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Tiedotuksia:

Tervehdvs kafille. Tässä heti aluksi tiedotus kaikille tawåsal:ldlaisille. Kuluva lrlosi on Jawasakin 25

toiminh;uosi. Allekidoittanut on toimiout sen vet4iihii alusta' eli luodesta 1983. Se on aikajoka

varmaankin riittiiii yhdelle miehelle Moni vårinaan a$aakin, mistii on kysymys. Olen p?iått?tryt lopett å

omalta osaltani JawasakiD v€tohommat kuluva! wodeD loppuun mentressä. T:imiin vuoden toimittajatkuu

entiseen malliin, mutta sen j?ilkeen ja mieluummin jo ermen sitii pitiiisi saada uudet miehet vetohommiin,

iotta Jawasakki voisijåtkua! olen tehnyt turmustelujaja onneksi muutäna varteen otettava kave.i onkin

;sittain lupautunut teht:iviin.
Toimintatapoja on oikeåstatn kaksi, eli tulovan kerhon pitliisi olla RY, joka tuo tullessaån kåikenlaista

DwokatiaÄ ioka sinihsä ei ole ihmeel listzi,mutta vaatii mäåriiat nlaisia tehtåviä. ToiDen lapa' jota itse

iåonattaisinitisi, etrzi olisimme Suoden Veteraaoimoottoripyiiriiklubin ns. alakerho, kuten kaik*i Klubio
aluekerhotkin ovat, Nziin vastuuåsiatjäisivät Jawasakiltå isonunan p?irikerhon VMPK:a tehtäv?iksi.

Käytiimössä se vaåtii kuitenkio 2, mieluunmin kolme trs- nirnettyii vastuuhenkiliid Jawasakinjohloon'

Näin ollen VMPK edellytfiii liittymistii VIUPK:on, mutta siiher! liitJ4tyain on myös autonxuttisesti

Jawasakinjåseq jos keEar omiståå Jawan, cZ:D tai Manetin. Näin toimii mm. Japsistant. Ornån lehden

loimittaminen on tli5rsin mahdollista, rahaa sen tekemiseen uiytly anoa vain piiäkerholfå. Siis oma Jawasakin

lehdentekijä piriiisi löytyä. Neuvotteluja VMPK:n kanssa kåikista liiltlmisasioista tiiytly tifiiin vuoden

aikaua käy&i, jotta l'uoden vaihtuessa olisi asiåtjiirjestyksestiija kaikld tårvittava tiedossa, Näitr toimi€n
jäseDmaksuakin måksettaisiin våin VMPK:n. Jawasa(1n tulevaisuus iDielestiini olisi myös vårmemmalla

pohjalla. Pankaa palafi€tta såiköpostilla mielipiteistiime. Tul€vissa kerholehdissä tiedotan asioiden

;tenimisestiija monihar kuuluu jo nyt VMPK:on, joten eikiihiin Huimapyörälehdessåikin ole asiastajotain

tieloa, kunlEo asioista onjotain kerrottavaå. Terv. Veikko Koski

Je tässä heti auorun tulevtutå t{pahtumbta:

Ehkä firkein rapahtuma ainakin Javåsakkilaisille on woden 2008 Jau'asåkkiajo, joka on siis 2s-vuotis
juhlamlli. Vashru senj:irjestjidisestii on etelåin JawaLarrastajien hå.teilla. Näin ollet ajot siis jådestefi?in

niihi-a. a U-pinaara,t l€irinuialueell4 jokå on tosi maht va pail*a lryseiselle ajolle. Siellä on emenkin
jiirj€st€tty vuonna 1997 vastaava ajo. Aj&nkohiå on 13-15.62008. Edellisessä leldessä syksyllä oti

-ökkienvaou"ourn"-, mutta fiillä hetkellä rilaDne taitaa olla se, ett?iDifit on kaikJd mDty! Telttailuja
asrmtovamuilmiset on Lempivaårassa erityisesti otettu huomioon. Katnatt 4 kuiknkin kysellä vielä

maioitusta. peruuhrksiakitr oo raattatrut tutla. Tiissä puh€litmumero,jostå voine kysellä majoitust4 019-

?1fo00. Al;eelta on yksi 15 henkilöo mökki, joka on varattuj?ldestet]'pomkå11e. Huomioitavåå on rnyös se,

etui tilatessmre majoitusta mainitsette Jåwåsåkkisio 2008!

Mainittakoon vielii e$iij?i.jestellt etenevät aikatåulussåja seulaavassa lehdessä on tietoa ohjelmastajne . ja
ajo-ohjeet

-Lisäksi j?tsenkyselyihia oo m€lko monijätuin]'t vastaåmatta,jotetr niitåkin voisi liihetellä toimitukseeq

saataisiin uudelle kerholl€ uusi paikkansa pitävä j6senrekisteri.

-Tiesittehiin seq ettå Vesa SiEpan€n Iittalasta ei loimi eniiä Jawan msahsntuojaoa. Hiin m1y edelleenkin

ainakin 2-tahtiset 3 5 0cc, joita on varastossa ja hoitaa edelleen vamosat vaohempih Jawoihin,

Uusi maalartuoja on: Jåwa Motors Oy Lummetie 16 Ä 5 01300 Vaotaa. Asioita hoitaa Leo Inine
Puh.040-55856E8 j a fax 09 -8237 233 ja' leo.WndAi{.v s.fr

-Kantakorttienj?iljemöksiä voi perää AKELTA (Aoneuvohallinlokeskus) puhelimitse 0100 7800 klo. 8.00-

16.15. Nykyish katsastuskorfto vååtii AKEN paPeritr rekistörttidesså. Usein sitii ei löydy' mutta AKE
liihettiiii todistuksen myös kielteisessä t4pauksessa, joka myöskin pitiiå esitti i kåtsastuksessa.

Uudet jäsenet:
TAntön woden kerhomuutoksen joMasta ei rasiaj^mia tålltt hetkellä kitjatqjoten ikirA hyllö uudet
innok*aot Jawahatasrajatjoutuyat nyt odottelewtan r,aoden vaihdett& lksi ftnitenatt kerkisi yietd n kaan
ja fuinen lietonsa tdsstl alla:
Lasse Nystt/iin l/itlitie 28 B 04340 TuT.tsula japuh04000-14000
-Jawa Six-Ws 55541'1n1961 350cc 2syl. 2-T |+4C-350 EMR Tenetulod porulr\aan!
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Tiedotukset jatkru....,.

-Jawoihin sopivaa kultaraidoitusvfiäja tietenkin myös muita raidoitussäryjä on saatavana maäiantuojalta
Jussi Alasalmelta P€räseinäjoelta. Puh. 0500-265324. Purkin koko on 236 ml. www.alasalrni.com.
Valikoimåssa on myös raidoitti(seen tarkoiiettuja siveltimlä. Valitettavasti kultaviiri on kalleints, mutta
kannattaa ehkä ostaa purkki vaikka pienellä porukalla.

-Kromia pintårÄ! A-Kiomi KY. Pemiö. Kyselyihin vastaa J?isky. puh.0400-925356

-Loimaan Kromi suorittaa myös komausta. Puh-02-7680071. Kaonattaa sopia ernakkoon Harri Uusitalon
kanssa, joka hoitaa MP ja Mopoasiat. Harrin puh. on 040-557521 7

-Tässä seuraavassa päivitebd Jawa vzirikaavat. Kaavat haettu^eetetty Dupontin Irmon Elitelle, joka on 2-
komponenttinen Atryyliuretaanimaali. Alla sävj,'t rumeroittaiq €rillist?i kaavaa ei tarvit4 l(uin
tummar$inisess:j, johon on teot€tty ek-kaava.
-Ja\r,,a tummanpunainen R3/R297 -Jawa valkoinen DuPont N2,4.{i00
-Ja\ta musta DuPont N4/N366-47600 -Jawa harmaa DuPont N3,N239

-Jawa tummansininen PT-124 1'76,09
PT-I05 328,09
PT-120 420,0e
PT-l0l 432,09
PT'167 454,09
PT-l99 570,09
EL580 1034,0g

Tässä alla vfisä\.Tt MIPAN maaleille:
-Jawa punainen
-Jawa hamaa
-Jawan T-sininen
-Jawaa valkoinen
-Jawa musta

Manet S-100/S125 v;irit Mipan maaleiile:
-Rurlgon ja peltien perusharmaa
-Vihrezin turkoosi
-T-sininen (Jawa)
-Vaalea sininen
-Tumma punainen (Jawa)
-Kirkas punainen
-Beessi
-Kotelot jå luukkujen sisäpuolet

Manet S-100/S-125 viirit Dupont maåleille:
-Vaalean sininen

Painoi garnmoissa ja kåsvava k:uiva,
kuten normaalisti

-Volvo 117
-0-'1-02432
-0-5-01404
-DB 147 Articweiss (Mersun v?iri)
-Perusmusta

-o-'7 -0205,3
-0-6-0013-4
-0-5-0140-4
-(työn aua)
-Volvo 117

-R4r,,3020
-Volvo 112
-RAl,-1042

-Dupont 68916

Asiat ilmoitti Kad Mi(*onen, puh. 040-5354005

Harrastajille tiedoksi, eti?i Karin maalaamo pyörii taas. Maalaamon nimi on: BIG&KOLORS
Viertolantie 4 Helsinki ?3 Puh. 040-5354005 ,4<ari Mikkon€n

Saksa n Jawa-aj of Netzelkowissa 20 -26.7 .2008. Ilmoittautumiser ajoihh 3 0-4.2008 mennesså.
lnfo: www.iawapqy4g(h Yhteyshenkilöt E.Flanemarr u. F. Pens PfarerscheuDe Netzelkow tel. 0383?7
36361,40190,03836/234150, wrrw.plbllelsqheune-usedom.de Toivotanme Tervetulleiksi!!
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Jawosokin mcrkkinct:

ltvvN:
Jawsn uusio kefjusuojio typ. 353,/354* 11,/18.j4

cZ 150 olk. 50€. Pdkopuikeh ol!/k!!h!h!tteril
3o€/pori. Kytkinen kitkolevyf 5kpl.58€.
110mn/120hrn kronipinnojo +yp.11118 pinna+

42€/ sorio. Jowa/cz M-rengo$orjot ylikokojo.
Körjet, hiilet, vi.toavdinel, politimot, tulpot,
ohjo:rs+solulolukot.
Typ. 11l353 konsi+alotiivisfe #, typ. l8l
354 8€ sorjo. Takoisk. kunipusial4kpl, 17€.

Jaw6/CZ uusio höhiici eri nolldhin, kyselel

Jorru,ky+kin, kaosuvoijerit. Lyhdyn losil,
krotnikehykse+, kutniosat, nootto.in p!ltii, yh..
Jikow koosuttimei olk. 35€lkpl,
kdytettyjd/huolletiljo. kysele!. Kornp jokelin

kesk;ldokerit typ.353,/559, 354 jo 356 kysele!

Vo roosahool+or€i io: Typ. 450, 355, 356, 353.
354 , 36O , CZ 15Q , Cezeld l75cc. Moollorit
ositloih pure+tu. l-ied.

Veikko Vöyrynen, 050-3528060

sekö uude+, eliä huseojowot siilinjörveltdll
Myö5 vcroosio uuifa ja kö'yt€tlyö. Mitos
renkoi+a hyvö volikoitna. Suorilon
alurniinikiillotusto jo Jowon krotniosi€n hionlao
jo krohousto. Lisöksi os+oisin CZ-15o 1952-53
pape.it! soito jo lqsy lisddll MP-Vor*ti Oyl
Rdimo Korekollio/ Huo|n! uusi osoite on: Jokitie
10 71800 Siili'|jörvi. 0400-814600 jo ko+rsrvut.

dna inl ernel .nel /rehga.

Jawo 125cc idysin kunnost€ttir kohpiskseli. Hp.

80€. Arloll'losolo 0400-818162

16,18 lo 19" vdnteiio,pinnojo, 175cc250cc*350cc
höntiit, kiertokonkio, kiertokangen korjoussor-
jola. 559+360 takalyhdyn lasejo ja kuhelo,
vot ierei+o, 559 / 360 so+ulo, sikoritnollin öönen-

voihen+ojot. Isopyöröisen äönehvairnen+oja1,

25ol350 kaoscri, ky+kinlevyjö. fsopyör. ohjous
tonko, ym... r.lr.rtto o5oo. Myös uudehpiin Jowoihin
634,638+640. Kör.ietöh sytytys/6vl100w. Voih-
fovir+oloturi vh.-49-75, lhyös 12v j6 

'.rudempoon
t)ryppiih 638+640 heli varostos+o. Tino
Mononen 0400-648826.

Myyh €rikrntoisio Jowa projek+eja; Typ.11

vh.1952 jo 1954,iyp. 354 isopyöröinen 5po.1
vh.6?. Jowocz 150 wn.l954 (pikkupyöröar.e ), cZ

typ.455 ilhah kohetfo, "Rottopyairä" 353 typ-
559 koneellc, Jqwo 50 "lypiakkd.o"-projekti
(3kpl), oulohoatli JowctnopoJd 3kpl. CZ 150 vm.-

50-54 kunnostuskelpoihen lonkki, Jowon runkoja
typ.18,353,354 jo Velorex sivuvounun runko.
Lisäksi Ase-Copri skooi+erijo po.i Rigo

neakkis+ö |nopoa. Ajokun+oinen horvinoanen

Honohog Goront kuormo-oofo vn.1963. Ro6pe-
lorrm)liille outok!ormorlineh eriloisten hopoJen,

ouiojen jo lnooltoripyö.ien osio.

Tovorot sopqhihtodn, nyös voihio 20-luvun
Chervoletih osiih. Terveisih Veijo
Ahokos/Vie.uhäki 0400-996353

Jowo typ.11 250cc vm.1954 ylöpu+killo,
mlseorekisterissd. Tied. Veijo Sollihen
Jörv€npöö. 0400-630784

Jowc 353 250cc kunnos+ei+u hooitora,
hp.z5o€ltarjous. Sohoan moottoriih olkuköyröi
+mutteri++pckopu+ke+(kun+o tyyd)4tövii) hp.60€
tdrjous, vi.+olukko kuhnostettu hp.5€. Vdjhto
hya)s Jowo Spo.+ 590/00 |nollin osiih nm. miltd-
ri, sofula, voijerit, tokolokori, jolkotoppi€h kurnjt
sjvupellit. Jor|no Mdlikko 041-4311146/eiihimäki

Monet 5-100 vtn.1960. Pi+kölle rokenneltu, pal-
jon uutto osoo. Mooltori jo so+ulo fekenötiö.
Paperi+ ok, rekisf€riofe tollesso. Hp 900€
Lisöksi Monet 5-100 osio, uusio lo kiiyte.tfyjä.
Kysy 60rn|n Pol nopeusnitioreifa. (vohha jo uusi
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lnolla gatno, kuih Cezeiosso) Uusi rengospori
Bridgeslone TV-5/3.00-14. Con+inentalin
3 25l3.50-14 60-luvun kuvrollo, pintsd on ei

holkeillut.
Varaosiksi CZ 476-69 (125c.) CZ +an.kki

^alleihin 
453 / 473 / 45O/ 47O/ 455/ 475,

olkuperäinen. 
^ 

o6lol+u +onkki hyvö kro.nof-
tovoksi. 040-5354005 / kei / V onloa

Cezelo tovoraskoolleri vn.1962 rv1!seorekiste-
rissd +orjous+en pe|"lsteellc. Jtrho Siikorlo
040-5190598

Sszoki f 25O vm.1972. Paperit ok. ei rekislerisö
ojokuhhosso. Hp.1000€
Suzuki T 250 R vh.1971 rekisterissö,ojokshnos-
so, Hp.1500€ 050-5549071/Rouno

Vdltnislon/pinnoton Jowon k),lkjnlevyjö
korkkilevyhal lisi jn,(ei lnossokr| kinlevyjö). Voh-
hot |nielelliidn vdihdosso 2o€lsorjo. Juho Vuori/
Vohlao 040-732AA64

Oston:

Jikov koa3utfimen typ. 2932 SZ.

Kcik€nkuntoiset jd irf o-osotkih kyseiseeh
kocsariin kiihnoslaa. Mor+ii Niehinen/Jöhsd
o40-7347421

Jowo Colifornion -63-74 kirjallisuuttd/osia Jowo
Sportin takasvingi jo ke+jusuojo. Karilvonfoo
040-5354005

Tiedoksi kerholoisille:

5uoriton dln|tlattitoidolla rnln. Hiekkopuhallssid,
koopisso lopoh+uvao hvovirae-,ie.(ts-
.olumiinioksidi-lo losrkuulopuhollusto, sekö
jouhepolttohoolousta ja lakkous+o. Lisöksi
volhiston seuroavio osio Jowoihin:
Rekisf erikiinnrtyspeltejö, kurosuojdn valkoisio
pellejä, ke+jusuojon suojopehejö , pyöreitd,
pressuaou+ojo Sixiin, pikiokun konsihuovejo,
sivuvounun kiinnitysosid. lasikuil!isid salulon
pohjio, losikuiiuisiq tokqlokosuojqh ettrosio,
lasikui+uisio kotelon pohjio, ohjquksen kiristys-
osio Sixiih+sotamolliin. Soto-Jawon
iavoroielinei+ö jo rekisierikilven tdusf opehejö.
Jdwd typ. 11+18 losiklillisid sdfuloh pohjio.
Koikki lnetolliosat jdqhepollf ondalat+u.

Lisöksi volmislon nlherokilpiö pellislii,
clumiinis+o, logik!idusto jo |nuors+o, sekö

fosikuituosio eri pyöriih. HVA, KTM, CZ

Vollnislon Jdwo Sixiin ja soio-pyöriin:
Nurnerokilpi kupero eleeh, roiskepelti el een,

etulokosuojoh sivupellit zkpl volkoinen, pfikkolo
eluisko.ih päihin ja ldsikuidusio lckolokosqojio,
sotulon pohjio, eiulokaiuojio kohtd molliq

5ixi+Moiocross. CZ molocross takolokosuojro.

Kysellö voi+ seuroovcsti;
I:MI Jouko (oli
Uniolontie 40 05820 Hyvinköä
Plh/Fox 019-463015 jo 0400-593605

Miin+iii Jowoihin saotavcno Slovakiastc f irha
nitnel+ä: CF-84 6nBH jo osoi*e Zoh.sdno 14

98401L..l enec SLOVÄKIA. Heillii on nyös otnat
sivu+ netissö. lgllg:bgEk jo jos joku p'rhuu

hyvin Soksoo, soito nuheroon.
990421905644993. Tarhon ncisviiki osoo

sokonkielen. Vinkki tuli Jo.rno Vitiel

Mies hih€llö aerord Morioud iltnort li tnyyvönsö

erildisid "kunnostrE" oineito esiln. krohih
kiillotls, auosteen poislo bensdtonkeisld, pi.rt-

kien sinisel l6hpöjöljel yh.. Muitokin tlo+teito
on jd hiitd voi kafsoo häheh kolisivuilloon.
yhteystiedoti qerord.|norioud@pp.ine+.f i

Muutotnio E-tnoil osoitteito Tsekeissö.

Muol /l^o+oservis s.r.o. info@lnool.cz

l ohly Jowo Tisnov /llon+ujawo@seznarn.cz jo
www-hohtyjowo.cz

A!1o Molo Eurzo ihf o-@|noto|nix.cz

Jowqtnoniok jowononiok@sezhotn-cz
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Jawasta voi näköjään tehdä mitä vaia.

Hämeervaarassa aikoinaan asuivat pari näppärää kaveria nimekä Heimo Tirri ja UIjas Aitto-ojå. He olivat
innostuneita mm. moottoreistaja hoid:in harrastelunsa tuloks€na s],ntyi -68 talven aikana eriiässä
Hämeenvaaralaisessa autotallissa kaiken muun ohelia myös moottorikelkka, jol la talven lumilia ehdittiin
suorittaa jo koeajokin , mutta lopullinen valmistuminen siirtyi selraavaan talveen mennessä. Pojat
osallistuivatjo kansåkoulussa mopojen, microautojen ym. mooitorivckottimien korjaamiseenjå rakentoluun
jajatkoivat puuhiaan kotioloissa korjaamalla mopojaja moottoripyöri:! sekä mkenlamalla kaikenlaista
pieltä moottoreiltin liitt'väii, kuten csimerkiksi mini-mopon, johon pyöriksi ovat kelvanneet tavalliset
kottikärryn pyörätja mopon muukin koko on vastaavaa luokkaa. (Si1ä voisi sarroa Honda Monle).n
esikrvaksi) (Toim. kornmentii)
Moottorikelkan rakentaminsn olj Luitenkin ollut talven aikana päasiallinen työkohde. Pojat suunritte,ivat
kaikel muun, paiisi telakelj rjä.jestelmää, j otlon he saivat piirustukset Tekniikån Måailmasta. Telaketjut
toimivat takapyö.ien paikalla ctccnpäin vievinä voimin4 kun taas edessä olevat leveät sukset kannattamassa
kclkkaa hangen piiäIläja toimimassa oliauslaitteina,joita käännell?ii:n. Tfabånt-merkiis€stä autosta otetulla
objauspyöräI]ä, josta samasta autosta oli saatu myös ohjaamon penkki. Tiivis ohjaanokoppi olitehty pellistä
ja kovalerrysä, joiden välissä oli ilmarako lämpöerislyksenä.
Avonaisella takalavalla olikaikkein t?irkein, mootto.i, jollaiseksi oli kelpuutetlx 35occ Jawan moottoripyör;in
kone,jossa hovosvoimia oli 18. Vaihteisto oli toistaiseksi vielä moottorin yhteydessä lavall4 mutta pojaj
olivat suunnitelleel sen siirrett?iv:iksi ohjaamosta käsin hoideltavaksi- Suotuisissa olosuhteissa po_jat arvclivat
moottorilelkallaan p:i2ist?ivän 40-5Okm tuntinopeuksiin.
Moottorikelkan rakenlamisccn ubraamiaan työtrnleja eivät låskeneet, mutta rahallista rahaa tarvikleisiin
meli ainoastaan n.450 markkaa, siis v.1968. Moottorin osuus summasta oli 50 markkaa. Naåpurisla
lainatuilla hitsårtslaitleilla tehtiin hitsaustyötja kaikki muu työ rakennettiinkin sitten omin käsin.

Ilarmillista on se, ettii t:isci moottorikelkasta ei olc säilynyt yht?i?in kuvaq mutta kwaa piiros on silloisen
naapurin kaverin, nykyisen työkaverini tekemä piirros, minkälaisesta laitteesta oli kyse.
Minimoposta on sen aikainen lehtileikekuva, j ossa Uljas Aitto-oja esittelee rakentamaansa mini-mopoe!



Koukkaus Tsekinmaahan

T:imä tarina kertoo Jawasakkilaisen ja aktiivisen kääpiöadtolErrastajan Arto Bergshömin

harrastematkasta Itävallan Puch-kokoontunisajon kotimatkast4 jolloi[ hän poi]lesi mutm ryhmän

reitistä koukkaamalla Tsekin maalle Velorex-kziäpiöautoo symyinsijoille'

Puolenpziivzin aikaan liihdirnrne Wienist?t ja syötimme navikaattoriin "Tsekinmaa j a Bmo"- Rajalla

vartijainawoivat huviftavan nåiköiselle ajokillemme ja råiyiiiin, etiii meilläoli passin n?iköiset

vihoi kasiss:imme, viittoivat meidät menemui:in. On Cimå aikaa.. ..e.oren oltaisi jonotettu ja tuskailtu

.ajalla tunaikausia. Ohitinme Brnon pys:iht)4nättä, koska olin jo aikaisemmin patikin kertaa käynyt

siellä hanklimassa Jawan osia.

Tom ja Merja "kääPiön" vicressä!

Pziiim:i.irzirr)lie oii piktukaupunki Boskovice noin 60 kilometriä Bmosta pohjoiseen,lossa
tiesrmme asustavanja pi1äv:in paikallista tavemaa henan nimeltii Tomas Kostik. Håineet olen
wosien aikana hltustunut Velorex-ajokin tiimoilta, hankkinut osia )m. ja myös Jari Lopin Velorex
on ostettu l*ineltii.

Tavema lö)-tyi ja myös Tom (Tomas),.joka siellä paisteli pizzoja , maittavia kedassaan! yöksi
veinme Puchin Tomin autotalliin pois kadulta vandaalien ulottuvilta. Aamulla salmme uruslua
Tomin kalteen vamstoon, joissa hiin yhdessä velipoika"nsa kalssa kunnosti ja s?iilltti ajokkejaan.
Upein laite oli Velorexin pienoismalli, jonka h?in oli rakentanut s-wotiaalle poialleen. Se oli
tiiydellinen liikkuva Velorex pieaoiskoossa! Nerokas kcksintö mini Velorexissä oli mopon
moottori, jonka turvallisuussyistä sai sanmumaan kauko-ohjaimella.

Påiäsirnme tutushrmaan myös Tomin perheeseen ja kotiin, jossa hZin mrn. kertoili huimasta
matkastaan Velorexilla Saharan erämaahan elokuussa nronna 2004. Idea oli saanut alkursa
oluttuoppien :i:fessä, iossa oli viinnl't keskustelu parin Velorex-kaverin kanssa siitål, miten Velorex
mahtaisi pfiätii pehne?issä hiekassa. Hiekkaahan lör'tyy Aliikasl4 joten siffle... ! Suunnittelu kesti
kuukausiaja itse matka 26 pliivä. Ajokilometrejä kertyi huimat 8320. yöt matkalaiset olivat
vie11åineet vclorcxin pe'killä tai taivasalla (huima kokemus varmaan )o(L-kokoisen Tomin nul<kua
Velorexissä... !) Vain yhden vaihteistoremontin olivaljoutuneet matkalla lekemäiin, muuten ei
altoissa ollut mitai?in sur.rempaa vikaa ollut. Malkan tarkoitus oli kavereille avautunutjo aavikon
alkumetreillal sillä ajokit olivat jiizineet melkein heti kiinni peluneåizin hiektaan. Joten l g0 asleen
k:i:i:lnös ja kotiinpäin: Marokko, Espanj4 Rarska, Saksaja kotimaa - aika yksinkertaista nänpapeiilia! -7
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Tom sulkee tavarrtilu

Hyvästelirnme Tomin ja perhecn seuraavana päivänä puolilta päivinja otimme suunnaksi Liberecin

Aielinme kaunistaja vehmasta.ioen vartta Decin kautta kohti Saksaa. \,lttlikkiä kapean lantatien

vieressä oli karppa toisema periiiia, raja-alueen ostosparutiis;: tavaraa oli vaikka minkälaista,

varsinkin juon'rapuolta oli laiolla ylcn miifin. Ja aivan pilkkahintaan. Steyr-Puchin ajovalot

kajastival iltapimeässä kumnasti puiden lahtksia kohti jalkaessaffne matkaamme kohti scMaavaa

yöpymispaikkaamme Dresdenissä. Navigaattodn anrlla yöp)rnispaikat or1 lodella helppo löfii?i'
vaikkapa pimeiissä. Aamulla tutustuinme Drcsdeniin,joka aikanaan sodassa oli pommitcttu liihes

maan tasalle ja senjiilkeen entisöity melko anheasli iliisaksalaiseen malliin.

Såhåran låitamilla kolme koYa:r

Kuinka mukavalta luntuikaan aina aamr.risin hyvin nukutun yön j älkeen lakkautua Puchiin ja piiZis:ä

jatkamaan matkaa- Siihen oii kllut oikein riippu\uus! Ja miten mukavaa oliitse maikanteko: silmiiä
"hivelcviä maisemia, mukavi4 kiirecttömiä keskusteluja, ei radiola häiritsemässä' ci kiriståviä

lulvavöiti (!), ei alituista ta.vetta ohittaa. Koko 3126 klometri:r matkalla laisimme :ehdä kaksi

ohitusta, oh;iinm" .noponja ohitimme traktorin. Trakori meni heittiimäll?j. mopon ohittamincn teki

tiukkaa!
ö#äu "ruppl-rn" 

oli wittenberg, jossa kävirnme katsastamassa kirkon oven' johon Luthcr oli

naulannut kirkkohistoriasla tutut teesinsä. Seuraava yö oltiin Magdeburgin liepeillä' ionne salmme

ti".ä,-"ua t"o pu"ft-sewue aikoo suunristaa aamulla Wolfsbugin Autostadliin Laskimme' että

."ti''"t'ai.-".i*",josl?ihdemmematkaalaikaisin.Autostadinlippuluukultasitten
ä'"1#"ä" -"*^"Åeenrme ja liityimm€ joukkoon hämmäslelemään Adtostadin ihme it?i l

Arto & Merja



Jii?imefe ntie

Neljällä Jawalla Kirkkoniemeen.

'Ieksti ja kuvat Lauri Puirola

Lueskelin viime syksynä taas keran l'untematonta Sotilasta ja mieleenijäi sieltä
kohtajossa Tiltu huuteli.ajan takaa: ottakaa A:inisen aaltoja pulloon nijn saatte
heilutella menressä1ne. Siitäpäjäi ajatus kylemäiin, nimi:län Jawa Sakld
kokoonturainer oiisi Kärköliissä aika l:ihellä seuaavana kesåinä.
Ajatlelin etliijos koukkaisi vähiin kauempaa" ei Ääiniselle vaan Jiämeren rannalleja
toisi vesipullon sieltii. Tuumasta toimeen ja oain muutarnan puhelinsoiton, olisiko
mukaan låildjöiui.
Ilman muuta, sinoehiin iähdetiiiin oii vastaus, meitähåin ei pitele huonot köydetkään.
Fleti alku.ro päätettiin ettii moillä ei ole huoltoautoa mukana, vaan varamme sen
veran työkaluj a j a muutåm ia varaosia että pärj:iiirnme jos j otain sattuu.

Laskeskelin kartalta kilomehej:L niitiih:in tulisi pitkiisti yli kolme hrhatta- Matkaan
olisi lfidett?ivå viimeistän viikkoa enren Jawa kokoontumista" eli kes?ikurur alussa.
Sehiin tietäisi n. 500 km pävzimatkoja, siilä on ajamista varsinlin jos satturu huonot
kelit.

Tä)'tin viime syksynä pyöreitä vuosia ja sain lahjaksi viikon kä).ttöoi:{euden
mökkiin Rukalta kesiikurm alusta. Niinpä päätimme pit?iä pailkaa h:kikohtana
memen tullen.
Talvenselkä aittui hiljalleenja pari Jawaa tuli huolleftua pentsteellisesti kesän natkaa
varten, niihin uusittiin kammenkaulan laaKe[i.

Kes:ikrun toinen päivä lauantai valkeni koleana mufta onneksi ei satanut.
Kello 5.50 starttasi katsi Jawaa Vantaan Pallotieltä kohti Jzilverpä*i josta kolmas
kuski liiltyi mukaan.
Ajelime rauhallisesti n.80-90 km matkavar-rhti4 senttin Jawa k-ulkee pirltakaasulla.
Eipä ollut aamutuimaan mikzän l&nmin keli ajella, r'aikka oli luvatlu h).vää ilmaa.
Vanhaa Lahdentietä läpi hiljaiser Lahdenja Heinolau oii helppo mennä kun ei ollut
pa}lemmin liikennettä. IJeinolan jälkeen tankkaus ja kahvit, sekä paksunmat k2isineet
käsiin kun tuppasi palelemaan sormia. Mittarissa oli jo n. 140 km.
Matkajalkuija Lusissa koukkasimme Mikkeliin menevälle tielle- Illna lämpeni ja
seuJaavar keran kahvittelirnme Kielikalliolla, vzihän ene.r Juvaa.
Juvalta jatkoir.me kohd Savoniinnaa ja siure p:iåstessiimme oli jo suorastaat kuuma.
Tanlcit lii1'teen ja kohti Heinävettäja Liperiä. Savonlinnassa eräs naishenkilö osoitteli
mieltän pitämä]Iä nenäst:i2in kiinni autotr atissa, olisikohan pyörät piiiistelleet sa!,ua

Enoakosken j äkeen ylitimme Hanhivirran lossilla, sieltä kannattaa kulkea on todella
upeat maisemat.
Matka 1ai11ui hiljalleenja kävinrme Liperin Vaiviossa tervehtimässä Veiion isö
vanhM sotaveteraaniaja Jawa-mies Ensio Sallista. Kahvit juotuanme jatkoimme
Yl?imyllyn läpi kohti Lieksaa. Siellä oli ensimmZiinen yöpailka velipojan luona, Jorrrrc
myös lankomies Kad oli tullut liittyzikseen meihin J:iiimerenkävijöihin. Mittariin oli -+
tåihZin mennessä kelt).n)'t n.560 km. A

:1,:
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Lihaolilosimu|'€aajamaulasra-entullutl'}c}nee|sikumpio|ijounrnuluulliin
Rane vaiko Elvis

Loppuilta rneni saLrnoes$ ja sotiessa' nimittäil vellpoikaj:irjesti yllätykscn meidzin

vdjJ"ft"f f" n* 
"fi 
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Aamulla nrhdin aamupalan j.ilkeer ki?insirnme pyörien keulat kohti Kuhmoa.
Reitti kulki Rastinjåirver tietä Lieksan Nurmijåirven kautta. Välilte mahtui
aamlometsää ja soralietä, mutta Jawahan on parhaimnillaan tiillaisessa maaslossa.
Kuhmossa j ouduimme tekemzizin pientä remonttia huohoaseman pihalla. ninittän
Karin pyöriistä hirttikaasuvaijerin kiinni. ODneksi ryökaluihin kuului m)ös
Leatheman jossa oli viila jolla sainune asian kuntoon.
Kuhmosta suu.mistimme kohti Suomussalmea. Raatteen portti tuli tarkastettua slrna
samalla. Siellzikin käänry;väl katseer kun neljä vaniaa pyörziä laskettelj
parkkipaikalle.
Hossan jiilkeen ennen Kuusamoa n:iki toinen eviiiiksi saatu lanthrlatkko viimersen
p.iivzinsä, Perinteeksi onjo tullut että Ziitimuori paistaa kukon, pari pojille mukaan.

Rukalla tankattiin ja ostettiin saunaevzist?i iltaa varten, mökki oli tilavaja sauna h1vä.
Iltayöstat tä]4ti tasainen kuorsauksen j F.inä koko kortteerin.

Aamupuruonja vZikevåin kahvinjälkeen suuinistirnme kohti Kemijiirveä. Siellä
pistaiydyinme kahville pyörämies Jorma Druftraselin luokse.
Olivat kuulemma l?ihdössä Venäjåille ytil0 000 kilometrir reissulle, tåimä meidiin
reissu alkoi tuntua lyhyeltri sen rinnalla.
Jälke€pfän kuulirl että se oli q?isqnl,t 8000 kilometriin, mutta on siinäkin ajarnlsta.
Kemijiirveltä ajoirnne Pyhätunturin kaur{a Sodankytin Sattaseen j ossa oli seiraava
taukopaikk4 Siellä asuu Tuomon vanha yK- kaveri Veijo Lainejoka oli varnottanut
ett?i or kä)'tlivä myös heillä.

Matkajatkuu kohti Inaria, välillä tanl<attiin j a syötiin Lurmon poror*ii.istykset.
Inaiistasoitirnme SevenijZiwelle josta saimme viimeisen neijå hengen ;ökin
maj?ai\ak:r,.:aan sjellä ei ollut kauppaa j oten paikaliisen Marketii olut j a
makkarahyllyllä kävi kato. Taas saunottiinja kuorsattiin. Minun Sixi akol
temppuilemaan, ei meinannut faihteä låimpimainä käyntiio. Epälin kaasutinta, mutta
vika paljastui myöhemmin. Tulpanhatut eivät antaneet virtaa läpi kuurnana, vaan run
heitin hatut pois ja klakin tulpaojohdot suoraan tllppiin niin vG havisi. Sitzi erursn
olin kyllä uiannut työntåiä pyör:in aina liihimpiiZin j:irveen.

S*:1!r1".t3. 4j.".lp-e Nziäiimöön jossa tMkatriin jotta ei tarvirsisi osraa Notan
puolelta vielä kalliimpaa polttoajnetta. Karin ikliikleja teki tempun, ttksi vasä
toisella polkaisulla käyntiin- Rajan yli{ksen jzilkeen loppui hampuuryOhyke ja
maas{o muufl ui mLlulenkil karurnmal<s
Eipä aik€akaat kun Barentsin meri alkoi siinnellä edessZimme ja saavuimme
Kirkkooiemeer jo nka saramaan aj o imme. pyörät parkkiin j a nåutimrne j o perinteetsi
tulleen Marskn rl]pyD lerZispikareista. Myöhemmin huomasimme err?i,,iiressä on
paikallinen poliisilaitos.



Tyhjä pullo tä)'lettiin merivedelläja se on n,,t sinetöity.ä tallissani eikä sitä avara,
paitsi siinä tapauksessa ettäjosjoku hakee Jawalla Välimeren vettä din sitten
voisimme tehdä pienen sekoituksen.

Takana oli 1628 kmja edessä suurin piirtein saman vcran ennen kuin olisimmc
Kärkölässä. Otettiin muutamia kuvia m:iäriinpä:istä ja tuumattuamme että eiköhän 2cl
ryappy ole jo haihtuaut, l?ihdimme jatkamaån narkaa.

Pysähdyimme Neliimissä katsomaan koskeajossa Niiätämöjoki virtasi valtoimenaat
kohti mcrta. Seuråavaksi suunristettiin Varamgin tuonotr kuvetta pitkin kohti Tana
brutajoka oli pohjoisin paikka missä kävimme. Välillä oli niin kova vastatuuli efla
Vcijon tä)'tyi alamäessä lyödä kolmosta pes*in kun pyö.ä meinasi hn ä. Ajoinxne
Polmakin kauna Nuorgamiinjossa tulimme Suomen puoleile,ja sieill åli kaiie:n
bensa täl1ä re;ssulla, 1,50€ litra. Huoltoaseman nimi oli Supa. Illaksi ehdimme Inariin
josta vuokasimme mökh leiintiiaiueelta.

Piiäimme illalla_mennä katselemaan paikallista illaelämziä, ja sitihiin lö),tyi.
Koltra-Peklajoikasi meille pubissa sekä paikallinen pummikerjäsi pa"itula.
Mitäs nT e arteliaat pojat, juotimme hänetkin humalaan. Ihmiset;tvat ystavallisra j a
kDtijä4estyi oilis toiseen mesta&r. Sicllä olikin tupa räynnä hollantilaisia
motoristeja, muna kyllä kävi kohådrx ja taisijoku vetiiåi oluenkin v;iåäzin kurkkuul
kun keroimme tulleemme varhoilla Jawoilla halki Suomen.
Yötön yö tuli n,ihty4 auritrko pysyi tå;vaanrannan yläpuolella keskiyöllåikin.
Vaan niin tavoitt; väsy matkarniehetja painuimme pehluihi:l
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Inarista ajelimme kol1ti Rukatunturia , matkan vanella oli paljon porojajotka eivät
välittiineet autois:a mit?iiin mutta muuttuivat kiysln vauhkoksi kuultuaån Jawan åtino|l !

Yöö,ttyiimme jo tul.ssa paikassa kä:insinme keulat kohti erelZiå ja matkasimmc
Taivalkoskelle. Siellä kävimme Jalavan kauppåkartanolla, joka on ollut tojmiruassa
\''.rodestal883. Kannattaa keydä, kaupassa on mlytävänä kaikkea vanlaa,
pussiho usuja, j atsareita, flanellipaitoja ym. Uskoyaisten pastillit olivat loppuneetja
sitä kauppias Ari Jalava pahoitteli kovastr_

Ma:ka jatkui Puolangan, Paltamon, Kajaaninja I:salrne! kautta Pielavedellejonae oli
tullut myös velipoika Kimno (Kipina) liittyiikseea j oukkoomme. Nlt t?iltyi ottaa jo
viiden hengen huone paikallisesta hotellista
Täfly sanoa etci palvelu oli erinomaista, sauoa l:impeni ja aamupaia oli
ruhtinaallinen ja se palveltiin suoraan lenän eteen aamulla hotellin .avi.foiassa.
Ei ollut havaittavissa minkiiiinlaisiå savolaista kieroutta koko aikana.
Ma&an varella käviiisinune Lepikon torpan pihalla , aika moni tieuiii ettii
U.ho Keklonen stntyi siellä 3.9.1900.

Ajeltuamme läpi helteiseo Järvi-Suomen, saa!'uirnnre lopulta Kitukölä:itl
Mökin pihassa oli vastaanottokomitea tarioamassa tervetuliaismaljaa v?isyneille

matkamiehille.

Jawa tapahtuma oli jåirjestetty h)'vin, aamupala ednomainen ja muutetkin kaikki
pelasi, vahinko vain taidettiin olla aika våisyksissä erimekäjaksaneet osalhstua

kaikkiin rientoihin. Kiitoksia j ?idestäj ille muistamisesta.

Olihan reissu, on:reksi sää suosi, ei tullut pisaraakaat vettzi koko matkalla Kaikkea

siU p;iirlzinpistosta telee. tähiin mennessä [-ilomelrejä oli kefl]n]4 n Jluu'Ja

surmuntaina viela pois mennessä vajaa sata mulla sen ajeli jo leikilen'

Varaosia oli mukana pad sis:hengastqvaijereita, paikkapullo, yhdel virtavehkeet ja

avaimia sen verran että voisi purkaa koneen matkan vanella Aina kannattaa ottaa

rautalankaa mukaaa, sitlikin tarvittiin kun ongittiin Veijon kadonnutta vi a-avainta

pyöriin tankista. Sitä miten avain sinne joutui ei usko kukaal vaan sieltä se lopulta

lö)ayi.

Mitfizin seuraavaks:, josko käytuiisi Jawaa kotikylillåi'in Prahan lähellä
r,lt,nr ca ^n cinpn roinen lånn, ,l?
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Bensankulutus olj kaksipuolikkailla n.5,5-6 litraa sataselieja kolmepuolikkailla 4,5-5

litraå sataselle.

Matkalla oliva:: Kari Pehkonen Jawa Sport 250 ccm vm.-64

Lauri Puirola Jawa Sixdays 250 ccm vm.-61
Tuomo Ruohonen Jawa YK Sport 150 ccm vm.-64
Veijo Sallinen Jawa Sport 350ccrn vrn.-64
Osan matkaa Kimmo PuirolaJawa Sport 250 ccm vm.-65

-foivotl.avasti tåimii altaa potkua toisillekin vastaavan reissun j?irj estäniseksi. Ajakaa

niillä pyörjllä, ne on tehty käyttöä varten.

Vanh al ralo k avLt esittiiYtY! :

Terveisin Lauri Puiiola

Mooaloripyöråståttrlisodån jålketryt€in€n kutkuvåline. 1960-luvun åtusså
r€kistcrisså oli yli satatuhattr moottoripyoråii. Suosituin merkkiotiJåwr.

Kyllai .lawa kestöii!

Hilkka Pulkkinenja lutuea poiLa8a Ai, Jorna ja Unto kokzilddt llilkan'eren
hnottotiwöröö Parikkalasa Sd*isalne" lryldssti wohna 1957 tdi t95E.
Ktvdn ah o$anu! /1iho StanaLoireh.

/4.



Jawa 553 Six Days 250 1961

Päijänteen kiertäjä

Tsekkiläincn Jawa nousi 1950Juvun
Suomessa jättimäiseen suosiootr: pyöriit
olivat luotettavia, hJ.vännäköisiä ja
kohtuuhitrtaisiå- Jawasta tuli noina
ankeina aikoina koko kansån ja erityisesti
nuorisor kulkutreuvo ja moottoripyöräalan
ylivoinainen markkinajohtaja.
Jawaa käytettiin myös tietysti kilpailuissa
ja erifyisetr paljon melestystä saavuftivat
enduroon eli silloiseen "luotettavurrsajoon"
tarkoitetdt Six Days-mallit Reilun 10-vuo-
dcn ajatr nc muun muassa putsasivat
Päiiänieeo ympäriajoo pålkintopöydåu
jokseenkin huolelliscsti.
Järvenpääläinen Rauli Vilkas lähti
nostalgiaheog€ssä 250cc Sixillään PäijäooF
savottaan vuonna 2005.

Kuuden päivän Jawa on korleannäköben
mooI.J'ip) örä ciLreine. pyöreä''njainne muo(o|neen
Tavallisia .Jawoja m)"liin monen eri vikisen4 mutta
punainen oli ylivoimaisesti yteisinja nlm. Sixitolivat
poikkcuksetta punaisia. Runsas komin kä).ttö oli myös
Jawåll€ tyfpiilistri.
Enduro-Jawa oli tavallisiin tallukkamalieihin vemattu-
na kohlålaisen korkea.. olihan siinä edessä 2l
ruumain€nja takana 19 tuumaitren pyörä. Näin saatiin
hippasen ven-dn lisalå maavaraa. Muilta osin Sixr €r
paljon poiUca ldnnålleicll runkojå noonorin
perusrakenne ovat yhtäläiset pieniå poikkeuksia
lukuun ollåmaLta. Lokasuoja! oval kapeanma! ja
lampun kolciointi kevyempi.
Jawa vaåtii tukevat rytp),i ennen kä)Tnistys6.
Purishrkset eivä! sentiiiin ole kovin kummoisea,joten
sta.ttaaminen onnisiuu melkoisen helposti, ainakir
kirjoittajan mielesui.
Sixnr kä),rtiältni on kaukana nykyaikaisen 2-tahtisen
vinkum isesta j a råtinaisti. Jawan pöntöistii kuuluu
matalat leg€ndaarisct soutrdir ryyliin
brrlornmommornmom. 50-60-luvun ex-nuoriso on
baliioissaån.
Krakin on kev),,t kåytlå.,ija pitkinpuoleisen liikleen
takaa lö)tyy ykkösvaihde ilman isonpia rusahduksia.
Våånnöktis 250cc lähtee sujuvasl: liikleclle.
Mili:tn €jähtåvä kuumaverisen kisakoneen
suorjtuslrykyA ei löydy, mutta sc on helppo ymm&taiä
ia hlaäkr)å !anhu, on vanlu\: l7hveinlk$äivan
niikökuln1asta todellakaan ole kovin paljon 140
kiloiselle vcbkeell€. Omana aikanaan Jawa oli
kuitenkin erjttiiin kilpailukykyinen: puolessa
vuosisadassa rekniikka on k€hiltynlt tavattomarL

Sixin moonorilla on oma vffsin sympaaatinen
luonteensa, jonka olennaiser tausiatektät ovat pitkä
isku ja raskas vaundpyörä. Näid€o ansiosla väntöalae
on haja e'enl,;n rraralammilla kjerroksrlld. Suuri
pyörivå rnåssa ja pi&å isku antavat vääntömomentinja
jalkuvuuden hr etla, mikå tosin luonnollisesti
kostärhr! jonkinlaisenå mskasliikkeis[/tenå ja
kienosherkkryden puutteena. Perinne-Jawan luonne on
vain ;iiirimmäisetr etäisti suloa nykyajan
vaj aatahtipannulle.
Jawa on oman aikama lapsi siinäkir ni€lessai, että
mootiori t?irise€ kohtalaisen reippaasti, vars:nkin
isommilla kierroksilla. Ruuvit on sn4ii pitalå liukållå,
mikålimielii pitä edes eniinnät rojut mukana

bf'dissä
Ajossa k),akint?i ei ole taQeen kä).ttaE lainkåan, s'ilå
vaihdevivw ki:ytö irrottaa samalla myös ky.hmen.
Tällainen "puoliåutomaatikri" kutsnttu iädestely oli
jos\ain määrin muodissa )0-60-luvun tainces'a esim.
'triumph kä}'tl; jonhin aikaa vastaavaå systeemiä.
Jawån laalikko toimii asiallisesli, vaikka kepin liikkccl
oval aikakauden tlylin mulsisesti melkoisen pitkäl.
Sixin loolan vålitykset ovat s:itä erikoisei, ett?i kolme
alinta vaihd€tta ovat melko tiuhaan por,'asrehrl kun
taas nelonen on selvä loikkari. llmeisesti ajatus on
ollut, et i ki:rttupoluilla kjiruhtaessa ta.vitaan
vaihtoehtoj4 kun taas siirtymåtaipaleilla voidaan
louskuttaa pitkällä nelosella.

Kovas jå ko.leålta

Isopyö.ainen naasto'Jawa on ;käisekseen melko
korkea. SLunen pyörien avulia tavoiteltiin suuria
maavaraa, ln tta nylqendu:oihin verrattuna runko
laahaa kuitenkh varsin måtalalla- Tånän havaitsi Sixin

1l..:

/f

-->



.->

omrsiaja Rauli Viikas ikåiin kuin karrapään kauttå
vuoden 2005 Päijånreen kie..ossa. Kar.ille ajoja

Maanteilläja vannaan myös mctsäpoluilla Jawå on
kujtenkin varsin ketterän ja helpon tuntuinen ajcttava.
Ohj a$geometfia on kohda:låan ja nrasiina runruu
lasapainois€ltä. Raskasrekoisen kåmpiakselin takiå
painopiste on v€ranain malalalla-
Leveä stongaja åik" kova puolipitkä spornjsatulå
aniavat leppoisenja luontevan ajoasernon. Jawalia on
yllänävän mul(ava pzirislellä menemään.
Ajamisen helppondesta huolirnaflå minä en olisi valnis
läl-remdän liillarsclla maiiinalla Påijänne åjoon.
scllåiset le:kit.jäiän suosiolla irseän; kovenmille
kåd'r;ilel
Voonorin käyök<(n ohella kenrres kåi(lein "uurn ero
nykyisiin maastopyöriin nahden on jousituksessa. Vielä
60-luvulla huippukilpapyörissåkin oli kohtataisen
vaatimattomåt joustovarar eikä progessiivisuudesta
tietoakaån- Tämäo joidosla jorset tuntuvai koviltaja
pikkumöyk),t täris6vät vekotinta huomattavasti.
iskuovaimennuskin on kehin),n).t aika lailla viimeisien
45 vuoden aikana. Omana aikånaan Jawa kuite*in
niitti maineitå nimenomaan pi&illå joustovaroillaan-
edessä l30jå låkanakin 100 milliä!
Myös Sixin kohdallaon laulcuava se no.måali veisu,
joka kuuluu karaokeonjelmistoon aina kun puhuraan
60-luvun alkupuolen tai sit?i vanieEmisra
moottoripyöristär talajarrun kanssa tulee asiatlisesti
torrnceD, mor|å etrhidastin tuntuu avrttoman heikolta.
Sixin mittaristo on verråfiain moniprlolinen, sillä
nopeu,middrin lisä*qr kålu,.ul*etr kuuJ I

ampeerimittari, sekä lisävådste€ra olevå kello. Minari
on upotettu lamppuun, kun taas ampeeririttarj on
vjrtalukossa suoraan tanlin päällä. Kello on omalla
kiinnil*eellå ohjaustangossa- Yhdellä silmäykseltä
pystly krkkailemaan kaikkia mittareita.
Jawassa on keskiseisontatuki ja pyö.?in nostaminen
sille on kohtalaisen ry"ölil-stii. Onnekri Six; €i sent?tån
ole kovin påinava.
Suonessa.ja maailnallakin suorastaan legendaarisen
maineen ansainnu! Jawa Six Dåys olr mul€va
tutt?\tds. Edelliset kokemutseri Jawan puikoista
olivatkin yli 20 vrcder takaa.
Sixi oli aikakaur€nsa ebdoton huippu
luotettavuusajoissa. Päitsikin voirelriin Jawålta
klmmcnen kenaå,d kånrJin\5ltcn 0-påivä ajol
voittoja luli kuin lurkin hihastal
Jawan suuri vahvuus oli tasäpainoinen, luotenava ja
hyvir toimiva kokonaisuls Ja omana åikanaan Si\
Days -mallit olivat myös va.sil tchokkaita
Sjnänsä on kiintoisaa j a poikk€uksellist4 etul Jawa ylsi
kansåinvålisestikin aivar moottoripyödmaailmatr
huipulle. Jxuri nrura vastååvaa huipputuotetta ei 1950-
60 luvun it?iblokin maiden teollisuus.uorannon piiristå
tule mieleen. Typ:llisempiähän olivat esinr.
neuvostovalmistciset päisrimeq jotka eivår huipulte
mahtuneet e;vatkä aina edes pärissee!....
Lähde: Mobilisti?/06 Teksri+kuvat Tino Juurikkala



Jawasakki aiot Kärkölässä 8.-10.6.07
P;simmiin matkan tarina Jawasakkiajoihin Rovaniemeltä Käköläänl

Onnistuin ostamaan elokuussa 2006 ruotsista aidon anny-jawån. Pyörä oli alkuperäiskunnossaja
lähes täydellinen. ainoa puute oli takavalo
Koska projekti vaikutti "helpolta", päätin raken:aa pyörän uusiksi talven aikana. Aikaisempaa
koker.usta entisöirmistä mi.rulla ei ollut. mrtta merkkinä Jawa oli minulie tuttu meidän
Varsovanliiton kisoista (mltta se on taas toinenjutlu...)

Entisöinti alkoi toden teolla helmikuussa 2007. Ajatus Jawasakti ajoihin lzihdöstä kypsyi talven
aikana. Vaimon mielestä pelkkä ajatuskin tuntui hullulta; Jawalla Lalteen ia talaisin Rovaniemelle
viikonlopun aikana-

Rovanienclläjiirjestettiin mootioripyöränä)ttely toukokum lopulla 2007. Olin luvalort tuoda
suksivarustLrksessa olevan Jawari sinne nä)tille. Pyö.ä piti viedä nä],ltel).viikonlopun lauattaina
sirne, mu:ta po.jantaina Jawa oli vielä kovin keskeneråinen. Peiantaina nenin talliin klo. 17
tekem:iät pyöriä ja seuraavan kerran tuLjn ta ll ista lauantainr klo. I3 ja vaimo oli koko ajan
juttuseurana mirulle. Kyllä on harvassa tuollaiset naisetl

Jawa valmistui nipin napinja museotarkasrus suoritettiin nä),ftelyssä. Museokilvet sain seuraavalla
viikolla.

Ennen pitkälle Jawasakk: ajolle lzihtöä, p:iätin asentaa kä.jettöm:in s),t)lyksen pyör:i:in:, kaiken
valalla...
Olin suumitellut lähteä ajanaan kohli K;tkölää perjantai aalnuna, murta erinäisistä syisräjohtuen
Vapen asennusjäi edelliselle päivälle/yöIle, joten p:iäsin matkaaa vasta puolenpäiv:h aikaan
Deri antaina.

Ensimmäinen etappi oli Kemi. Tankkaisin sielläja ihmettelin sangen suuda kulutusta; 10 litmaja
120 km. Laskin ner.rlaa yhden pykät?in alasjajatkoin matkaa kohli Oulila.

Nyt kulutus oli 8 litraaja 130 km, ei paha, mutta edelleenkin pyör?in käynti oli dkkaanlaista

Jawa toimi muuten hienosti ja ajokeli oli loistav4 sitti Oulunjälkeen meinasi usko loppua'

Edellisen yön nelj?i:r tunnin yötmet eivät tuntuneet riittäviltä, väsltti niin vietävå'ttj!

Mietin ehäjos nyt ki2ilmyn takaisin kotiin, htisi ajolenkin pituudeksi kuirenkin yli 500 kmja
Kärköl?izin oli matkaa eniiå vain tuo sama r. 500km.

Joten samalun tuo on iatkaa matkaa.
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