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Tiedotuksio :

Kädessaisi oh unrin Jowqsokkilehii- Tqds myaihaissö, nitenkiis muut€n nutta se tulee kuitenkin
kqikeslo huolinot'to! Tiitsai nunerosso on löhinnti kuluneen kesiin iopohtlmio jne..., yriteläiih
soodo toos selroqvo lehii oikoiseksi vuodenvoihteen tuniumisso.

Jo tössö heti olkuun tulevio tapohtunia:
Ehkö tiirkein lulevisio topchfutnisto on vuoden 2008 Jow6okkiqro. joko on z5-wotis juhlordlli.
Vqstuu sen jöjestetistö on eteliin Jd{qhorrastqjien horteilla lviih olleh ojot jörjestetaiänkin
Riihindellö Lenpivaoron Leirintaidlueellq, joko on todells ndhtqvq pdikko kyseiselle qjolle. Siellö
on ennenkin jdrjestetty vqstqovo ojo. siellä on joskus ollui Veterodnirollikin, fndiqn-rclli jne..
joten siellö osqtoqn honmot ruiiinillo. Ajankohiq or 13-15.6.2008. ,rlökkejö riiitiiii, on hyviii
leltfailuolueet ja osuniot/qlhuihmiset on Lempivoarqssa erityisesti otetfu huonioon. Toivon

nskoor pystyn seuroavossd lehdessä kertohqon tarkemmin ajoislo jd niihin liitfyvistö osioisto,
|Iluitq talssii kuit€nkin jo puhelin-numero, josto voilte olkqo fekemAdn mö'kkivarouksio. O19-
719200- Suosittelen tekEmiiiir he hetimiter, ndin vqrnistot kqfon piiiisi piiölle! /| ökkejö lö-ylyy
2,4,6, A,he,Elen io l<![elgttop;kin elukaite€r sopio omisso porqkoisso ldhtijöt jd yksi tildq mökin
Min homnd toimii jouheimmin. ynmiirsin, ettö olueello on mökkien lisöksi jotoin muufakin
mojoitustq tnuuiomalle. Älueella on yki 15-hengen mö'kki, jokq on vq.qltu jdt'jestel)?orukolle.
Huonioifqvoq on myös se, ettö kun tilqolte nökin tnainiisette Joeoso*kiqio ?OO8l

Låd"n volissii on fqos diin wodar laihestyessö lopp.|dq'l ponktisii.tokuitti kef,honoksqn
hoitdrdsta lsrteo- /r,ldk hon on 13€ vuoda loppuun mennessii Jos joku 70-vuotios, joko on

ninqlle ikii.asä ilmoiitanut sdo ntak1Jlopun niin älkiii hoksoko, vmn ottokad yhteys ioiftritukse€n,
joliq soodoon osio Fiivai.iiirjqstykee& Jo ioos rnuisfutukeki t/onhq osio; Jos mqkqjo on joku
muu, kuin jii3en,6wvqimo, isiiiiiti,lai jokr ylee.Sii truun nimar|ar, krin jGen, lcittcloo serr

herkilöh nimi noksukrpF|l{r. ker€r mdk$$tq on lrysFrysl
Ponkkiyhteysr AKTTÄ -Kzrovo 405569-242812 /V eikko Koski

Tiesittehd4 sen, ettö Veso Sinpdne|l f*tahstd ei €r*iai toimi Jq@| n4honruojono" fkh nyy
edelleen airxldn 2-tshtiset 350cc. joila or| vdctossd ja hoitda edelleen votuosdf vanhernpiin
Jowoihin. Simposen puh. 03-6725619
Ut$i Mqohonfuojo on: J^WA IIOTOR,S OV Lutr$etie 16 A5 013@ Vo.too. Asioitd hoitoc Leo
Lcite Puh- O4S558S88 ja fax O9-8237233+ lco-lofirc€iaro-fi

-Korlokorl-tien jöljennöksiö voi periitö AKELTA (Ajoneuvoholliniokeskukelto) plhelimits€
010O 78OO klo.8.00-16.15. l'thyisin kotsastuskonitori vqqtii AKEN pqperin .ekisteröid€ssd

Lb€ia €!r.t ei leydy, mr.tto Al(E ldreitiiä fodistlksei tnyös kielteisessii tdpdi*5essq, joks rryög
tirlrtyy olla kcf sostuksesso esitettörii*i

Jowoon sopivao kslio&idoitusviiriö sootdvd||o. Vöriö tuo &dahon jd ln)? Jussi 4l4saint
Periiseiniljoello. puh. on O5OO- 265324. Purkin koko on 236n1 . !4gg.ql!gghkg!0 Volikoinosso
ai? rryi€ !"did.ililkseeil ia.koitai-irjq si1,elt;!1riai Valiiettalesii d{:ltaviti sn l'.4!lei?t.13, lltluc
i<cnnatJås elkti c5i.3c öurkki ',irjkks Dierplia r=orukallo

'K.osrid pintaoni Å_fROtdI K/. salo. Kyselyihin vasiod Jiisi<y. Fuh.O4OO-925356

L.



Uudet,lösenet :

Horlin Kduko

Tukkilantia 50
O6500 Porvoo

040-5003571
Jdwd 360 -7O 35O 2 2-r

H€ihila Kosii
Olkil0odontie 90
27150 Ldpi{oki
0400-737436
Jowo 11 -53 25O I 2-T T8-650

62900 AloJörvi
o6-5574763
Jowo CZ 353 -57 250 1 

"-'t 
MB-a79

Loin€ Jukkd
Rourjörvenli€ 30
17610 Auttoin€n
o400-8ft222

354 -60 350 2 2-r HZ-239 Et R

Kooshorkuniie 589
29310 Koqshcrkku
0400-159311
Jowd 559 -64 z5O I

01260 Vontoo
040-5546173
JowaCZ 353 -58 25O I

Volotinen Erkki

82900 fblnantsi
040-7677424
JowaCZ 353 -55 250 1

Kirvesjiirventi€ 73
29640 Poho.kku
o50-5377420
Jawo 360 -69 350 2

2-T li c-632 EMR
EIAR

EMR

2-r
^l(R

2-'T AKR,T

2.T T,AK

SID Sporr

Makelii Mikko
Hdonli€ 55
135O0 Hötn€enlinrd
o44-2927927
cz 480-ol -62 250 | ?-T Ct-630

(orpikylöntie 76
04300 Tuusula

o40o-810168
360 -72 350 2 2-T

354 -61 35O 2 2-T ML-3 Et R

Tervefuloa
Jawasakkiin ililtNdivii Pekkc

Horjirtie 9
54850 Kuukonnietni
o400-t5tT7
Jawo 354 -64 35O 2 2-I sY-649 AKR

Raulovuori Esko
Tdhnilie I
o448o Hoorojoki
o400-411449

05830 Hyvinkiiö
0400-489310
Jowo Cz 45o -65 r75 1 2-T UJ-843



Jowosokin morkkinot I

Jowon uusio ketjusuojio typ. 11118 io CZ 150 olk.

50€. Pokoputken alu/kruunumulterit 3O€lpqrr.

Kyikim€n kitkolevyi 5kpl.48€. 110|llh/12otnln
krohipihnojo 34€ sorja , iypjl/8 pir' o+ 42€/
sorjo. Jdwo/Cz M-rengassorioi ylikokoio

Ktirjet, hiilel, virtqdvdimei, polttitnoi, tulpot,
ohjous+satulolukot.
Typ. 11/353 konsi+olot iivis+e 6€, typ. 18/
354 8€ sorJo. Tqkoisk. kumrpuslot 4kPl, 17€.

Jowa/CZ ousis nönliai eri mdlleihin, kysel€!

Joff u,l!rf kih, koosuvoi jerit. Lyhdyn Iosit,
kronikehyke+, kuniosot. hoottorin pultit, ytn.
Jikow kaasu+lihei olk. 35€lkpl,
kiiyteltyjci/huollett'{jo. trowo 353/250
kunnostettu kone, kyselel. KohPaokselin

keskilookerit typ.353/559, 354 io 356 kys€lel

Voroosornootioreilo: Typ. 450, 355, 356, 353,
354 , 360 , CZ !5O , Cezeto 175cc. Mooltorit
ositiain puretlu. Tied-

V€ikko Vdyryneh, 050-3528060

5€kä uudet, ettö mus€oja$/ol Siilinjtirvelfdll
Myös voroosio uu+to ja kä'rleftyö. Mjios
renkoito hyvd volikoima. Suorilon
ah|niinikiillotusto jd Jowon kromiosien hiohioa
jo krornou.io. Lisöki ostoasin CZ-150 1952-53
pqperiil Soilo jo kyn lisö.ill MP-Vortti Oyl
Roirno Korekollio/ Huo|n! uusi osoite on: Jokiiie
10 71800 Siilinlarvi. 0400-814600 jo kotisavul.

dho ihl€rhet.netlrengos

Jowa 125cc tiiysin kunno3tetlu kompiokeli. HP.

80€. ArtolM6alc 0400-818162

16,18 jo 19" vanteilo,pinnojo, 175cc25occ+35occ

hdntiä. kierlokonkio, kieniokong€n korioussor-
joja. 559+360 +akalyhdyn losejo la kllhejd,
voijereito, 559/360 so1ula, sikoritnollin dainen-

vailllehtdjoi. Isopyöriiiseh ädnenvaihentaiot,
2501350 koosq.i, kyikinlevyjd. Isopyör. ohious

tonko, ytn... uuttd osdo. Myös uudempiin Jowoihin
634,638+640. Körleiön sftytys/6vl1o0w. Voih-

loviriqlaturi vm.-49-75, tnyös 12v jo uudehpoon

tyyppiih 638+640 heli vardstosto. -li|no

Mononen 040G648826.

Myyn erikuntoisio Jowo projekfelo; TyP.11

vm.1952 lo 1954. typ. 354 isopyöro-inen Sporl
vm.6?. Jqwocz 15o vtn.1954 (PikkuPyöräiheh), cZ

typ.455 iltnon konet+o, "Rottopyörö" 353 tyP-
559 koneello. Jawo 50'lyPsyjokkoro'Lproiekti
(3kpl), outohddtti JowamoPoja 3kPl. CZ 150 vm.-

50-54 kuhnostuskelpoiheh tonkki, Jowon rqnkojo
iyp.18,353,354 jo V€lorex sivuvounun ruako

Lisöki Äse-Copri skoot+eri jo pari Rigo

herkkistö mopoo. Ajokunloinen horvinainen

Honornog 6aron+ kuorlnq-oufo vm.1963. RohPe-

iori|n).yjille airlokuorrnoll|nen erilqisien hoPojen.

outojen ja hootioriPyörien osio.

Tavoro+ sopuhintqon, dvös voihto 20-luvun

Ch€rvol€+in osiin. Terveisih Veiio
Ähokos/Vierumiiki 0400-996353

Jowa 353 wn.1959, 25Occ r?ki's+e?issd V7-278
(alkuper.) Kiirj€föh sytky, huslillo olkuper.

kilvallii, sini/horlnoo Suolnipyörö. hp.850€.

Lböksi Sixin lusi kiksin poljin 40€. Tiedusielul
Morkku ÄxberglKokkold 040-5901952

Jdwo six-Doys 5553, vtn.1958 nuseorekjste-
rissö, (Vhpkrh luettelon tlukcon oinoo ko.

vuosilndllih s553.) Volln. niro 000010. Mukono

seutuo vdroosio jo 60-luvuh loppupuolen

rosvohaolori ojoasu (Bdrbour) jo sotnan ajon

soappool-
Tolvi tulossol Jos joku iorvitse€ hyvön

rnooftorikelkdn, tässä oli6i sKI-DOO Touring

380 F, vh.2002. Äletlu vsih n.400ktn. Tied.

040-83174?3



Oston:

Jikov ksosuttirnen typ. 2932 52.
Koikehkuntoisei jo irio-osolkin kyseiseeh
koosorrih kiinnostoo. Morllr Nrernrnen/Jdhso
040-7347A21

H).r'ökunfois€t pakoputkelrvoih€ntojat J6ws
iyP.634. Myös kohtuuhintoinen vcroosopyörö
kiinnostdo Vost. Jorho Körki 04O-8619896

Tiedoksi kerholoisille:

Suoritan dhhottiioidollo mrn. Hiekkopuholtusro,
kodpisso iopoh+uvoo nruovirae-jerö3-
,qlunianioksidFjd losikuulopuhollUsto, sekö
jouhepoltlolnoolouslo jo lokkousto. Lisöki
valmislon seuroavio osia Jor/oihinl
Rekislerikiinnilyspeltejä, kurosuojdh volkoisio
pelteJd, ketjusuojan suoJopelt€jö, pyöre'+d,
pressumutojo Sixiin, pikiokun kdnsihuovejo,
savuvounun kiinnitysosio, losikui+uisao sotulan
pohjio, losikuatuisio +okalokosuojon €tuosio,
losikuituisio kot€lon pohjio, ohjouksen kirists-
osi6 Sixiih+sotoholliin. Soto-Jowon
iavorot€lahei+ii jo rekisterikilveh taustopeliejii.
Jdwo iyP. 11+18 losikuituisio satuloh pohjio.
Koikki hetolliosot jauhepolif o|rloolottu.
Lisdksi.volhiston nulnerokilpiä p€llis+ö,
oluhjinisla, losikuidusto ja rnuovisio, sekä
lasikuiiuosid €ri pyöriih. HV A, KfM, CZ
Val|nistoh Jawd Sixiin jo soto-pyöriinl
Nuherokilpi kupero eteen. roiskepelli e|ee ,

eiulokqsuojan sivupellit 2kpl volkoinen, prikkojo
etuiskofl n pörhrn jo losiksidusto tokolokosuoJro,
satulon pohjio, €tulokosuojio kohta |nollia
Sixi+Motocross. CZ lhotocross tokolok6suolra.
Kyselki voit seumdvdsti:
T:MI Jo0ko Koli

Untolon+ie 40 05820 Hyvankäii
Puh/Fox 019-463015 jo 0400-593605
Entin€n Melsö|nodh niklodho on nykyisin
nitn€lfäcln Loihoon Krohi_ He suorittovot nyös
hooltorrpyörieh osi€n krohausto. Tiedustello
voit 02-7680071, huttd porqslopo on sopio
€hnokkooh Harri Uusitolon konsso, joko hoitoo
MP jo Mopo-asidt. Hdnet +ovoilot nutnerosto
040-5575217

Mlytr: Jawan airoja polvisuqian vaturihtöitå.
ArkoioMn po*oossa rehDjö. t0€A?l H)vå
esrm. tanra\ InrJ'. Käy hyvin mm. konsteena.
Tied.044-9226832Kini

Möniiä Jowoihih soolovond Slovokiosto firmo
nilneltö: CE-BA 6lnBH jo osoite Zohradno 14
98401 Lu enec SLOVÄKfÄ. Heillä oh lnyös omdi
sivuf netissö. www.ce bo.sk |o ros loku Duhsu
hyvin soksoo, soita huheroon.
990421905644993. Firhon noisväki osod

soksankiel€h. Vinkki tuli Jorho Vitiel

Jdwoosio Tsekeistö i Mo+o sokol. Sokson kielellai
rouvon konsso pörjiid, ei huillo kielilld, elleijoku
sitten hallitse isekin kielfä. siihköpostiosoite onr

iawa@hotosokol.cz Asiollineh jo luotettovo
koveri, hoaioo rni+ii oh soviflu_

Mi€s nitnel+ä oerord Moridud ilrnoil+i hyyvönsö
eraloisio "kunnostus" oineito €sih. krornin
kiillotus, ruoste€]l poisto bensotankeisto, pu+-

kien siniset ldlllpöjöljet yln.. ryluitokin tuo eito
onjo niilä voi ko+soo hiinen kolisivuilloon.
yhleysliedot: o€rard.|narioud@pp.inef .f i

'l-iedoksi, el+ai kulune€h vuoden oikono oh tullui
useilto fdhoilto kyselyalö firhosto nineltö
Jdwat orkt/Peter Longer. Aa€lnhinhon firmo
foatni inoilteettornosli, +ovoro tuli rnelko
nopeosli jo luoletlovdsti. Joku olkoa kui+enkin
hät+åii jo toihifukei olkoivot vijpyö lo ei iullut
oiho oilenkoon useisto kyselyistd huolahqtto. Oli
lnelkein +uurio, soiko edes yhteftlö kqveriih.
Sdottoa useiden kuukousien jölke€h tullo loku
yhteydenot+o. josso voliteltiin topohf unutio Jo
usein vedoltiin tietokohesekaornuksiih?l
Tdhdh hetkeh +i€+oa loinivuudesto en tiedd,
inf orhoikoo koverei+onne jos tiedii+1e osioslo.
En oinokoon voi suosiiello olehosso olevien
tiefojeh perust€ello kyseistö firhoa. Voihon
ollo. €ttä osiossd ei ol€ mitöön rikollislo, murrc
völf 1äköii ioisloiseksi.
(Joku huhu k€rtoo, ettö Peterillö olisi ongelnlia

Foikolliseh veroltojoh konsso?)

Oston:
Jdqd 634 ousi vaihteisto jo typ.579 tirydellinen
lqtkinpoket+i. M.Niehinen 040-7 347 821/ ilt.

,uyyn:
Touno Heiitolo Auotsisto hyisi Jaw6 360/350cc
Jowonsd, ojokunio+rekisterissci. Vosioukset/ii€,
dustelut th-ekotek@telio.corn

Mlvn:
Jawa Spon 250cc, typ.590. Rekisterisså+ajokunto.
VM-65. Hp.2000€. 040-5272434/Kari

Mlro:
Jawa 350cc+siwvaunu vn.!970. Proj€kti loppu-
suoralla. Tiedustelut 040-724083o,&4yllyniemi, Keuruu.



Hannu, Jawa ja kuution kivi kohtasivat!

Keväällä 2007 Jåmsän seudulla tapahtui todella ikävä ulosajo museojawalla-

Jänsäläiset Jawasäklilaiset Martti Nieminen, Marklu Lahtinen, Haruu St€lberg ja Tauno Salo olivat

ajamassa v€teraanienduroa Jämsän Vaherissa. J-SMK on j?irjestin)'t muutaman såiaenduron vanhoille

pyörille. Veteraaniporukka jcesaå moottorikerhoa erilaisi ssa tapahtumisså

i{isat oli ajettuja lähdimne em. porukalla kot;rnalkalle. Allekirjoittanut edellä, Lahtinen' Hanskija Tane

taaempån;. Tnltiin yleistii tietii J:ims?iän päin. Tulimmc vanhan nelostien risteykseen' katsoin taakseni, enkä

nähn',t l anea, enkä Haoskia. Sanoin Lahtiselle, €ttä kiännytään takaisin,jos vaikka Hanskin pyör:iän on

tutluijoku vika. Ajelimmc tål€isinPäinja kohta karmea totuus selvisi, Hanskin pvörän oli rodellakin t llut

iso viiaja itse Hannuun vielä isompi! Hannu oli kohdannut noin kuution kiven Jåwallaan ja pyörä oli todella

hurian näköinen. Mjes oli saanut melkoisen tiillin p;iäh?ins?i,.ioten sairaalareissu oli väistimätön'

Paiantuninen vei koko alkukesän, mutta sitkeänä Jawarniehenäja harråstajana polte pyöräo kunnostamiseen

ol i niin kova, eftä jo n$ J?imsän kavereiden auttåmana Jawa valmistuu ti)'ttå h:ikiäl !

Se. rniksi Hanski kiveen qioi, ei ole varmuutta, olisiko ajolasit meDneet huuruun taijoku muu epähuomio.

Hånnu ol'kolårinja sajraalareissun jälkcen kotona Kolojärven rannalla toipumassa Leean vierihoidossq

jotcn toipuminen oli senkin vuoksi todella nopeaå-

Eipä tässä voi yht€enveronå todet4 kuin ettli koskaån ei tiedä minkä mutkan takana se piru luuraål

Tervcisin Marfti Nieminen, Jämsä

Ja$'asakin puolesta kaikliea hyvä i atkossa Hannullejå paråne pian!



Ikuiset pärinåpojat

Tarina aamulehdestii 30.5.2004

Kyllä sinä ajaa osaat. Katsastusmies lausui
moottoripyör?ikorttia janoavalle Juhani
Kivistölle odotetut sanat l'uoden 1957 kesällä.
Kivistö oli juud todistanut
liikemekelpoisuutensa kiertiimäl1ä korttelin
ympfi ja vastarmalla oikein kolmeen
kysymykseen.
-Kyslttiin, mitii pir?jä tehdi! kun liiheslD,
pimcäilä taloristeysui. Vaslasin. enä piL?i?i

k),tkeä puolivalot pälle. Läpi meni, Kivistö
muistelee.
Moottoripyörzikortlia varten ei luolloin
pit:inf käydä ajokouluja. Kivistö hanlcki
taitonsa ajelemalla salaa isänsä prätk?illä.
Pyörien p?irinä tuli tutuksi jo taaperona.

Kivistö imi tuinehnia Pyynikin ajoista ja
Eteläpuiston speedway-kisoista j o silloin, kun
osasi hådin tuskin kävellä. Hinku
päonäpojaksi kehittyi kloppina.
Kuljime kavereiden kanssajo 1l-12
!'uotiaina kaupungilla ihailemassa
moottonpyönä.
Ensimnräinen oma moottoripyöd oli 350cc

musta Jawa. Sen Kivistö osti \uonna 1958.
Mustia Jawoja tuli Tampereelle sinä wonna
vain kolme.
-Jawaan meni klrunene! kuukauden palkka.
Satwnaisista töist?i tuli sen verran mhaa, ettii
sain yhdeksi \,uodeksi jaetut osamaksut
maksettua- Pzidäsin, kun kotiin ei tarvirmut
maksaa ruokarahaa. Kai varihemmat
ajattelivat, ettei moottoripyöräily ole kaikista
huonoin harastus.
Seuraava menopeli oli 250cc Adler.

-Adler oli sen ajan superpyörä. 2-tahtinen
kova kierroskone. Painopiste o1i alhaalla joten
ajo-ominaisuudet kelpasivat mta-ajoihinkin.
Kivistö muistaa 1950-lur,'un lopun kultarsena
aikan4 joka kului sekalaisissa töissä ja
prätkzin päällä. Mooftoripyörillä ajettiin
tarssilavoille ja limoft dikioskeille.
-TFtöjä löytyi klyditett.?iviiksi vaikka kuinka
paljo4 mutta se oli viatonta touhua.
Vaikka viatonta olikin, pfinäpoikicn

korfleliralli herä|ti Zifi]mysr?i ja aiheeton ajo
kiellettiin iltakahdeksan ja aamukuuden
välillä.
-Kyllä sitä silti ajelriin. Håimeenkatua ei
lielenkän parantunut dllata edeslalaisin.
Matkaan låihtiessä piti miettiäjoku syy ajolle,
jos olisi sattunut ratsia kohdalle.
Autoistuminen himmens j p:ifi näel?im?in
hohtoa 1969-lu\1rn alussa. Kivislö vaiitoi
Adlerin woden l95l Fod Customiin, jokaoli
vanha taksi. Mutta into kaksipyöräisiin ei
sajnmunut koskaan.
-Naiset väittiivät, ettii me l950lu\un
phinäpojat olemme ikuisia pikkupoikia ja
toflahan se on. Aika menee museopyöriä
laitelless4 pyöristä puhuessa ja rcissuja
suunnitellessa.

Kivistön veliekset Jåakko vås. r2scc 1956 MZJ,
sstulasså. Juhsni 350cc 1958Jåwåtr setåsså. Kuy!
oteatu Tampereella Råntrp€rkiösså 7.E.1960



Jswa maislojt

Oli vuosi 1955, ildd I9 vuollaia asuinpaikka
Kullaa.
Tltolloin onnisluin saamaan illi
u denkarhean isopyöraisen 250cc vm l952
oleran Jawan, jolla oli ajettu 17.0001on. Malli
oli se ktvalakkimalli, jossd oli maalattu
I an kki ka konaan hop eanv dri-
seksi, samoi vanteeL

Naapurin poialla Raimolla oli kanrcd Län'i
Saksalainen 250cc Ardie, ioka kulki I 20ktt1/t.

Siihe aifuan kylölld ei nuorilll miehillå
ollut pa|onkaan Wörid. Olavilla oli 500cc
Jaua. juka luo usein kokoonn imme silo
ihmettelemdain.
Kerran iiellä oli iso iouLko niitåkin, ioilla
vicla ei ollut kuin polkufyorä. Raimo taas

korosti, kuinka koraa håneI Ardiensa kulkee
ja lcysdisi minulta ,eltti "mitå söti p.iäset
Jaava sytkyllds".
Vasati , efta filld p.t isee salaa, (mittari

Ulä niD,tti kaksi pödllö I l9km/t). Rdino
totesi, että "mind 1jaftelinkin, eftA Jaa'ra
jää". Olafi totesi siihen, eftö fullti Jat|a l(iy
niin hicnosti, etlö se taitaa laittaa sulle
kampoihin. Raimo ehdoui heti. eltä mennrian
kokeilemaan. En ollut lainkaan halukas
lährcmdön, mu a Olari sanoi, mcne voan. ei
se mitddn roikka hdviöisilkin, kiihdyttt won
joka vaihleella loppuun asti.

Idheisel lo mao nt iel la ol i ki I ome t r in m iltainen
suora, sinne koko porukka tuli katsomaan.
Sala fier'iai ennen suoraa otettiin sitten ldhtö,
niin ettii suora vamasli riitl.i.i. Onnistuin
kiihdyrybessa l+,vinja sain etumatkaa sen

verran, ettd se iitti ja r)oilift kisan-

Raimo sanoi, eftd Jawa kiihryi poremmin,
mutla hån saav tti lopussa. Han ehdotti ,eltö
koitetaan uudestadn aj amalla 50knl
rinnakkain jd löhdetdän siita. Suosluin
ehdotukseen, satna juttu oknisluin paremmin

.ia voiti laas kisan.
Raimo ihmetteli ja sanoi ettai ei Wmörrd,
Lylli hdnen Wöränsd on kulkenut satoa
kahtaklnppi.i.

Aielin Jowalla työ alkaia niin ka an, kuil1

Idmpötila kesdlld Wsyi plussan puolella.
Työmatkaa oli 15-20 lon yhteen suuftIuan

Vaihdoin ketjul aino 10.000 lon völein. Etur
auton ko4aaja antoi ohieen raihtaa
mannänrenkeat myöskin 10.000 hn filein.
Sitå ohjetta noudatin vaihlamalla nekin, en

tie.ld oliko sillö mitäån merkilystä.
Takarenka1n vaihdoin, kun silld oli aietlu
60.000 l.;m- Mwdessäni pyörän t onna I960
silld oli ajettu yli 100.000 hnja eturengas oli
vielii alkuperainen, Wlldkin eritt.tin kulunuL
Mrös vetorattaat olitat alkuperdiset, mutla
eturatas hiih bulumi, ettdjos ketjut olivat
löysällä, ne löival heti yli. Ra!asla voan c;
lullut uusittua, mtukuus oli niih kolta.

Takoratas oli vielö rattaan ndköinen.
Ainoa hthe kako aikaha oli, kun rele lakkssi
toimimasta ja lalaus loppui. Sit.j sitten

triteftiin sddtöä kalmen
m o o t t or iWöfi kai aaj an v o im i n. Kai kki
sanoival releen olevahjo hiitl räsynyt, ettei se

enåai lataa, vaan se piffiisi uusia.
Veik pyörän tuttuun sähkökotjaamoon ja
Lerroin asianja ftysin korjuajaa lekenöda
milö rrain, ettti lataus alkaisi bimia. Kun
pa n paivdn pödlö ncnin hakemoon pyoraö.
niin l^taus taat roimi!
Lataus toirhi sejdlkeenkin I vuotta, eikti
re I e ttö t aryifinut kaan uu s ia.

Nyttefimin olen entisöiht'I samanlaisen rm.
1954 Jawan ja se oh htväWry
museor e kis teriik ruo nna 2 00 5.

Kerron ehki joskus siitd projehisla.

Parhain tereeisin Antti Lehtola/ Poti



J a wa sa kk iojo t Kii rkökissti 2 00 7

Paikkahan oli menneend kes(inci,Javrasakkiaioille Vesan l.)mab,lissd Kbköldssä 8_t0.6.2002.

Perjantaiaamu valkenijo lähes perinteisesti lämpimanajo utr.inkoisena, ioten.fiilikset oliyal heti
aa il1ust a o ike i n hyvät.
Markad näin meikiik)isen ndk;burmdsra ori rosi kohruultisesri, a\e r00bk, ioret et rarl\tlrur p dä
lähdön kanssa hifiän kiire a. Noin puoliltapöivin oli suunnitelmissa tahiia 1o titubi tu eello
porukalla aiemmilta ruosilta. pekkol'tr Olavi, Kupidisen Anter.,, Hyvösen R;ikka, vetipoika,
Suomelun Seppo jne.., pirjon ajaessa huoltoautoa.
Ilma oli tosi.läthmin, jolen mitddn nybtdilaisia ajovarusteita ei tat-vi u. Aio .ruiui kohti Kårkölän
leppoisas.ti. ilman mitaän ongelmia. Tietysti vöhAn eMtiikkin lahenpani maitia, mutta perille
päast iin idylliseen t allipaikkaan.
Porukkaa oli lullutjojohkin verranja kolk ajen Jalrahaftestajia s(upui puikalle tisAd, tunnelmaaja sayua oli Mpiv.rsti.
Majoill-auduintme oikein h)n)ätasoiseen mökkiin ja jdimme odo clemaan pirion tytart.i, r,åvy.i.ia
ennen fuiikL,ea liro poikaa 4 ruotiasta motorislin alkuo,ioka oli tulo"ra 

"n 
i.^ii"u,

.lawaajoihinso. Kun poruk*a oti paikatta lähdin^e tutistxmoan tar*emmin aluiiseenia muihin
Jav, am iehi in _i a nais i in.
Paikalla oli mukqva pieni tanssipaviljonkiki , kioski, josta sai jotain pienkj syöl.iyt ci Ja juotavaa.
llta oli Winte.istu teurustelua ja asianmukaista Jawåjuna. UrA piinmAlle'ijii 

""", "",puheliaammakri porukka m uttui. HausL,aa oli ja rn-,rli paaasio_'

Lauantaiaatku ralkeni taas ktuniina ja ldhdimmekin aamupalalle alueen vanhtun
p-dtir.ak?nnuk\rpn. josto paikallinen J,itopalvclu oli hoitanir rosi mauAl<aun aan ia*en.
t'uoli.llu pdiyin olikin siupn lahtö perintciselle kiertoajelulle, jolle osallistuikin melkainen mijdrdporukkaa ,lono oli pitkri jd savua niin, eflii riitti. Ajer;hme iiirköraan vanhaan irmeisesti
s.tharakennukeen, jonne oli vuosia kerdtty heftastajien bimesta L,aike\laista ajoneuvokalustoa
ym.. Siellä oli voisi sanoa hiircaloukusta avaruusalikseen.ia tavaraa oli tosi pition. paiktn
edusteja Pekka Alonen oli paikalla hieman esittelemässa paikkaaja toriori fä,ijaitU fon it, puttotja nehu lL4ielcnkiintuinen parkka. t.iyw sanoa.
lAsd ,ioimmekin muutaman ladan mprrin pöössä olpvan kerkustan Marketih pihaan pu*kiin. jo a''siviilit" sah,at ihmetelld kalustoafime. Tuntui mielenkiinloa ri;uaran, hon,oir rain potjon onvanhoja Jawoja saxmssa paikassa.
Markztilta osa löhtikin ajelehaan takaisin le ir ipai*olle, osa ajoi vielöprcnen tenkin tdhilcylään,
iossa spontoroihme puikall ila kylätoimiktnraa iuonalla kaivir
Sittc,n ajo su.uhtautuihn takailin rallipaifulle. jossa pienen ol.rlunja seurwtelun ialkeen olikinruo&attu. tolta myalkin uli maukas ilt sit.i oli rii (rvdsti.

Jåwå s00cc -57,-56,-52
Vitie, Ähokås Ratrtakrre



Iiro oli elemehtiss.iän, katsomistaia kokeilemisra oliyllin Ulill Iiro islui minki milloinkihJa Jan

pdaltä, vatillö ei tknnyt mistä hdnet milloikkn lajyftd tutkimasla. Palaute{takin hanen

asiantuntemd'estaan tuli tnonelta iölkeenpäin- Isiinsti Pasin Lanssa hdn n1yös ajeli alueella Jau'cl

11 lrypill.i melkein enemman kuinjotkul aikuiseL Poiastapolvi paranee! !

lllah.rietloon hMlui myös tanssi| ja musiikki oli livenä, paiktlla oli pie i orkesteri, ioka soitri julrri
sopi,an oloista musiikkia meille hieman idkluiiimmille harrastaiille. Ekemmdnkin olisi porukl',4

voinut parketille tulla, multa ehkå sittenjoskus tnyöhemntissd ralleissa.
Rallin ehkti nimekfu;in Jewamies oli Keiio " Beni " Beniaminsson, iok!1 60Jurulla ia io aietumifikin
voitti erainkin mants.tkisan Jawalla. Tönäkin pdiJdnö on e duropuolella hTtin monissd leht(I.issa
mukano ht vinhn ahiivisesti.

Pasi jå Iiro

Lauanlai-illan ohjelmaan kuului tietysli myös palkintoje jakaja arpajaiset. Arpapalkinloja olikin
niin ruhsadstL ettd niiden jakamisee mehi dikoa melLaisesti. Siitå ehld opikti tulcriik ralleihin,
etlä ehkt kAnnoltaajdljestöii orpajaiset niin, ettii palbinnot sda heti saman tien, jos roillo osuu

,tro ,

\,

Erkki Grönlund nååprfi sta
Jåwa 354 vm.1956

Rrllitr kålustoå



Tauolla

Pdlkintoja jaelliin taos Perinleisislti aiheisla eli seuraavctsli:

Ktbhdn'isin pytyn,.ioka on kicrtopalkinto sai Markht Lahtinen Muuramestaia Cz-lqulanenj'ii

ninulta cpaiciiaksi, kuka sen sai, mutta taisi sekin nennci ,Jöms(it.' suuntaan llmoiltakaa ihmeess.i.

ios kol,thraa huhlalte. Pisinman dlkan Jdwalla 780ktn sai 'I(rmo Åld-Raudanioki Ronniemellä

I unhin pyörai lall(j kertoa uli l4aui Oksasen typ.l2rm l950 io wnhin osunotlaja oli Kalle RiJ

Keruvaira. Nuorin Jawalla rullut oli Henry Kuusela H.imeefilinrmsla' Mics ja pyörö oli Matli

T oivola Sipoosta. Porvooseen neni Jawsparishunla palkinto I lalftusille Naisk ljettaju Piio
Nytunl Pårlasioetta. " KömttLihdys" Raimo H!"vönen Espoosta,(rengas l'ihti vanteelta) ktlme

eitisaintipathntoaiettiin Atlc Harmokiwlle Jqwa 353, Taunrt Salolle elikainen "stxi" typ 475 ja
seono suomelalle Jowa 18 350cc. Rallin nuorin osanollaia oli Kit sikka vainio Tqmpereell.t ja
li;;k\i patkittiih \iro Tokalo lv nuorin ja samalla innostufiein "Jawamies -

Paikalia oli myös porukka, jofu Jqwoilta tdri ,lddmerellti hakenassaidö erenw a pullootl' ia
tullessa tulivit ,tawaajoihin Heille kunniamaininla temPusla' iotavoi kol"eilla, ken haluaa!

"1estaåmDa tuotåkin,,

Lauanlui-iltd hiipui ltihitellen ia oli aika siit tyä untenrndille, iltavirkuimmal jöirdt viela
kesltustelemaan, ett.i minleilainen pyörå se Jawa oikein on.
Aamun ruljeltua olikik aaniaisefl aika.ia tukerur'li syötyämme porukfu alkoi vtihitellen pal..ota
tdyaroilaan ia fuiynnislelemiAn Jawojansa, oli taas se er.tn hetki kisillä.
Tutut Jav,an ti.inet kuikkosivat v.ihilellen ja lElätielle jdi htiilynträn ohul sinitun sauhu.
Meidön porukka lijhti Niimeislen joukossa, järiestdjait .iåivät siivoilemaot| paikkoia. Kotimalkakin
suiui htvin ilnan ongelmia ja durinko paistoi tciydelt.i teraltd ,,,



'Museo Kiirkölässä"

"tåä oo l$,tkin"

äämer€n kiivijäf

Tässä lopuksi kiiån Javasakin puolesta jtirjestäjici l4Nin ohnistukeesta rallista,ja heistii
mainitlakoon Veijo Ahoktts VierumAelö jo Joma Vitie Lahdesta ja tietysti kaikkia Lahden seudun
,Javdharrastaj ia. Kiitos rielii l.,eftan! !

Myös j tuj est äjdt ldhettävitt isot kiitol6et kuialk osal listujil le !

ps. Veijo Ahol..as l.,ertoo tilankeensa hieman liscid rallipaitoja K.irkntän Javdajoista, eli.ios joitain
kiinnostaasoitelktaVeiiolle0400-996353 lj,,



Ajatus Velorexjst?i syntyi iloisella 3Oluvulla. Tuotåntoon se p;iäsi juuri sopivaiti ä)11äm?iiin sodåJrjälkeisri
kysyntä. I950luvulle sen olisijärjen rnukåån pitin),t unohtuakin, muttajostain s)ryst?i suunnitelmatalous
unohti s?iksåttimen urosikymmenikJi tuotantoon. Suomeen niit?i ei bilat€raalisen kaupan åikana tuotu.
Onneksi kapitalistinen marklinatalous huolehtii ostajien tarpeiden Oyd),ttiimisest?i ja kolmipyöriä on n),t
viimein saatu myös muutama meille. Tarkemmin sarottuna l_uusi kappaletta kolnipyöriäja yksi tuotannon
Ioppuvåiheen nelipyöränen. kolmipyörist?i yksi on 25Occ ja loput 350cc. Karstulasså oleva 250cc tuotiinjo
80luvullajå se on edelle€n melko huonossa kunnossa såmalla omistajalla seisomassa. Viimeksi tullut
Tsekeissä entisöity yksilö mntautui Suomeen kes?ikuussa 2007 ja onnellisen omistajan tallissa Seinäjoella.

Moottoroitu sateenvarjo
Lentävä teltta

Velorex l61350

Näin hauskoilla liikanimillämm. Mobilisti-iehti
kutsui ånikk€lissaån TseftI;läisti kolmipyöräisti
numerossaan 5/07.

li!,i,
Arto'silnäterånså" tåkrtra

Velorcxit ovå{ lähinnä innokkaiden
kååpiöåu.oharrastajien toimesta lin)ne iuotujå.
Innostusta onkin riinånyl juitulnme Velorexin
omislajalla Ado Bergströ'nillå. Aiempaatr vjitaten hAn

siis haki pa.in yhlå;nnostuneen kaver;nsa kanssa kaksi
Velorexia suorun Tsekeistå v.2003. Pojat ajoivål
Petersenin Jaimen e; enåä niin uudella pakettiautoiF
läpi itiiiseD Elroopan lö)lå?ikse€n unelm'ensa
ajoneuvol. Mukana ollrt Tino l-ienejoutui pettymään
jaiåttåI'ätu kolnipyöriin oståmåtta. Ei åjoneuvon
saatavuuden, vaan liian pitkienjalkojensa vuoki. /J ,

Näinhän se on, ettii rakkåalla lapsella on nonta
nim€äja kyseessähän tjillä kertaa onkin sen

n?iköinen kulkupeli, etfii sit:i ei tarvitse ihmetellä.
Aikaisemmin oli Jawasakkil€hdessä j uttu
kyseisistii autoista vuodelta 2001, kun
allekirjoittånut jå Ano Bergström Masalasta
innoistui niin paljon ko. peleist?i, eftä toimme
Suomeen Tsekeistii t?illaiset- Täm;in tarinan
V€lor€x onjuuri A(on laite,joka on
museorekisterissä ja jokå kesä ajossa.

Polkiniå ei kuulemma kerta kaikkiaar maldu
polkemaån, jos kuskilla on pitDutla riitlåviisti.
Ano sai ajolunloiseu, Iälres vahniiksi entisÖidyn

Velorexinså Suomeen eikä set tullaukscsså ollut
ongelmia. t ?ihes valmiiksi "entisltity" myyty laite vaån

vuoden verån ålkanelu4 ennen kuin Ado hyvälsvl
sen omaån ki,ynööså. Pclrilöilå pili rehdä poumuvicn

lokasuojien venan, mutta sen enempååpelriä ei

lairleesla löydykåån. Työ oli låhirnä viime'siellå
huonosli Ichryjen a-ennusren pann!elua: Iosin mooBori

piti pienen virheen takia pu.kaa kahdesti



velorex on Ekcnleelt3"n yksinkertai.en. eikä
suuritö;siä ruostekorjauksia 1ai isoja komauksia ole.
Korin p;nnoitukeen kä)tetyn vinlylikin (keinonånk")
voiostaå valmjina va?osdajoka vain o'nnell@
paikallee'r ja osittain kjinnitetäär neppdeilla- Vckkuli
yksityiskohtå on ajovaloj€n kiinnilykel" nc ku oval
hiukan cr; ko*cudella to;sislåan- MolcmJnåt
kiinnitykset ovat kuit€nkin selvästi alkup€dise! joten
Ano jåtti korjaåmatt! lehtaan hitsdeiden tekemän

Kolmånrer våltakunratr luvållå

Veljekset Fmtisek ja Mojnir Stra.sky pyöriniväl3G
iuvulla polkupyöräkorjaamoa Pårnikin kylässä
Tsckkoslovakian sudeettialue'den rajalla sijainn€€ssa
kylässä veljekset aloittivat oman kolmipyö.äisen
moottoriajoneuvonsa suunittelun brittiläisten
csikuvien perusleella jo ennen sotaa. Vuonna 1943
pojat rakensival ensimmåisen protoqryppins4 jossa
yhdisteftiin putkirunko polku' ja moottoripyörån
lekniikkar. Häveli Dinitettiin Oska.iksi. Oikea
tuotanto aloitettiin vuonna 19a5, jollo'n veljeksel
valmistivar l2 ajon€uvon sejaL Ko.ii päållyscttin
lekonahalla kutcn myöhemminkin, mufta Gkniikka
vaihteli. Kolme ajoneuvoista sai mooso.iksen CZ:n
150c. koneen, kolme PAL:D 300ccja loput kuusi
Jawsn 250cc tehopaketjn.
Ajoneuvohistoriallisesli !oimintå o1i byvin
maigin@lista munå lun muistelee alueen rapahrumiå
juuri noina vuosiq voi våin ihmetellä yhdenk&in
ajoneuvon slot/misrå. Veljckset aloittivat ajoncuvon
suunittelun I sekkoslovakiassa, prototnppi tehiin
sodan aikam Saksan kolmainessa valtakunnassa ja
tuoranto alkoi iålleen Tsekkoslovakian d€mokraani-
sesti valitussa tasvallasså.
Vuonna I948 kommon islit kaappalivat valtion itirseen

blokkiin. Kaksi vuoltå nyöh€mmin St anskyn v€ljesren

pajå sijn€$iin suunnirelnatalouden oppien mukaan
osuuskurla Velon osaksi. Osuuskuond muur jäseDer
\dlm;suvar aJoneuvojen ja polkutyörien osia Pa'l
vuotta myöiemmin osuuskuntå muutti nimenså
Velorexiki. Osuuskunnan tuotteistå tunnetuimp;a on
ollut moottoripyörån sivuvaunu, joka myös runnelriin

Vuonnå 195 I tuoranrolinja ja ka;lki L-uusi ryönlekijää
siirreltiin uuleen tehtaas€€n Solnicen kyläzin. Nåii
veli€kset ja hcidiin tuott€€nsa olivar selvimeel
diktatuurin ja d€mokEtian kautta sosialistiseen
onnelaan heråtlåmåttå vielå luokkavihaa missåån
hallitsijassa.
VuoDna l95l valmjstetdin 120 kpl matlia Oskar 54.

Seuraavana vuonna yllettiii jo tSokplja 1954
ml€nneuiin 80 työntekijålr voiminjo a0 ajon€uvoa
kuukaudessa. Tuolanto kasvoi vuoteen I 959 mennessa
I 20 lorlkuneuvoon kuukaudessa.
Jo hydn vehain innostuivar Tsekjtajam@

I olm;p) ödi isr llä | ilpaa. I chråm omå I uordroj ohmjå
JaroslavEhl otti omallaOskdillaan osaå useisiin
mlåkilpailuihin ja kisoihia joira nykyåin kutsuttaisun
crossiajoksi- Kiinnoslus kisoihin oli ryönrekijöid€n
leskuudessa niin suun4 erd moni heisk mtensi omia
kilpakoneitaan.
Vuoden I 954 lammikuussa kuoli veijeksisui Fmntisek,

krm hän protollyppiä testatess@ rörmäsi tuisun
pååneeksi puuhuo. Hiukar myöhenmin hånen veljensä
Mojnir kaivoi veda nedsuian kiclriiyymå å tå.jotusta
Tsekkoslovakian kommuistisen puolueen
jäsenlydestä ja sai polku! perustamastaan )rjryksesrå.
Vuonna l956luotteen nimi vaihtui Oskarisra
yhdysnimeksi Vclorex-Oskar ja myöhemnrin
yksink€riaisesd Velorexiksi.

Komounismi etenee

Velorex oliyks' Euroopan pienisui pyörirUiisu_ Lähcs
joka massa o,i samal onselmat sodan jälkeen.
Materiåålipula ja osaajjen puute tönnåsi hiwinitv?Lin
kysynlåån, jonka tuloksena eri puolille synryi miE
eriskummalsimpia ajoDeuvoja- Itäliassa keksiniin
skooderi kasan liikuttajakri. Rdskalaiserui).ttivär
maåJ)sa råtuneillä ja Saksassa matlna jatke{r;in
kååpiöautoillå. Tsekkoslovakia it?iisen blolin rnaana
koH puutteen låntisiänaapueitaanpidenpåiin.
Stranslfn v€ljeksct eivåt oll€e1 missii?in nimesså yks'n
6ia1lq vaan muitakin pienkulkineita massa våstihlln_
Noin puolet Velor€xin tuola.nnosta vietiin muihin
itåisen blokin maih;n.
Ts€kkoslovakian sisållå kysyntå ylini raionnar ja

\osiålismin periaåneiden mukaan ajoneu!oJä jaen iin
vain niitå todisGttavasti tawitscville. Niiden
ensimlnåiser omisrajat olivat useio eriasreisia
rdajaJill,oja Myös )htersörja o$sror saivar velorexil
kunhan pystyivåt vakuuttarnaan vi.allis€n laurakmn.n
siit4 että ilman kolmipyörå,å eikommunismi €rene

Tåkrnäkymå

/4,



Talouskåsttr såavutlåå idän

Påhin puutc oli 1960-luvulla lannessä pelkkä muislo
våin. Käåpidaulot olilal hislo.ia, koska oikcal
kånsanåutol veivät niiden osf4iat. Lännestä iiMn
m ulänul Tsekkoslovakia eli yhå puullecssaja ka;kki
ajoncuvot tulival suurcen tarpeeseen.
(uunn LLimard oJ.kaaneilar:onur riihävånfienuija
su.keaakulkineuå lopeitamisen aNoiseksi- Vuonna
1963 Velo.ex aloittikin uuden t6-sa.jan vakD;stulsen.
Moodo.iks; lulijoko CZ:n l75cc tå;Jawan 350cc
isolohko. Molcmmdr mållir saivar mula!uunä lit.iävän
dynastartin enlisen vipukäyrnistyksen iisiiksi. Sen
vuoksi oli moonorjen vålDistaja joutunut tekemäån
toisen lohkonpuoljkkaan uusiksi.
Malleja modemisoitii. jålleen hiukan vuonra 1968.
Viimciscl'nallil saivat jopa nykyaikaise.
nestebtkinel. Kolmipyöran tuotanto loppui vuonna
1971 tcbtae siinlessä yiå kangaskorisen, mutla
nelipyitrå;sen nralli435 0:n luotantoon. 'l åmäjåi
rehlaån viimciscksi yritykseksi ajoneuvoluotannossa.
Nelipyödinen noodoroit! teltlå ei pystynyl
kilpailemad edes iciblokin sisållå "pahvikorisl.a '
T.abantia v.sEan. Viimeircn nclipyör?iincn Velore
!almistui 1973.

lonkin å;kaa suurrncliiin Iriåt -500rn kaltaisen
pikkuauton tuotaDloon otlanislå. Intiahalusiosle
I 980-luvun puolivålissä koloipyödiscn Vclorexir
valmisluslisenssi.. Suunnilelma kuilcukitr kdiului,
koska ålkuperåiset txotantolaillcc! oii luhottu.
Tsckkoslovakiassa Velofex on saavlrtlanut harasralren
kcskuudcssakulftnnaincenjo vuosiasineD.
Kolmipyö.ään keskinyncila kcrhojaonynpa.i nraala.

Erään liedon nukåan yli 60% Tsekkoslovakiassa
myydyistli Velorex€istä olisi yhå k;lvissä.

Rin Tin Tt'

Tsekkiläiscr raajarikol ovatollc.l hyväkunloGta
porukkaa. Velorexiin einimiuäin niin vain
pudodaudula- Kapeaan oltaånmo,' pitåå u.i!llaul!.
katon puikien alla pienebköstä oviaukosla. nrutta sisälie
päästydä huomaa tiiaaolevankeskiDiltaiselle
riirlåväsri. Oliaånro on tosin D'in kåpc4 cLlä kä{lå tulcr
luonlevasli roikoletl0a aioncuvon ulkopuolclla.
\4oonor' låynn;\D) turcn 2rah,,sen kuul,rukin-rrn <r
\a\mja paind, lcra Olcn llukr'n cpäluu,oI rn ni F

kevycn ja piercn auton ajo-ominaisuuksia kohraan
Varsinkin laineeD pieniluvållu teho anlaa vaikutelman
hi eälii huudarusta v&tivasla inva'nopos1a.



Poljcn kJ'lkitren pohj.an ja napsaulan varhdckcprn

racl,c -,lk^,clrr Ripåtil\.\raa l&+run nnp(i'r' ib

Iil'r(i ilJFc'rr lr'Ilcclic \i nlc crrr -rdrj('J I'ir\ir'
kohri isonrpaa licti ylliilyn ilo;seni laitlcen vakaudeslå.

Isot nrcolloriPlaJriin.cnkaal meneväl tasarsesil

kloppier lli. eikä oltaus ole yl,la hernrosluDul kuin
odotin. Aicrnnral kokcmukseni näir Dienislä
kååpiöautoista raioilluvat Goggomobiliin ja

MesserschnritliiD Nåihir'nolcrnli;n ve.mtluna

Vciorexnr ajo-oninaisuudet oval yllål1åvån rnuhalliscl.

Mutkaisellc asfalttitiellc siin)'ltyöni vaihdan

suuremmalle !aihlecllc ja kiihd)1?b. vaifi lccnsiido on

urheilullisen oopcåja lurnokas. L'ikcrålä or
moornFf\öai.lirJnu: i5orlnuih hdlulldcia iirla
kun vaihdetå naFuttaa etecnpåin. pienennrälle
väihdctlaesa kåksepain. Vapan ]ö't/y ykköscD ja
lau,o.cn \ål^rå Krhdcn d:lfi'cl l" li'1, Vcl.A
kulkcc kcvyesli. mutta ylliilyrr silti vilkaistcss.rni
noprusmilrdrid: airn pintdlaåsulld ) l,dcl\iå .) rnpTi l

turiir.d I ihä- ullå pirdi.itä.i.rir dr. nain lotdL

Skodåkin päösstt kuvaan

ffi
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I

llmeiscs(i uusietr Velo.exien tuoyutus?
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Kadeajossa ohjauksen tunnf,na on h)ryin autonajnen,

iopa odotlaDafloman hyvå. Tulen ajaneeks' hiukan

liiankin kove mutkiin. Maråla Iane eikallistelcja lulee
kaårteen låpi kuin pieni udEiluauto. Hyvä tutuma
selin)a kuulicssani Velor€xissa olcvan bammaslånko-
ohjsukscn. T?inä ållis$,ttävå ticto pit?i?i heti
ptsähdyuy?ini t?rtistaa- KylLi, etuPrcssm aua on
todellakin pienen pieni hannastånko.
Kocåjon päårlertsr I'olcilen peruutlamislå Moolrori

ensin rauhållis€sti samnutsiin ja kii)nnistys uudelleen.
mullä n)1 toise€n suonlåar. Ykkönen påälle ja kylkl n

ylös: kylls se kulke€ takape.in, mutla.ätlikaton alta ei
nAe ukaviisloon miliiär. Ainoa siwp€ilikit on niin
pieni, ettii paljor trallis€mr& olisi nousl! ulosjå
työrtäii kevy$å koln jpyöråå.

Kaiken kaikkiaån V€lorexillä ajaninen on n'in
helpp€a ja baoska, etlå iule Yaikisin ihnelellyå.
miks€i dillåisia laitteita enäi tehda'.

Koeajajma toimi Jarne Halarkronaja låhteenä &ä)rin
siis Mobilislilehleå n:ro 5/07

Velorex l61350 toktriikkåa:

Moottori:
350-5?2/3, 2-syl. puhallinjäähdlays 2-tahtineo

rivrrnoofl ori l44Jc, halk.rirlLr 58x65rnm. puri'
russuhde 8,0. Teho t'7hv/4750 rtl.|,t'l

moottorin lol oon sijoitc$u 4-våihlcinon. synkro-

noimaton vaihlcislo, ei erillistii peruutusvaihdetta

Peruulus låp,-htuu kä)nnist?imällä moorrori p) iiri
mäår tal€perin. Keluveto
Jårrut:
Potinkäyööiset rnck niset rumpujafful
Ohjåus;

Jousitusl
Edessä pitkittiiiset tukivarrel, kjcrrejousel ja
ta&åna keinuhaarukka kierrejousel
Kori rrkenn€:
Putkirunko, jonka p:iäll€ pingotettu k€inonahka-

pääl1in€n.

Mitat:
Pituus 3.ln\ leveys 1,4m, korkeus 1,24m- onramassa

I l0kg, kåntawus I 90kg
Suorituskyky;
Tehdas ilmoittaa joslain syyst?i huippunopeudeksi

85km^Ljoka ei pidäpaik*aansa. Velorex kulkee
h€lposti yli sata4 muttå huippunop€utta ei nla
leståttu.
Valmistusmäärät:
Oskar 54, Vclorex Oskar, jå Velorex 161250 2500kpl
Velorex i6l175 800 kPl

Velorex 16/350 l2000kpl
Nelipyöräinet 435-0 l380kPI

Kåupunkitåpåhtumå, mistå lie kysymys?

Tåss?ih:in sifii tul;kin sen verran Velorex-hisloriaa, eiti n),t tiedet?i?in minkälaisesta "kaunottaresta" on
kysymysll!l Eipä rnuu{4 kuinjorkolla Tsekkeihir vehkeiu hakemaän. tiedä laikka laalaisiin Velorex'lle
ihan omå merkkikerho!?

Terveisin Veikko Koski

SMpahan nähdä, saånko omani tulevaksi kesäksi fiuntoon, enlisöinti on osion puolesta valmis. Pitiisi vaan
järjesti?i aikaa, että såisi kåsåttua. On se niin kaunisl /:



Valitettavasti juttuja kertyi niin pa.ljon, ettji kaksi tarinaa, j otka itsekin olisin halunnutjulkaista eivät
kerta kaikkiaan mahtuneet tiihiin lehteen. No fulevat sitten vamasti seumava:tn numeroon, joka
ilmestlree woden vaihteessa. Tarinajziiimeren retkesri Jawoilla ja matkatarina Jawasakkiajoihin
K:irköliiiin Rovtuiemeltii såadaan lukea seuraavassa numerossa.

Vihjeelä aivan uusi tieto liittyen edelliseen juttuun, ettii j älleen on uusi Velorex mntaufirnut
Suomen ka.rnaralle Rovaniemelle.

Kerholainer Keijo Koskinen l?ihetti taaanoin mielenkiintoisen kuvan, jonka hiin oli poiminut
Koneviesti-lehdesui tr:ro l8 r'uodelta 200b.
Niin. ettii kaikenlaiseen kä\ttöön on Jawa moottod soveltunut.

Pyhåsalmelaisen Pekka lussilan tekemä maastoajoneuvo Peto l on varuJtettu
Jawan moottorilla, jonka ajoviimaiäåhd!,tystä on hitaan nopeuden takia petrat-
tu, Kun kyseegså on maastoajoneuvo, niin runko-ohjaus on selviö.li5alrni

dafi\\<.@=z
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MlTrtipåikkojen kuntoonlaitto:
- perjantaina I 1.1. klo 17 - 22 ja lauantaina 12.1. klo 6 - 7.30
- ota varulta mukaan omia m)yntipö),tiäsi, jos niitä on
- järjesläjierl tahoha ta{olla n}'t 300 pöttåa.

My-vutipaikkojen purku autoilla yåsta klo 15 jälkeen.

Myyntipöydät alkaen €10.

Muistalha[ että ämä on moottoripyöräilwn liitt]ryä tapåhtuma
- rnuulle tav:ralle on omat fooruminsa

htlp://$l,yw.konepyoråseum-fi

Järjestäjä käyttää oikeuttaan käärnyttää "rihkamåkauppiaat" muuålle:

Muista vaståta jäsenkyselyyn!!!! Vuoden loppu låiheslyjajeisen/ka.lustokyselyyn on
vastaamatla vielä runsas joukko keåolaisia. Ydttiikåiå muistaa hoiraa asia" jotta saataisiin uusi
rnahdollisimman paikkansa pitiivä uusi jäservkalustoluettelo aikaiseksi. Monilla on kaluston tiedot
muuttuoeet, kalustoa on mlyty, ostettu lis?i?i, pyörät valnfstuneetjne... Vastausosoitteet löydät
lehden toimituksen yhteystiedoista. Kiitos'

*

*

Toimihtksen uudet yhteystiedot :

Enail : ianasal*iee|isanel. fi

l/eiklo O4OO-743296 ,/ Pirjo O4@-6O9958

Yeikko ja Pirjo Koski
Sal<erinfie 7 O42OO Kerava

Finland
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