJon

io *heLult nn häh oli ajamassa TMK:n
'ioal*uetta 

kohne kertaa, 1961,1962,ia 1964'
-Motoclossin 

mitalit or.tt kultqd vuodelta

1965, hopeaa 1967 ja pron$ia vuosina 1962

ja 1964. lasselle mlitt netliin kultainen

aiqi.tmerkki 1961. Sburaarana firctmd heinet

uoii ni in H" t"ingin rr*ldisl unnm.,tykyi se n

Vantqan e i m erh ll s i m m ä ks i ur he i lij a ks.
Se, miksi Lasse oli Jswsakin kutmidjdsen

johhu em. sqavuluksista, jotklt pdiiosin fuin

ajoi J.twalld jd CZ: I Ia.

H.in kmlui eitkimrttLi Suomen

ki lpdn oot t or iryör.ii lA öi & n e li i tti i n !

J aaaso*ki htnnioitta a Lassen rntristo.L

VK
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Talviåjo on totista hommår.


