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Jawasakin tiedoituksia.....

No niir; Jawasakki merktikerho entisessä muodossaan loppui vuoden 2008 lopussa.

Jawa on kuitenkin moottoripyöråi jota ei sovi miss?iiln tapauksessa unohtaa, niin historiallinen pyö.ä
se on ja niitä hanastaa niin iso joukko, että kerhotoirninta ei saa loppua.

Niiin oller Jawasakin pit?iiijatkuaja yhteinen kerhotoiminta sen myötii. Edinen kerhohan oli ns.

epävirallinen merkkikerho, eli ei rckistedity yhdistys, ja kun joukko kasvoi se toi tullessaan
erilaisia mielipiteit2i kerhosta ja ser toimiEnasta. Kaikki tiimä or n)'t siis historiaa- Vuoden 2008
aikana vähitellen viisi keskuselu, ettii kerho virallisteta& j a vet.:ijäl sen myötå olinhar vanhaa
kerhoa vet?in).t jo 25 vuotta, joten oli muutoksen aika.

16.11.2008 pidettiinkin Jawasåkki Ry perustamiskokous Keravalla allekirjoittaneen Veikko
Kosken kotonaja paikalla olival seuraavat henkilöt: Rauli Vilkas Jiirvenpäiist?i, Laud Puirola
vantaalt4 Markku Lahtinen Muurainesta, Seppo Suomela Keravalt4 Pirjo Koski Kemvaltaja
allekirjoittanut Veikko Koski myös Keravalta.
Lueniin Ilkka Kahilan Vantaalta laatimat Jawasakki Ry s?j?innöt, jotka noudattavat pitkälti VMPK:n
sääntdä jotka kaikki paikalla olleet hyviiksyivät.
Seuraavaksi valittiin keskudestamme yhdistyksen e.simmziiset toimihenkilöt.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vatittiin yksimielisesti Rauli Vilkas J?irvenpäåstä.
Varapuheenjohtajaki valittiin tauri Puirola Vantaaltq joka lwautui myös hoitamaan yhdistyksen
kerhojulkaisun (Jawasakkilehden) toimittajan teht?iviä
Yhdistyksel sihleeriksi ja rahaston hoitajaksi valittiin Ma*ku Lahtinen Muuramesta-

Lisäksi valittiin perustajajzisenist?tjohtokuntaan Seppo Suomela Keravalt4 Veikko Koski Keravalta,
joka toimii myös kelhojulkaisun ns. aputoimittajana, sekä Pirjo Koski Keravalt4 joka toimii
yhdistyksen jåsenkirjwina.

Seuaavaksi påiälettiin avata Jawasakkiyhdistykselle tili Osuuspankissa- Tilin kä].ttöoikeus p:iätettiin
myöntäzi yhdistyks€n puheenjohtajalle Rauli Vilkkaalle, sekä rahastonhoitaja/sihteeri Marktu
Lahtiselle. Lisäksi piiätettiin ottaa yhdistykselle paokkikortti, joka olisi rahaslorhoitajs./sihteed
Markku Lahtisen hallussa. Edelleen pä.:itettiin verkkopalvelutunnukset Markku Lahtisen kåi]-ttöön
Uss?i vaiheessa.

Seuraavana asialistalla oli Jawasakki Ry jäsetrmaksrm suuruuden måiiirii?imiaen. Keskustelun
p,iåtteeksi kokouks€tr osanottajat piättiväl yksimielisesti jilsernaksuksi 2O€Åuosi ja
liittymismaksuksi I 0€.

Kokous piiätettiir 16.11.2008 klo. 16.00

Näin siis Jawasakki Ry perustettiin, joten nyt se siis on virallinen Ja*akerho, joka tuo måtirättyä
b)'rokatiaa mukanaån, mutta eiköh?in se siiut, tihnä vuosi on ns, sisäiinajoa-

Tiillä hetkellå tilanne on se, ettii kokouksessa päteryt asiat on hoidettr.r ja perustamispaperit
såiiintöineen on viefy Yhdistysrekisteriin, josta ilmoitettii4 ettåi yhdistys voi alkaa toimia Ry:n4
paperit tulevat aikanaan Jawasakin johtokunnalle. Kerhon toiminta siis alkoi 1.1.2009. Se on hyvä
'!.uosi, tZiyttåiiihzin Jawa tinä ltoffia lennioitettavat 80 r'uotta!

,.

Lisää tärkeää luettavåå Jåwåsakista seurååvallå sivulla



.,..Jawasåkki Ry johtokuntalyhteys:iedot

Puheenj ohtaj a:

Varapuheenj ohtaja:
(Lehden toimitus)

Ralastonhoitaja/sihtceri:

Johtokwmar j Zisen:

(aputoimittaj a)

Jäsenkirj uri:

Johtokunnan jäsen:

Rauli Vilkas
Auertie 9 A 4
04400 Jzirvenp,iä
0400-312642

Lauri Puirola
Pallotie 2
01280 Vatuåa
04l-5498156

Marklu Lahtinen
S ulunsalmedie 15

40950 Muuame
050-5308331

Veikko Koski
Sakeiirltie 7
04200 Kerava
0400-'1 43296

Pirjo Koski
Sakerintie 7
04200 Kerava
0400-609958

Seppo Suomela
Susikuja 6
04230 Kenva
0400462ssr

muli.vilkas@pp.inet.fi

lauri.ouirola@planmeca.corn

maukku.t.lahtinen@kolumbus.fi

veikko.koski@kolumbus.fi

pirio.koskiag)elisanet.fi

seppo.suomela@kol umbus.fi

Miten toimit Jawasakki Ry liiftymisen suhteen?

N)'th:in on nii!, ettii koska kerho on uusi, tä,tly jokaisen, joka kerhossa haluaajatkaa, liittyä ikåiiin
kuin uudeståan Jawasakki Ryjäseneksi, enlinenjäsenlTs ei automaattisesti ole e*iä voimassa.
Tiimä toimenpide siksi, ettli saadaan jäseffekisted ajaamukaiseksi ja selkeaksi uudessa kerhossa,
TZimä on valitettåvasti haluktaiden tehtävä j a hoidettav4 j os mielii kerhossa j atkaa jzisen)yttä,in !

T?imåin lehden mukana tulee ilmoittautumiskaavake, sekäjåisenmaksukaavake. Tär'tät siis
kaavakkeen j a maksat j:isenmaksun, seki toimitat ilmottaulumiskaavakkeen j;iscnkirjuri lle, helppo
homma. Kaikkien tiimZinhetkisien "vanhan" Jawasakin j äsenien ei tarvitse maksaa liittymismaksu4
joten he maksavat 20€. Kaikki uudetj?isenet maksavat liittyes*itin 20+10€. Huom! Kåytå
maksaessasi viitenumeroa!
Kun Ui]'lät kalustotietojasi, merkkaa vain Jawal,Czl ja Marctit. Li*iksi muista laittaa ruksi ruutuun
uusi tai varfta j:isen!
Jos j a kun haluat liittyä Jawasakki RY j äsen€ksi, ota yhteys .johtokunnan j:iseniin tai suoraan
jäsenkirjwiin. Ilmoittaututiskaavakkeel tulee tofunittaa Uiylett !äjäs€nkirjudlle Pirjo Koskelle,
jonka osoite johtolennan yhteystiedoissa. Terveisin Veikko Koski. Jawa on Paras!



Jowosokin markkinot:

, vvN:
Jowon uusio keljusrioj id +yp. 353 / 354+ Ll/ tB So

CZ 150 olk. 50€- Pckopqtk€h olulkruanumu++e.it
3o€lpa.i- Kytkirnen kitkolevyt 5kpl.58€.
110mn/12onim k.ornipihhojo typ.11l18 pihhs+

42€/ soria. J awa/Cz M-rengassarjat ylikokojo.
Körjef, hiile+, virloovaimet, pohtir\oi, t!lpqt,
ohjous+sofulolukot.
Iyp. 111353 kdnsi+ola+ijvis+e 6€, +yt. 18/
354 8€ sorjo. Tckcisk. kumipuelol4kpl, 17€.

Jowo/CZ uusio höntiii eri molleihin, kysele!
Jdrru,kytkih. koosuvaijerif . Lyhdyn losrf .

kromikehyksel, kuniosa1, tnoot+orin pulfaf, yhl..

Jakow koosuttilnet d'k. 3#/kpl,
kdyieityjö/huol lettuj.. kyselel. Kompiokselih
keskildakerit +yp.353/559, 354 jo 356 kysele!

Voroosohootiorei+d: Typ.450, 355, 356, 353,
354 , 360 . CZ 150 , Cezeio 175cc. Moottorii
osaltljh pur€ttu. l-ied.

Veikko V.iyryhen, 050-3528060

5ekä uudef, eltä huseojawot Siilinjdrveltöll
Myös vcraosio uutto jo kiifettyå. Mitos
r€hkoita hyvö volikoitn6. Suoaiton
oiu|niinikiillolirsto jo Jawoh krohiosien hiohloo
jo kromouslo. Lisöksi osloisin CZ-15O 1952-53
paperi:l Soito jo kysy lisiiå'll MP-Voriii Oyl
Roi|n0 (arekollao/ Huolnl lusi osoite on: Joki+ie
10 71800 Siilirjörvi. 0400-814600 MP-Var+in
neltisivuf/koiisivui lnuufluneel. Kqd6ssö olevo
p er s onol.i hel.'f i / y ri+ y s/hpvo.ttioy

16, ja 19" vsnieito,pinnojo, ylikokomcinijö
175cc250cc+350cc , rnyö3 638 tyyppi'h.
keijusuojo 353,354,559+360, ohjouslahkojo
erildisad, jo!koiopir klnejo, huovisio jd pellisiai
tskovolon kuorio, Perdkin äiinenve irnenloj ot,
559/360 sotulq, T0luvun CZ 125cc uusi
kdnpidkseli, eiura+foi+o, koosorin kohojo, Jikov
bensdhohoJo. koosu, kytkin, e+ujarru, tokojorru
jo nitlorih vaijereito, 634 tonkin polviklhit,
559/36O etulyhdyn kehys, 638 teippisorjo, 638
pisleosio. ke!ldstef ojo, krohatut keuloputke-f
v|n.1954, ytn.yri. TÄN(KEJAi vtn.1954 trowocz
logollo+onperihilfdrih rei iällii, vrr,.1957 Jawdcz
logollo jo vn.1958 Jowo logollo.

Jowo 6vl100w voihtovirloldturi+ kä:rjeitöhölld
sytytyksellai faikkiin Jowo-|nolleihin, nyös
arnlyn 6+12 vol+tisenoll!ll Taedlsfel!1 Tino
lvlohon€h/ Jyvdskylö 04 oo - 64aa 2 6

Mohei Skoo+tef i vn.1960. Ehlisöily,(paljoh
uu++o osoo), moottori+ sotulc lekemdftö.
Jowo typ. 475 Sport vm.1963. Projekt;, osi++oin

aloi+ef1u. Uusio osio+poperit OK.

CZ typ.477 l75cc vrn.l972. ryörö rckisterissä ia
ojokunnosso.

MZ ES 250cc vm. 1960. Hyvij projekti, köy jo
kulke€ jo poperii OK.

Lisäksi Jowon Czin jo l oheian irlo-osoo.
'fiedus1€l!+r Kari B. Mikkonen 040-5354005

Volniston/pinnoioh Jowoh kytkinlevyjö
korkkilevyhollisian,(ei lno$dhrtkinlevyjii). Voh-
hof rnielellöön voihdosso 2o€lsorjo. Juho Vuori/
Vontoo 040-7328864

M)"yn huutohid rnuseopyitriii: Jowo s;x-Doys
s553 250cc, Jowo Spor+ 250cc typ.590 nus+o
jo Jowacz 175cc typ.356 vrn.1956. Koikki pyörät
ovoi n$eorekisterjssö jo ojokunnosgo. Ärto
Bergst.th/r{osola 0400-818162

Oston:
Jdwo Colifornioh -63-74 kirjollisurtta/osio Jowa
Sportin iakdsvihgi ja keijusuojo. Korilvontds
040-5354005

Jowosokkileldet 1-34. Boruh/rrlitos 3.50-19 60-
luvun nroohtierengos. Axberg Morkku 040-

/t,

590!952



Tiedoksi kerholaisille :

Ol€n jöönyt eldkk"elle jd loPe++ohul hoo:dqs- io
puhollushornho+,'nutfo myy_fövono vielö osid

Jowoihin: Jowo Sixi molli , soiohollijo
motocross: RekislerikiinnitysPehejä kurasuojon

volkoisro peltejd, ketiusuojdn suolapeltziö,

sivuvdr.rhun kiinnitysosio, l6ikuituisio sdfillon

pohjio, losikriiui5io tckdlokas.ojon etuosa6'

lo5ik!atuisio koielon pohi;o, ohjo!ksen

kifistysosid, kuperio nu nerokilPia eted1,

rciskepel! eJö e+ een, et!lokosuoiien sivukilpiö

2kpl, valkoinen, prikkojo etuiskarienyläPööhöh,
ja losikur+uisio 16kolokosuoiio, solulon Pohiio ia
etulokosuojao. Soioiowon fovdaotelinei+ö. Jdsrd

11*18 losikui+uisio sotulon Pohjid. Nuherokilpiä
pellisiä, dl!|niihista, losikuidusto io nlovislo,
sekä losikui+uosio pyör ii^ ÅU A, K-lM, iocz,cz
hotocross iskalokdsuoiio. Koikki m"tolliosol
jduhepoltf omoalollu. Tiedu3telu+; Jouko Koli

Unlolohtie 40 05820 Hyvihköö. Puh 0400-
593605 jo ehoil: kipokoli@luukkr.com

Kerholoinen Korr B. Mikkonen tlenos leipänsä

aqlohddlorina nylcyisin omcsso mooldomossoon

Nukorillo eleldsuolnesso.

Moaloatno on nihelidön: BIg B (OLORS lo
osoile oh Rdntokulhonlie 537 Nurnjiörven
Nukorillo.
Kori hoilelee myös hooltoriPyörien |nooletrsls

useohpi Jowo a. lijhtenyl "uusi p!ku" Ptiölläiin
Korin tnoolaomoslo. Hön suoriitod myos pyörien

kori5+eaoidoiiuslnaolausto oln|nafiitoidollo!

Kori hoilelee nyös nylryisin roiio|noolien
tnyynnin+ erikoispensselit kyseiseen ho|nnoan.

Myös |nuut hooloustaNikkeet löyfyviif Koril+o.

Ä4m. Jo$ron kultdvöfit io nuui roidoitusvärj+
jatkosso Korilto. Tdllö helkellö on ionkunverran
rnuulohio vörejä tdrjouk56so.
Kdrin tovoit+oo nuheroslo 040-5354005 id söh-

köporri: lgri4ihkeredle!@l!

l uutomio E-noil osoitteito Tsekeissä'

/l udl Mofoseavis s-r-o. info@hual.cz

Monly Jowo l"isnov ilohtuiowo@seznoh.cz id
www.lnonfyJoMl.cz

A!1o Moio Surzo inio.gmoiotnix.cz

Jowohoniok iowomoniok@seznoh.cz

www.veteron-cdlouniclvi.czl

Tössö osoite, nislai Jowatniehei löytövöi Iöhes

lhiiö voin. ta*nö firno on Slovokjosso

www. motoaen. sk

Tösiö eteenp6in oston/myft sivuitlc

ilhoifirkset oh poros löheföii/ilnoiftoc wdelle
toini?tojolle Lquri Puirolalle- O41 -5498f 56

toi lowi.puiaoldeplonmeco.coln

Bensatåikistå Jawan t nisti

JATIAw



Ihan eka JAWA. . .. *t
Neljä- viistoistakesäsenä pojankloppina oli valtava liikkumisen vimma. Enzä ei siihen asti hankitut

mopon romut jaksaneet kii$ostaa vaan olkea moottoripyörä, sellainel oli saatava! !!

Naapumston vanhemmilla jätkitlä oti ihan oikeita prälkiä Suzukeja, Hordia ja Säps:in veljeksillä

ARIEL 350 josta oli tehty chopper. Pikkujätkät kattoivat lumoutuneina kut vanhemmat karjut

palasivat lapin retkeltäär poror$arvet sissybaariin köfettlnä... Ympfistötekijät vaikuttivat t2issä

tapauksessa sillä tavoin että enåä ei riittzineet haaveilut vaan pyörää alettiin j ärj estelm?illisesti hakea.

Ei ditä Jawojakaan siihen aikaanjoka nukalla seisonut, eikä nurkkien takanakaan- Palokassa oli

huhljen mukaao varasto johon paikallinen kauppias oli viimeiset romunsa siiilön)4. Ei selvinnyt

silioin vielä kivinavetan salaisuus vaikta useita kertoja pyöräi1in sen ohitse. Isäni:äiin ei suostmut

viemiiiin minua jo silloin legendaariselle Höyliin Riston romulaallille jossa piti vanioja pyöriä

lö)'t]'n?in. Myös huhu Sieväseit Timpan Ruotsiin liihtiessåi:ln hylkzi.timåistä Jawasta osoittautui

vesiperäksi. Huhu käyiin salaa tarkistamassa Autokeskuksen kaarihallista j ohot hoikka poika pääsi

sisäia liukuovea viihiin raottamalla. Mossejaja David Brownin romuja hallissa kyllä oli'

Syksyn tullen ilmaantui kuitenkin mllttäviinä oleva 350 Jawa- Kova ruuta puheiden mukaan'

Kargasruoren sällit olivat sitiijo kurittaneet soramootulla. Il:an joku pikkuvika piti olla kun ei

oikein kaynyt vaikka kylkeen oli köytetty kupla! 6 voltir akku \Aöllä kiinni. Siis loistava projekti.

Pyö:å oli '1öyt n)'t" Kivistön puruadan varresta hylätt)'i4 ia koska s€ oli hylätty, seroiliin-ottaa
yirGiseen kayttOön Neuvostoliiton malliin. Tässä vaiheessa mikä?in vika ei tuntunut ylitse pääsemät-

iti-zilta olih- ky.""rsä legeldaadren JAWA. Harmi kuit€nkin että laite ei o-llut mD4äviinä rahalla.

Ainoa kaupankä)urin väline oli pullo pö]täviinaa, joka sitten olikin sovittu kauPpahinnaksi. Eiizin

sitä n1.t minty vaar kauppaan ja oslethr pulloa, ikiihåin oli myös este lailliseen liikennöintiin n)'t

ha*keilla olivaan laitteese€tr. Pöytäviitan hankinta osoittautui hankalabkoksi ja koko kauppa oli

perurntua moisen viivltyksen vuoki. Harkimassa liittouduimme parhaan kaverini Mikun kanssa

joka myOs rahoitti kaupao viimeisillä lapsilisiirahoillaan. Viimein sopiva hakija löytyi ja Pyörziillen

kukri pa-z la K^gaso1roreen varcvasti pullo povessa. Kauppias esitteli laitetta ja sanoi siinä oleva[

hel nå1, jotaln pinuvikaa vaihteistossa, kltkinkäiin ei i''oittatua i1ran kunnolla, tai ei siis ollenkaan.

Miapa siira, taitetran oli pyörill?ginja siinä oli lZihes kaikki osatkin päaliisin puolin. Akku oli j,',sa

ladattu ja virtakin kltkeyryi ruuvaamalla + [apa paikoilleen Pullo vaihloi omistajaa ja JAWAa

ruvefiii; tykkimä?irkäyntiin. Joku mrnero lö)'tyi lootastaja vehje pzir?ihti infemaaliseen sointiir' Saut

oti vattav; ja sain vebkeen jotenkin vapaalle. Huikkasin Milorlle ett?i seuraisi perässä fillarilla, n14 ei

voind sammuttaa kutr kerran oli käyn:iin liihlenlt. Meno hyr4yi sitten Klryhkysenmiikeel' mutla vol

h1wät siskot ! Ng oli JAWA alla ! Loppumatka työnnettiin kotiir, sillä enää ei laite suostunut käynrfs-

b'mäzin.

Kotiin pästyä JAWA piilotettiin autokalokseen peitteiden alle. Lupaa vanhemmilta olisi tuskir saatu

va:tta otisl iasyttyttin. Ajokortti-ikiiz*kin vielä monta !'uotta" ' Laite ei enää suostuout käytnisry-

n:i;in vaikka iitl pont"u*:i iltu ill*jalk""n tönittiinkin. Sovittu oli ettZijosjoku vanhemmisla kysyy

fuii" ott tuu".in iu toisinpain O. Velje ei kuit€nkaan suostunut enää käynnistlrniiäl joten pöätinme

p*r."" t"""", år"inääksemme vaihteistovian_ Kl4kinkopan irroitettuamme ilaettelimme kltkinpa-
't*"u oi"u* t * puffieja. Ei ihme kua ei irroittanut Kangasmoren sällit olival poranneet k''tkimeen

4 kpl 8 mm reikäa'k'n liytkin oli luistanut, ei nimittän ldstanul €nä, mutta ei kyllä i'oitlan'tkaar' '

Kone oli saanut todella iszin kädesta.. -. Iszini katseli firl1raustamme ja tarjosi apua korjaukseen Että jos

ryt vaikka pesisifte siivotloman moottodn ermen kuin y'itiitte sitä avata Niinpä kone kuskatti fillårin

ta:akalla Autokeskuksen ko{aamolle missä saatiin sitten liotella rasvoja ja pestä kone oikein

6,



pesukoneessa. Pesu! j?ilkeen löytyikin vielä lisiiä ruuvinkantojajotka pitivät koletta nipussa. Ei ihme
ettei auennut ihan elsi iskuilla. Sitten kun lohkot viimein aukesivat , sisZiltä tipplli katkemeita akselin
pätkiäja rattaan palasia. Jäykkä k,,tkin ja kovat käsk).r olivat hajottaneet lootan totaalisesd. Että sillä
viisiin. Vaohemmat asenlajat vilkuilivat projektianme ja kehoittivat työ]Itzimä?irl rojulnme *etallir-
keriiykseea miore ne kiehiimätt?i olisivat loululeetkin. Ker?isimme kuitenkin tr]t jo pulrtaat aarteet
laatikkoon ja palasimme kotiin rungon luo. Hetkea mielessä kävi jo luo!'uttaminen, muttra ei. Rinla
kaarella kohti uusia vaikeuksia.

Varaosia ei kuiterkaan ihan heti ]öj4ynyt. Kzisisszimme oli siis kasa romua. Kuitenkin sainrne tiet?i:i
ettzi Autoplrkaamo Aitolalla olisi laanillaan vastaava JAWA josta on pyörät hyödlnnetty hitsausk;ir-
rr,:r pyö.iksi. Eikuo frllarin selk2i?in ja raaloa kalsomaan. purkamolla olikin huhuttu raato josta ruvet-
tin heti irieromaan kauppaa. Eero Aitola ei oikein osannut ianoa hintaa, mutta nuoina kauppamiehinä
ymm,ksimme tadota vaihtotavarana Tririmph Heraldin kaasutinta j a starttimoottoria j otka olimme
er:iästä metsfiylystii toiveikkaina troittaneet. Illrtle ja kumma - kaupat tuli. Seuraavaksi eteen tr.rli
ongelma romun kotiin kuljehrksesta. Kotiin pii2istyzimme keksimme että raadon voisi vetiiå pulkalla
verstaalle, olihan j o marraskuu ja j o väh?in luntakin maassa. Tuumasta toime€n j a pulkkaa etsimZizin-
Talomme pyör:ikellårista lö1'ryikin sopiva pulkka, Sarvis , oikein metallijalaksilla. Pulkan omisrus-
suhteista ei kukaan tienn)4 j oten sosialisoimme kuljetusvälineen JAWA Teamb kä)ttöön määräajaksi.

Koulunjåilkeen liihdettiin taas polkemaan Aitolatle. Nlt mukana pulkka, naruaja yhdellä fillarilla
kax päajllä. Aitolat hiukan ibmettelivät kuljetusv?jlineemme kestävy),ttzi" itseltä ei uskoa puuttunut.
Pulkassa oli n]4 JAWA josta saataisiin aimkin osat palasina olevaan koneeseen. Paluumatkaarnme
hiuka:: msitti se seikka ett:i tullessa luminen pyörätie oli sillä viilin hiekoitettu, joka iuonnollisesti
asetti lis?U haastetta romrm siirtoon verslaalle. Monen perkeleenja saatanan jiilkeen kuorma oli saahr
Kuoleman Kuoppana twmetw hiekkahad un juurelle missä alkoi retken kiittisin vaihe, kivikkoinen
polku kohtuulisine ylä- ja ala$aikineen. Jotenkin raalo saatiin hiissattua harjrm laelle, alas tulJaessa
kuoma tipp.ri muutamai kenan pulkasta mutfa matka eteni ja kohta ltllION huoltoaseman kyltti
loistikin jo seuaavana etappina. T:istä eteenpiiin olikia jo alarniikeä Lohikosken kirkolle saakka, joten
kuljetus oli jo paljor helpompaa kuin siihen asti. Vielä luisiinradan halki Haavikadrur kellarille johon
säilöirnme aarteerrune jatkokiisittelyå varten. Vielä potaissa aihio kaatui pari kertaa , mutta peillä
oitiin. Pulkka olikin jo ihan päein4 roskiskarnaa,

Sewaavalsi alkoi purkuprosessi. KaikJ<i' ylim?iäräisea' peltiosat. , moonoripeLlit ja ketjunsuojat
lensivät suoraan roskitseen. Mitiipä noilia, suurnitelrnissa oli kevennetty crossimalli eikii mikzizin

"fulldrcsser". Nrt nzlitä osia etsitåiän kissojen ja kofuien kanssa.... Kone osoittautui kokonaiseksi ja
pyörivziksi. Kone irtosi helpohkosti rulgosta mrtta koneel ruuvit olikin jo tiukemmassa. Mitziåin
iskumeisseliä ei tietenkiiän ollut, tai edes tietoa sellaisesta, joten ruuvien iroihrksessa päätettiin
kä)ttZiii voimaa kun keIIaI| ei åilliä ollul. Kirvestä tungettiin lobkojcn vziliin mutta er vaar auennul.
Ei ihrn€, liaD alta löytyikin vielä muutama ruuvi jotka sitten asiantuntevasli jyrsitliin porakoneella pois

klm ei muutåka&r keksitfy. Viimein lohkot aukesivat paljaslaen ehjiinä saiiyreen vaihteiston. Lohkoil-
la ei kyllä enaiä telnyt mitii?in...- Ehjät osat pestii! Autokesloksen pesukoneessa j a kuljetettiin Mikun
asuintaloa askartcluhuoneeseenjossa aloimme askarella koletta takasin nippuun. Laatikossa oli
tunte{iaton mä?tä erillaisia rattaita ja akseleita j osta piti mielikuvitusta käyttäer Ekentaa toimiva
vaihteisto. Jotenkin palikoita saatiinkin paikoilleen. Viimein lobkon puolikkaassa oli kasassa vaihteis-
to joka nä)'tfi jopa toimivan I Toinenkin puoli lohkosta meni paikalleen hiukan kiween hamaraila
avustaen. Kone vaan €i pyö.inlt. Konetta kävi katsomassa monta "asiantuntijaa" - Ei vaan pytuin)'t.



Koneprojekti haudattiin hetkeksi ja siirryttiin rungon kimppuun. Jotelkin pyö*istä piti saada edes.
Husqvarnan niiköinen, aitoon kun ei varaa ollut. Lommoisessa talkissa oii sen verran kromia iälieliä
ett?i polven kohdalle saatiin komiläskei! niin kuin Hussessakin, rruute$ rankki siveltiin ki*k;
punaiseksi. Hu$iganes ja sleepy Sleepers soi kellariss4 aim ei oikeinjoulanut kouluunkaan- samasä
syyståi jåiimme sen !'uoden luokkakuvistakin pois. Mikm äiti yom,tsi ja teki voileipiä. satula v?irkät-
tunmanprmaisesta kemistiija kakkosnelosesta" Koskisen Ipin mutsi neuloi våihåin siumaa ja sarula oli
valmis asemettavaksi. Takaloksua käsiteltiin hiukan rautasahallaja eteen asennettiin Soliierin kromat-
1u etuloksu nibku krcssimalliin- Pakareista sahattiin puolet pois koulun metallityötumilla ja vzililevyt
hakattiin tylysti pois. Pe*iäo hitsattiiin kartiot ja pziiihiin pillit, airint:i ainakin lZihtisi, se on varma !

Runko oli iskuss4 muistutti ainakin kaukaa, hlvin kaukaa Huisea. Oli taas aika käydä koneen
kimppurm- Konlullamme oli joku kirpputori josta löysin pienen MMM-moottodpyör:iki{an. Opus tuli
luetnra tarkkaan , olihan siinä myös JAWAa koleen halkileikkuukuva. Kone avattiin ia suliettiin
useaatr kertaan, Eitii?inh?ill ei pitzinlt olta vialla_ Viimein käytirnme kirjaa äitini työp;kal lal ossa oli
suurentava kopiokone- Kuvaa suurernettiin niin paljon että siitä pystyi laskemaå! rattaid"o hurn-ur-
mziäiio. sitten laskettiin lohkossa olevan lootar hampaita. Riemu oli suuri kun yhdestä rattaasta löj,tyi
yksi liita hammas ja miljoonalaatikosta samarcloinen , mufia yhdellä hampaalla vzihemmåin !!! Rita;
kävikin kahleen eri paikaan. Rattaat vaihdettin keskenåi?inja lohkot menivät kiirni jo ilrnan kirvestä.. .

Ja_vaihteisto toimi, pyöd niin kuin pittiäkin ! Nii! pienestä voi joskus ollajoku asii kiinni ja hommaa
oli tu&inut kaikki seudun vanhemmat "asiantuotijatkir,,. Koneessa oli n14 kahden koneeniaremmat
osatja kaiken piti olla kunnossa. Kukaan ei tosin ollut vielä percht nyt pAl-s?ihköihin. Akkua oltiin
ladattu jatkuvasti ja aiaakin seo piti olla kurmossa.

Kone istutettiin viimein rulkoon ja seuraavaaa oli ohjehrassa koekäymistykset. Laitetta työm€ttiin
pitkin Lohikoskea, ja aina vfitlä lwasi" Kzrrkiä saiädettiir ja kaiåinnaltiin. Aina kun .v,ahiin låihti, meteli
oli valtava. Kun kerran viimeirl liihti toi&imaan viitaniemen rantatiellä niin Lohikoskella asti kuului
kun JAWAa riivamiin. Enimmiikseen romua Mla ryönnettiin ja siihen se mielenkiinto viimein iriipui-
kin. Ei ollut paljon pelkoa koditta ajamisesta krm enimmzikseen vaar työDnettiin laitetta_ O.

Kouluakin piti käyda ja tuti siinä sivussa rippikoulukin kiltya. Kurnpikaan ei juuri kibrostanut kun
oli tuo JAWAkin.... JAWA myltiin sitten takaisin Ha.lmekadulle, Käyhkön Jukille. Jukin faija teki
BMWn k?irjistä JAWAan sopivat ja viirIleill lauloi kovaaja korkealta. Niin vaan tarviuiin vaniempaa
mekaanikkoa saattamaan JAWAn kulku kohdalleen. Juki möi JAWAn Rantueen jätkille, jotka oli;at
aikoinaao sen Kivistön pururadalle hylännee&in. YmpFä oli sulkeutunut siltä osin. I

,.1|ii
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Jawasakkiajot 2008

Jaw us a kin 2 S-vuotis j uh laralli
Riih imöen Lempivaaruss a I 3-l 5. 6
2008

Menneen i kesdna 2008 oli siis.Jawdsakin 25-
l)uotis juhlatulli, joko oli satualla
allekirjoittakeen
ja samalla Jawasakin viimeinen ralli
e p t^,ir a ll i s e na me r kki ke r hon a.

Meitä oli etaläsuomen Jar)aharraftajia reilu
lcymmene n joukko, j oka rastas i ral lin
j tirjes tel, istd. Paikakti tralitt iil Riihinaen
Lenpiraaron leirintddlue, oltuathan he
a ie mm i n kin Jawas a khaj on j.ii e s t öne e t j a
paikkahan on tosi mukaraja sopiyan
ko ko ine n tdl I ais I e n tapah tum i e n hoi tamt s e e n.

Aihoa miinlts oli se, ettti ennen rallia paifutn
pitrijd oli ,aihltlnut ja uusi henkilökunta ei
ollut muutdmissa asioissd oikein ajan tasalla
j.t soritfi asiat hiem!}h tökkii,.tt. Kaiken
kaikkiaan ralli kuitenhin onnistui kohtuull isen
ht rin-

I/iime kes1hdn oli eriltöi sateinenja
pclältiinhn. ct!ri,ade pilairi koko rallin.
mutta onneksi kuiltnkin fuli! kys?ivn.i
riikonloppuna pysyi|dt kohtuul! isina, saimme
nault ia j opa aur ingos ta !

Työt oli jaettu ennakkoon poruton keskenja
niin kokoonnuimmekin heli aamusla
v al m is te lemaan yi ime i sfi s i I aus ta
paikanpaälld. Rallialue oli talkoitus avata
kl o. 1 2. 00. Vi i toituk e t ym.. hommat s aatiinkik
hoidetltke i j a niin alo imme odotellakin
ensimmdisiA saaptiia.

Kello ei ollut paljonkadn yli kahdentoista, kun
ensimmäinen Jav)an tuttu tidni alkai htulua ja
piltaan kurvasi Keijo Koskinen Askola.rta.
Ttisld hr.viistu htintti muistettiinkin pql kintoj e,1

Vähitellen porukkaa alkoikin saapua, pitkin
Suomea Jawaharraslai ia dlkoi ilmdatltra.
Alk p.iätsö mm. Tanpercelta tuli melkoineh
ryhmd.
Porukka alkoi majoittautud, kuke mökkeihin
ja osa telttamajoituktee jle.. l/äh.in pikku
p rtavad lahviortd. saunomisrujne. Turinart
matkosta jtr Jawoista tuntui rii ävän. Yleises ti
ottae unqclmia mdtkalla oli oll crit!.tin
vdh.in, oltiinhan Jawalla liik*eellä.

Rallin ensimmäinen
K€ijo Koskin€n

Peiantain ohjelmaan kuului lahiqna pail"on

tututstumiteen, saunomi.tto arpol en osloa ym.

Tuntuihan siella osa porttktsta naulli'ran
hicman ncuvou anlqvLtakin, niin kuin a'iaan
latuluu. Noin Ho. 2j.00 alueella tul! hiliaisuttt

.ia porukat siirtyir.it vahitellen yöpuulle

Pyörät oli si oilettu aidatulle lennis kentdlle
kzskeiselle paikalle jo sielld olikin paljoh
nöhtöttjdja kur1llaraa. Samalla niitd oli
helryo pikia yölld silmallti, ettei mitddn
o do t t amat o nta sa I luis i.

Lauantaiaamu valkeni.i a se alo itetli in
aomiaisella. Vatsat t(i)teen ja seuluste lua
samanhenkislen ihmislen kanssa. ,4ikaa oli
mukcNusrr. pipnen ajon oli madfu alka,
kb.12.00. IlMPK:n Helsingin kerhosta tu!1

pie n por uAL:a vi e ra ile maun rall i pa ika I l -
Matti He e$n (Ilelsingin aluekerhon
pu he e nj o htaj a) j ohdol Ia. N ci in por u k An Päi: ;
ndkemään hiukan m unAin merkkiriå pyöriti
Samalla Matli Herle'ri luovutti VMPK:n
p uolcsta al le Airj oi anee I le K u nn iaki ri an j.t
kuhai s e n ans i orne r kin pi t ktai fuiis e s ta ly ö s tci

haftasluksen hyvakri.



Klo. 12.A0 sturtt^simme b)hyeen tus. Jawa-
.i oon Riillimöen keupunkiin paikallise n l/olro
edustajan karjaamon tiloihin, johon oli
valattu pullaL,ahrit- Tutusfuimme koljaamook
j.t n. tunnin hulutlua pdlailimme ome.tn
tah tiin taka is in r allipaikal I e.

Seuraova ohjelma olikin ruokailu ja
tehttivrikilpailu, j oka toteutettiin ns.

f llstilehtrivAkisan.t. Ol i mm. Iaatikko, jonka
siJailld oli erilaisia lavaroita, jotka piti
tunnis taa pelldskiAn ktisituntumalla
työ ntämdll.i luide t laatikkoo n p.iissö ole|ista
rcAis i. Sitten piti rihdata kampiakseli
ma hdoll isimman I.ihe I I e no I I a a he itto ke I I on
avulla. Kisaajid oli mukqvasti je kis6 tuntui
mielenkiintoisefua.

Rållin Yksi kåuno:år

Ensimmöisek palkinnon sei ioku Harri,
s kunimestd en saanut varmaa lietoa, mutt.t
K.tuko Sunlioinen taisi toimittaa palkinnon
perille. Toisena oli Raimo Sddrim.ikija
kolmas oli Tomi LiWa Sqlon seudultd.
Orkeste oli paikallaja tanssit alkoiret noin
klo. 1 9.00. Klo. 20.0A soittaiat mentuat,auolle
ja alkoi palkintoien j ako. Palkintoiaiaettii,Tio
per int e e 16 i muo do s tune is ta. sylrtti.
Pädpalkinto matktsi t.illä kertaa Keraralle
Seppo Suomelalle alaiivistudesta ehnen

kaikkea lcyseisen rallin otmis twniseksi. H.in
mm. sponsusi rallin osallistujille jaetut
J(rwapaidaL Hdtr ok lisöksi eritttiin
innostunul tcistai J )ahar/astuksesta ja
omistaa useita hiehojd Jtn|oja!

CZ palltinnon wi mukanaan Mika Perdmäki
1 5qcc CZ:iiän vm.1953. Perinteen mukaan
palkitaan aine pisin ajettu malka Jawalla
ralliinja toislanriseen sen k [ttasi Jarmo
Alaraudanjolci Saarc kykistä. Mdtkaa kotoa
kertyi yhteen suuntadx 839kn!! Hanen
kansraan saafui Laveri Oulu\ta. jota myos

muistettiin. Kovia kavereita, aatteleppa ite!
Vanhin pyörd tdlld kertaa oli jalleenJukke
Rönkön vm.1916 250cc Jawa Perak
Kausalasta. Vanhin osanottaja oli Esko
Jtu|inen Vtiätuystd. Iköd hiehellii on 73

vuo a. Nuorin kuski oli rölld kertaa Hcnri
Kuusela 21 vuotta. Naiskuljettajiakin taas oli.
Jo vanha konkari Anne yainio Tampereelta
ohjasti CZ:ns.i Riihimäkeen ilman ongelmia.
Myös Airi Riitihlri-Sundqrist HAmeenlinnasta
ajeli JowaCZ 250cc vm.l956 Riihimäkeen.
P efi n t e i s e s ti ent as öi nni stdkin j ae tti in
palkihtoja. Jtu'aajoissa ei koskeah laiteta
pyöti ä parcmmuusj cirj es ty kt ee k. Jae t aan
kolmelle j.irj e s t äj ien va ll tsem i I le pyör il le.

Toki nytkin oli monta muutokin hienoa J6raa
paikalla, mufto tullii kertaa palkit t oliv1l
Erkki Mettinen Kuopiosta vh.1959 Sixill.i
250cc, fomi LiWa Salosta vm.1953 Juwa
Perakilla 35Acc, seki Sanna Kurvinen
hienolla mrstalla,Iuwa Perakilla.
Entisöinnissd oli lryll i Rauli Vilkkaalla
sormensa pe I issa. Rall in pe rsoo nal I is in pyöri
oli Rane Juntusella Olilusta. Efikoinefi Jowa
638 TS vm.1990, jota hön oli "hieman"
n|uutellul mieleise l$eefi- Edel leen palkittiin
m ie s j a pyö r ri-y hdiste I mö.

Vånhå ja uusi ?'rleenjohtaja
vås, Råuli Vilkas oik Veikko Koski
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Sen sai Kimmo Suutari Miin\aldstd ja J6raa nn.I 96l 251cc, r iina plörä sopt,
kuin ny ki silmdA, kuskin koatsu! Jbt)apuriskuntaakin muiste iin ia sen sai nlla kertaa Jukkt ja
Anja Satiörri, paikkakunta ei riedossa 35\cc Jowalla siwnaunullå varusletturut.
Lh.iksi palkiltiinju tuistettiin lallin lapsiosanottajii, mainittakoon erityisesti liro Takak, 5v,
onhon se allekirjoi aneelle erityisen ldhemenl
]'rllkintojenj.ron lopuksi porukelle esiteltiin uwlen tulevan Jav,asakki R), retöjiil, jotka o EJdt ohjat
utu de n 

.l0A9 .alusra 
allekirioi uneen topeltaessa nr_ vetdjön tehttiråt. LisAkri 1ktiivitj(he et

l_|tt)vurlivat allekirjoi uneellc hicnan muistopalkinnon Jawasakin eteen tefulysrd ,7öst.j. T(jstä
kunnianoso ituksesta haluankin kiittdti erittäik oali on.

Kimmo Suutari "mies ia p]örå"

Loppuiltd olikin taas tanssia, seurusteluaja hauskanpitoa, juttua tuntui riittrir)an lopurtomasti
harrasruksesta Javvan parissa. Hiljaisuus saapui alueelle noin klo. 23.00 jo sen myat.i alue hiljeni
jd porukat l.jhtivät untenmoille.

Lauantaiaamltna keli olikin jo sitten hieman saleinen. Admiaisenj.ilkeen porukka alkoi pik*u hiljacr
pakfurilla tavaroittl Wöriensci päälle, et,simmäiset jo ht inkih aikaisin, olihan monella iyvinkin
ptkA mafua yield ajeltirana kaikonnuilleen. H,r.iti kesäd toivotellen rutin puotikupaivin
'riimeisellcin olit'at paässeet kotinarkalle ja järjetr.ijien tehtdr,önö oti enaa paikan ippusiivous. Itse
pdäsin kotiin noin klo.13.00. Ralli oli taas kctan tosi mukaya, porukkaa tiista sataa ympari
Suomeajd k"litkih kohtuulliset! Kiitdn jarjestäj ien puolesta ka;kkia osallistujia Ja toiyon, ettd sama
jetkuu myös tulevais udessa. Lisäkti haluan kiitt.j.i omastd puolestani kaikkia kerholaisia
mltiru,^astq yhteisq)östö J&aasakissa r)uosieh rdrrella! Jatketaan Jawan haftas,us,al.r tardtadn
tulerana kesön i Jawa-ajojen merkeissaj Taipalsaaressa Lappeenranndn Jqr)aharrasraJrck
lärjestämiss1 Javasak*iajoissa! (llmoitus toisaalla fiss.i tehdessd) Teneisin Veikko Koski
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Jawasakkiajot 2009

Paikka on Lomakeskus Saimaanranta 5-7.6 2009
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ja niiden j,irjestelv or jo pitkziuä menoss4 taitaa o|a vair meiri
Paikka on Lappe€nraonan tunlumåssiJawaåanastaiat. a Taipalsaarcllaja ajotjärjestiiä Lappeenrannan

3,1"j"*.:l 
iltYtn mökkejä ja lomakeskuksen paituakerauksessa on 2-hengen horelihuoneita.xuorar tusta- ohjermasa ja aio-oh jeista toivon mr*Lm saatre IJea J"irääru .ru*^uLi.it.naeva.N''r,an aJantohk on tesäl_uun ensimmåiinen 
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Lappeenrama! alueen Ja\a@iehet toivottavat kaikki Jawaharrastajat tervenrlleiksi ! !

lIlOTOI{OJ/ - PRAIIA - TSIIEIiTTOSLOI/".IILIA

- 2-3.5 2009 Classic Motorshow Lahden Messukeskus. Suomen monipuolisin vanhojel ajoneuvojen
näyttely. Katso lisåiä: wwrv.classicmotorchow.fi. Tiedustelut Risto iaine 0400_969550

- ,Ll::a?9gr.Penrteinen "Moposhou,, viikontoppu Jåirvenpässä. 22.5 Ajelu sotaveteraanienr''våksr.HejsingiD kåuppatorilra Kaunialaai. Tid!$elut: Jakke partinen ö50-552g47g. "Mopo1sou,,
nedustelut Mopomoguli 0500_5 I l .] jT

Tapaltumia lisåä seuraavissa lehdissä.

CE


