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.Jåwasakki ry säännöt

NIN,II JA KO'I'IPAIKKA

l$
Yhdisryksen nimi oD JNwrs kki ry.jr sen kotiprikkir on KcrNvin kaupunki. Yhclislykseslli kiilrrelli:in n:iissli
sliännitissli nimityslii jhdisty\.

TARKOITUS JA TOINIINTA

YhdislykseD tafkoitukscnr on edistii:i v.rnhojenja hist()iallisesti iirvokkridcn sck:i uudenpien JawLrjLr CZ nrefkkisten
nrootloripyiiiensiiil)l1iinistäjlentistiinrislli.\ek.iy||lipitl.I.jacdisll1:lp
) h,li n\ l.r r. , ' ,,.. . ., l,riI .c,r . l^.t:,iIk , .U.. l

3i
Tarkoilukscnsr ldeull lniseksiyhdistvs:

L lr:r' ,,ilr. i, lre,l.,ru. J lk. \..-Jr k, lUrr\r,, I ir...

2..i:r-icstiiii noolL(nipyinien niiyttelr:i. riojr. relki:ij kuDtoisuuskilpailuja.
L l:i{csrli;ijuhlia ia kokouksi.r )hclislyksenjr sen k)iIninnrn tunnetuksi tckcr]rircksi.
:1. tallentaa Jawa i.rCZ -merkkisi:i |n(x)tl(n ip),ijfili koskevila ilincislorL.
5. ylliipit:iä 1.lrvilt essa han ilst ustilail j:iscn teD s:i klillriiijr.
6. ylllFitäi olni0 iDtcrncl si! j.r.
7. hadoitlaLr ),hteislyitLii muicleD nnrcttol iplii iipcfinleen piifissiitoilnivien )hteisijien jr henkilijiden kanssa.

4S
Toir]rinl nsa trkemisek\iyhdislys:

l.\,oiloil]lccnpilnn|i]lhxnkeiiyk\iiiilariiLlisi.lhankittUlllUl.lsinmuk
l.rlri.'ru\ri.,. \U.Url.i:r'r rf\r.,..lc cl,.

L voi ylllipitiiri irhLL\roj.r.

-1. voi oInista.rj.r hallitl toiI]tinlilrnsa vrfren trfpeellistil i aiDtrja kiirrlciiii ornLrisuLrl(Lr.
.1. mlydä m inostil.r.rjLr solnria sponsofisopinluk\ia.
5. roi hr{oillr.r kioskikrupp.ra ia kahvil.rliikeuli.

JÄSENET

s!
Yhdis1),kscnJ:iseni:io\'al\'!rsij:iscIrc1.kuDnilpuheenjohIltj.lt.kunniilii
sckii kann.rtusjiisenet. Yhdislyksen kokous !oi.lohrckunnan csitykrcsl:i tchrl),llii piiäritksellli kulsua )hdi\1yk\en
L()imintaaal]5iokktLLs1itukeneenhenki|ihkt|nniPUheenjohLjaksitaikunniljiiscncksi'Yl]didykscn\1)sijiiscic]{sj
voi liittlli jokrineD yksityincD hcDkilii. jokr hyv:iksyy yhdi\tyksen rrfkoilukscn jLr rliiinni;l. Jliscnct hyviiksyy
hrkenruksesla yhdi\lykseD johlokunt.r. Toiminirri j:iscncksi johtokuDta \'oi hlvliksyii oikeusrinrikelpoisen yhtcisitr
1 i henkilajn.jokrL 1{rinii yk\ityisenli elinkeinonhärjoiltrjllllaja.iok.r h luira nr}ijraivrikulrrl vhdisr!ksc|
l.l|koituspe|iensailvuttamiscen'Pc|heenjliseneksi.ioh1okU1l1ilvoihyviiks}:iVuosijliseDcn..ll'io.
l.rpsel. Yhdistykscn kann.rrusj;isen€ksi ioh()kurrlLr )i hyviiksyliyk\ityisen herkilijn lai oikcudoinrikclpoiscD
yhteisinr.

Yhdistyksen\'uosiiiseni|l.i.kUnnillPuheenjohtl
nirn. eltii knrnlllusj:isenill;i sekii perheerrjiscnilliioD .rino sl.Lrn puheoikeus. Jiscncllii. jokl ci olc sUoillnnul
eriiiinlyry tl ii j iiseD nrak\ u.t. ci olc pUhc . esir!s- eikii iilinioikeutt|.

6S
Yhdisl!kscD johtokunta voi yhclistysl.rin l.1ja l5 S:ssii nrainituin cdcllylvksin erouaujaisenen yhdislyksesLii. Eroretu
Jiisenfoiko1n1eDkynlnlcncn(]())plii\,:lnkuluess|e|ottanlisct1il1icddls|l1lIllnkil.jllisesliVl|i
)hdistykscn kokouksclle jittainrlillai valituskiriclDrän johr{)kunn lle.



J:iscnell;i on oikeus erota yhdistyksesti ilmoittamrlla siilii kirj.rllisesri hillirukselle tni scn puheeDiohritialle 1ai
ilnn)iltrmalla croNmisest yhclisryksen kokouksessa pijyrlikiriaan merkitriivaiksi.

Jiiscn katsotrrn efonDeeksi yhdistlksestä. mikiili.iliscn on k.rlente vuoclen rjan jlitthytjiiseDrraksunsl mirksrrnarra.

7S
Vuosijlisenet. loilninimij:isencl. kanD,rtusi:i\cncl sek:i perheeniliscncl suorirravar yhdislykselle liitymism ksun.iir
\'uotuisen.ilisenmrksun. joiLlen sLruruus crikseeD kullekin jäsenryhlniille m:iäriit:i:in yhdistykscn vuosikokoukscss1l.
Kiunltusj?iscnmtksUnsuufUus0lkynmeDkeIti|inenvuosijäsenen'iiisenmlksuunvenatiuna'

J.r kunDiailisenellä ei olc liilynlisnr.rksua eikli jiiseDrnaksuvelvollisuurl.r_

Yhdistykscn johlokuntu voi yksimiclisesti lehclyllai pä:itcjksellii nyinrtliä vuosiltrisesra.jäscnmaksusr0 vapauluksen rai
nraksu.ljän pideDnyksen yhclistyksenjäsenelle. joki sairauden tai\iihcn \,emitavaD syyn perusteellr ci voisi
jäsennuksuvelvollisuultaan lliyuiiii.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

8"s
Yhdist),kscn vLrosikokous pidetii:in vuosiltain tarrmi huhtikuussu.

Yhrlislyksen vuo\ikokoUksess k;isitelliiiin scufaavrl asi.rt:

l. kokoukscn avaus
L kokouksen puheenjohllj.rn. sihLee n.krhdcn(2)pijyt:ikiriirntirrk.rstaj:rD.iatrvittressakrhdcn(2):iii enlrskij.rn
v lrDtil
l. kokoukseD l.rillisuudenjr päiitiisv lt isuuden kneLlnlnen
.1. lyijjiirjestyksen hy!llkslmineD
5. hrllituksen lailtirlLrn toilninr.rkertomuksen kuulemineD
6. tilikertomuksenjr tilintilfkastrjieD l usunnoll kuuleninen sekä tilinpäätiiksen vrhvistamiDeD
7. v stuuvaprudcn rnyijntiimiDen.iohtokullnLrlle ja lnuille vastuu\'elvollisille
il.loininhsuunnitelnran..jiiscnm.lksujen ia liittyntisntaksun snuruudcn seki t?rlousarvion v hvislillnincn
9 JohLokuDnan puheeDjoht.rjan j joh()kunnan krhden e |()vuoroiscn j:ise neD sekli vn4jäsenren valinl
10. tilirtirrkrslrLj.rn.jr v.rf.rtilintarklstrj.ln v linr.r
1 L yhdislykseD kokousten koollckulsulnista!ilstil pääli:iminen
ll. lnuut hrllituk\en.ia jiisenlen esittiirnien ilsioiden klisilreleminen

Mikaili )hdistyksenj:isen haluar s.ndajonkin asiiu yhdisrlksen vuosikokouksen kiisitelrii!äksi. on hänen
ilnn)itett0va siit:] kirjallisesri h lliiukselle niin hyviss:i äjoin. errli asi.r v()id.ran sisiillyftiii kokouskursuun.

1 3. kokouksen pä:itt:ininen

9$
Ylinriilir.iincn kokous piLletliiin. rnilloin johlokunu katsoo scn liheelli\eksi rai milloin viihinriiän 1/ l0 yhllisrykscn
ii:inioikeutetuista.jiiscnislli silii erikseen ilntoiftamaxnsr irsiäa vrrteD kirjLLllisesri johtokunnrlt.r v0atii.

l0 li
YhdistykseD kokous kutsutarn koolle ilnn)ittilnrallr siitii.i:isenille.lawrsrkki lehdessä rlli ki{eirse l.ri yhdislyksen
kotisivuilla v.hirtii:ln k ksi viikkol ennen kokousra.

JOHTOKUNTA

ll s
Yhdistyksenlsioitahoita'johtokunta.johonkuu|uvilt\,UosikokoUkse\\aVflittUpu1leenjoltt.l.j.lj1l4j:isentii.sck:i()-2
val.lrjiisentli. Johtokuntil vxlilscc keskuxdestaan !ar.rpuheeDiohtaianja sihreerin sekii kcskuudestaan tai
ulkoPuo|e|taanhastonhoiläjn.TaNittilcjisa.i{JhL()kUllt0vojva1i1kes
toimihcnkilöitli.



Johlokunnrn puhccnjohlllja \,alitaan vuodeksi kcrrallaan. JohrckunDan rnuuljiiseDet valilaan kahdeksj vuodeksi
ke.rillllllln siten. etti vuositlain k.rksij:iseDlii oD erovuorossa- Eroamincn lapahtuu cDsi,nrn?iirell:i kerrallLl LrNonnan
perusteella.ja seuraavina vuoron nrukarn.

JohtokuDt.r oD piiiilijsvaltaineD. jos puheenjohtajä tri larapuhccnjohtaja ja vähintäiin k.rksijiisernii on saapuvilla.
Aäntcn mcnncssrj {asan ratkaiscc puheeniohti!an ääni. pilitsi vaaleissll ury .

l2 $ Johhkunn D tehtäviit:

L johtokurta suunnillclccja toteuttaa yhdistyksen pliaitiisleD muk.rish loininl.r.l.
2. johrokunta valilseeja p.rlkkar yhclistyksen toimirnan ede llyttlilnä1 tyijnlekij iit.
3. johtokunta paiaittää yhdistyksen vL()si-. toiminimi-. perhe-ja kann,rtusjäscDcksi hyviiksymiseslii.
4. johtokurtr valnlistclccja esittelee yhdistyksen kokouksissr kiisitelliiviil äsiill.
5. Johlokunt.r pliä1t;iä yhd isty kscn j äscnlcn nuodostirnrien iroksieD. kefhojen hrs. h!\,iiksynri\estä yhdistyksen

alaisiksi rekisteiöimlittörriksi os.rs()iksi. Or.rslojeD s;i;iitijjenj.l toirninrtln tulee olla sopusoinnussa

!hdislykscn säänlijjen klnssa.
6. johtokunta asettaa trrvittaess.r .rvukseen tyiivrliokunna0 ja nluitr tNrpeelliseksi katsomi.r n lyöryhDriii. joiden

kokoonpanotia tchtäväl se nräaifaiii.

NIMENKIR.IOITI'AJAT

l3s
Yhdislyksen nimen kifjoithval puheenjohlajr. v.llipuhccnjohtajajr sihteefi. ainr krksi yhdess:i.

TILIT

14$
YhdistyksenrimiDtajatilikau1eD.loDk.l1enterivosi-Ti1inp:iliti'sl.lrvil1.lvincilsiakiljoineenj.lVuosikel.('nson
jiitettävä tilint&kastaiille viimcistään kolnre riikko| ennen vuosikokouslr.
Tilinl.rfk.rstajien llrlee anhr ki{rllinen lrusunlo halliluksellc \iimeistä:in klksi \iikko.r enDen vuosikokousta.

SÄÄNTÖJEN N'IUUT.TÄMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

ls$
Pä:itits-siiäntijjeD muutt0nisesta roid rD lehdii yhdislyksen kokouksessa v:ihintlliin kolnren DelilisosaD (3/.1)

cncrnmislöll:i ilDnetuisia liänis1ii. Kokouskutsussr ol] tällbin nu;Dittava. ettli kokouksess tulla.u kalsiltelenraiän

s:iiiDliilen lnuuLtrnrst1l.

16s
Yhdislyksen purk nisest.r on p:iiitett;i!ii k hdessr. viihintiiiilr kuukauden viiliilioin pideltivlissii )hdislykscn
kokouksessa kolnren neliäsosan (3/4) eDenmistijllä rnetuistä äänislii. Kokouskulsussa on tailliiin nrainitl.r\'u. ctt:i
kokouksessa lLrllaan käsitlelelni:in yhdistykscn purkanrista.

17$
Yhdistykscn pufkautuessa scr varat kiiytetään yhdistyksen larkoitusl1l prlvelevan Loinrinn.rn hyvaik\i pufkrululniseslr
päättäv:ilr kokoLrksen päii(ijksen mukaar.

Ostetåan

5(16() luvuD 35(l ccln J.rwän runkoja papeil sek:i J.rw.t lyp. 352 papcillinen aihio. Mruri Peltorra.t. 0.100 755 769.

Entisoity Jawa Ismo Saarincn p. 0.+0 591 5282.



Valokuvia Kiirhän Pefiistii/ Jawasta. Varsinkin I966 kiinnostaa, silloinhan hän ajoi vain Påijänteen, Vesijärvenja
ku udeDpiiiviiD ajot. I 9a)2-66 mu ulki n aj aj a1 huomioid^^n. Moolloi urhei lulehdess:i olevat .ia Kärhän arkistot on käyly
läpi. Markku Lahtinen p. 050-530 8331.

Jawa crossin etulokasuoja on käytetty -60luvulla yl?ipuolisena hkarina muissakin Sixeissii. Tunnistaa ylimääräisestä
jäykisteestä yläpinnassaja kumipusla kiinnityskorvakkeista. Etu ja takapyörär 513/514 Zeltiin. Markku Lahrinen.
0s0 530 8331.

Myydään

Jawa Shopper vm. 2002, ajeftu I 1000 km. hp. 2200€ Leo Poriaho Helsinki p. 0400-298 798.

Jawa S 553 04 250 ccm rekistedssä. h. 2500€. Sixi 250 ccm typ. 557 2000€, Sixi 350 ccm typ. 558 2000€.
Ahti SalmiDen, 0400 447646.

Jawa Six Days S 554 , entisöity museopyör:i vm l96l. Huippukun(oinen. täysin virheetön ja täydellinen kelloa
myöten- Hp. 5700 €/ 1a4ous, tieduslelul Lasse Nyslröm , 0400-014 000

Ase Capri -60luvultr, Jawa Iypsyjakkara malli l95750ccm.CZ l50ccn, l95l,musta.Jawa353. l962.sini
h.rmaa. Jawa isopyörä, 1953, musta . lC, 350 ccm, 1949. MZ I75 ccm, 1957. BMW R 35, 1952. BMW R 25.
1952. museorekisterissä. Peiimoottoreita 3 kpl.
Olavi Pekkola, Hclsinki. 0,t0 5400 692.

Toinen 575/ 02 64340ccm l- sylintereisistä Sixeistä. museokatsastclut. Molemmissa yläputket, prcssuja iso
lamppu. 575-000 I 07 runkonu mcr oiscssa on tankki laukku. j a virtal ukko lampussa, aj ettu n. I 0 000 km. porattu
2000 km sitten. sylinterissä kannas.joten mäntiirikon vaaraa ei ole. Kilometrimäåräån nähden vielä suhteellisen
siistija hyväkuntoinen. Aian patinaa silti niikyy sinkkiosissa. Luonteeltaan helppo ajaa, vaikkä ratastettu l6 ham
paisellä edess;i, voi silli ,1- vaihteella körötel1ä mopovauhtiä. Nornallissa tieliikenteessii eijää jalkoihin sat en
faioitusalueellakaan. Hp. 4300€-

575-0(10008 runkonumeroisessa nol.n1aali vit^lukko tankin pääll:i. Lähes näytelykuntoinen, hieman maalia kulu-
nut pois. Sylinteri on KoneliikkeeD jliämistöä alkuperåisine aukkoineen. Vaatii ajajalta korvafl, jolta nänt:i ei ha-
joa isosta pakoaukostajohluen. Tehokas, hp. 4800€.
Vaihdossa huomioidaän sivuvaunullinen Itäpyijrii tai kevari- ikään lulevalle sopiva crossi tai enskapyörä.
Markku Lahlinen,050 530 8331.

Myydäiin alkupel.iiisosin pidetty Jawä-CZ 250ccm, vm. -62. Ajettu n. 70 000 km, rekisteriote, alkuperäiset huolto-
kirjaja huoltoavrinsarja. Pyörii Hyvinkääll:i. omistaja Helsingissii. Hp. 880€.
Imra Salo 040-7066 929.

Tämä taulu oli osiftain kuvatluna edellisessä lehdessii. Tekijä otti
yhle)rl:i jr ilm,,illi tdLrlun olevan |lr])tävdni.
Koko 100 x l,l0 cm, hintapyyntö 750 €.

Hugh Owen Porter, Dofstrasse 68
19230 Scharbow Ccrmany
www.venus-pinups.com

Dieses Kunstwerk war in unsercr letzlen Ausgabe teilweise
äbgebildet. Der Schijpfer Dähm zur Redaktion Kontakt auf und
teilte mit, dass das Bild verkiiuflich ist. Abmessungen: 100 x l4{)
cm. Preis: 750 €.



Våihdetaan

Niiyltclykelpoincn Jrwr typ. ltl,350ccm. 1953. Museorekisteriss;i. kLrikki v rhal dokumcrlit tallcllil.
lnieleDkiinloisi vanhoia omistrjirl AlkuperäimeD fekiste numefo VH-30. vrihtoJ.rwa 25(l Six dals
Hcimo Rouvincn Lrhti. p. 0'10-506 9700 heinn).rouvipep@)po.inel.li

XIyldään osia

Jirwirn vrrasosirmootlorit, Typ..+51,155.156,351. Cereta 175. Dnx)ltorit osiltrin pureltu.
Hyviikuntoistl irlo osila kLrikkiin mrllcihin. Sixin alkupcriineD väihteisto. kytkin 2 ri!i ketiuineen.
Uusi vaihleislo. kiiy lyp. 155. 156. .153. .15(1.'+55. Cerel miilrn:il. keskilarkeril. slclLrt. sckii
eDsiitj Loisioketjut eltiiuttart. Vanreet. pinllltt. kliyrair. vrinrentimet. i\kuvainrenlinren " kronrit myiis typ.
I l/lll ym. kysclc. k.rikki lijyryyl
KUmioslt.Iln1punosl.täk.l\,al(]1.vai.je|it.nl:iDnän|enk.ll(ylikok(iLl)'Kiirje1.kondcllsart
Jawil typ.353/ 250 kunmosrcttu vitihtonroottori pofattu. lilakefit. keskilarke.i.ja stef i uusrl1u.

Slihkdhilcl(a ci rr(k na. hp. 7lt0€ . kysclc koneestr 1isäii.

Uxder keljunsu(iat k.rikki mrllit p0itsi Sixi.
Hyvi vi|tirlukko irnrppecrir]rill.rillir.löylyy myits birkcliillilren. kuin uudet 95t.
T.nkin korkkeja. kroni sekii brkeliilti. Jikow kr.rsultimel kunnoslctlujrL ei nr.llleihiD. Sekalirista Jaw D

ruDko-osaa. lokasuojat. kotclot. y . Veikko Viiyrynen. p. 05(J 352 lt0d). veikko.veko@gnrail-corr

Kromalut uudet I 25/ I 75 Jawr CZ tankit viltalukon rukoilla. MLrstaksi maalallLr ja |xidoilettLr sekai

sisän]airlattLr, 250€. KroDuttu, lnaalamaton I90€. nolemnrat eri11äin hyviii.
Runko Jawa S 558. mngossl kiinni lakahaarukk.rjajaIIupoljin. Muulen hyvii. mutta va4tii pienen
oikomisenjalkatappienjälkeen. EnsisijaisesliJiwa crossin lakentajalle. Markku Lahtinen 050 530 8331.

Cz l50osir myytävainii. nnn. k.ulrpi.rkscli j.l k(nreen osiil. MuulirrN korrccn lohko. pari vanteen keskiijliiym.
Tiedustelut M tli K.rneno. Espoo. 040-:187 :19 1 0.

IC 350. l9:19 sckii MZ osia liiylyy. Oh!i Pekkola. HelsiDki, 04(154(X) 692.

Sinistä savua NIeckl€nburg-Etupommerin yUä

Kansainvälinen Jawa-tapaaminen Po\jois-Saksassa 10.5,-15.5.2009

Teksti.ia kuvat Stefan Tschirpke.

HUl1uistaideoisLonPliätettiiVii\,iipynlättli.japclkiiiinlättä'NiinainakiD.liltIe1in.kuntii.n;isin
houkuttelevlan netti ilrrroiluksccD. Jawtl Powcr -ninlinen plii icn cnlisöintiir cikoistu|ut tlrrnr (w$,w.i.rw.r-
plNtlb)kulsui kansrinvälisiiD Jaw -tfelteihiD itiii\essi Pohjois-S ksässä r{)ukokuun toiscll viikolla.
T.lpahtunllP0ik.lnDimio|iA|tTellin.mikimsyvint1iMecklenbu|gEtulx,nnleriil.|ieni:ikyliii.pe1L(l.]1iekkt(cit:].
nretslili'..Tiissävaiheessrolil5isinlllliissiinijoinnoissani.mt|(N!iclijcPiivlnrläjlodo(ilva1||k
lllvipcrjlnhi.toinentlInikIu1'Lähetinlyhyennl.lilinLaU|iPuinn.l]le'Llihclet1ijsiinkijkIlk
S ksa D. kun t:iiil1:i Suonres\r nufiDko tllistelee chkli vielä viinreisten lurnifippeitten krnssa? Kcsti korkeinlaan l0
nli|uLlttil.kunLiuiilnoi11i.elliihiinjlk.lksiminul1evieliimelko1Unten1lt()n1lmicstiioIisi!lIl
silksalnlUtUstununslksal.liseenJa$,a+.ls
ei v siD.risesii ylllittinyt Ininua. nn(ta paiätijksenteon nopeus liii minut aillikiillii. Yleensii pidän suo|nrlaisia
lyyppeinlj,iotk.r hrrkilsc\'atjr pohri\,.r1 .rsioita pitkiiirrjr peruslcellises(i. Nopcrn pii:iliikscnlco0 ctu oli kuitenkin se.

clt:i majoitusprikLrl oDDistuttiin v r.rDra.rnjo tarnlnikuuss.L. ikii osoiltäutui efittäin viisarksi p:iiititkscksi. koskir
kysyDlä oli kova.

Nlatkavalmistelut: Yhteensopivuuskoe ja perushuolto

Mitii lulcc mrlkan vallnisteluihin. niin halurnjak.r ne kahteen osa-rlueeseen DltltkapofukNn yhlcc|sopivuuskoe.jir
kiiyt;inniin vallnistelrt. Verfattuna nruihin kavercihin olen ollut vastr muutanran vuoden rj.u J.rwä -kuvioissLL
Drukrna jil rjokokemukse0i on v:lhiiincn. Po k n sis:iincr kcrrriil pitaiai tietysti olla kunnossr feissun rik.rnä. Muul
he0.atoviltlUl1cl]cct(oisensa.j0\,t|osiäj.loVatlnaLkust1UleelJL]w{Ji11aanjop1lKi|kkollic]ccnds
soPisinse1l.liseeDmutaiseenpo|'ukk$n?Yhtee
|a\'in1dassil..jokiltafjosicinomaisctpUiI1cclP|ojek1in\'lllIistc|Ul|ciBfltwuFlil.h|pilnklalia.i.l|uns.lsti

ohrapinelij:i...
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Illan edetess:i huonrasiD pi n. c(ii tLrunnipiiydlln :i:lirss:i islui Jawa hulluudcn kovintr ydinlai. Tuorlxr olijo
suunnilcl[rt rcitin ctapit. Helsinki Turku Tukh(nrnn-HelsiDgbofg-HelsiDgijf-Cedser-Rosn)ck All Tellinn. t-aufi ia
Veijo tekivlil syviir vaikutukscn minuun tckniscllii tietlimykselliilin. Ajatlelin hilj|ai Jo\ oma Jrwa vaikkr
.l.ukho|nuni1iIkeenhlj().l.l.inak.lDleknisistät.lidoislajneu\0istaei('ePuu1e'Kokonlatkap|()jekiilntuiedel|een

haaslr valla. i opr uhkrrohkerlt.r: yli 1(XJ0 kln kolrness p:iiv:issii. pelki\tiiän RuotsiD 6(10 klnin etappi yhdessil
p:ii\':issä. Huh huh.

K:lyl:lnnön valnrideluissa Rruli Vilkrs oli koNa.rnrak l EDnen liihtijä pyijfäni s.ri kunDon huollon. Tarkin vlroto
plikattiin. kylkinfunlpu jLr kylkinjo!sct nrcni\iit vaihtoon. kctju kiristcltiin. H.rnkin vicl:l kaksi si!uhukkua. mik:i oli
hyvii ratkilisu. kosk.rp.r oli p ljoD m tk tävlll.la.

I-:ihtijP:ii\':iluP.lsih},Viiii'TikkUdl.ushel1huol1oNscmtlylliipris1oiLlUrinkoki|kkla1taltlivä]lä'MätkankllusfxI]
kuuluivat Deliä miestli. melj:i pyiträ:ijr k ksi Suomen lippur: L.ruriD Ja$r Six-Days. Veijon J.rwa Stor1. Tuonxrr
vihreii YK J.lwa plus Ninutlrltuinen periikainyluonms lil onra Jilwa 35.+. Mrtkr Helsingist:i Tur'kuun llitlui
o|gelmitt.lki|kkaasslkel:itillrss.tk.lhdcssajapuolcssi]tUnnissil'|IoonaSinpiLln.ct1:ion1pyif
1iihcs5li1|aasllil\e||l.Vikingl-inenliltkustaja.ilut()l.lui.lnk.lnDellasainlla|-ioitell.lnnx)1to|ipyöf
kiinDitLiilnist:i. RunsrLrn illrpalan jailkccn sailtiin hyvin nukuttua.

Voi helvetfi, tämä Ruotsin sää:

MiIcnklnla|lo|i\eseU|.l.lvamu!Tukh1)lnr.lnkaUnissisii:inp;i:isyviiyIiieit.llj(Dnury]xiiälllohdulstl.kunaamu
01i lurnrLul ja lrivralta tuli ruD\nrsti \'ettii. ,Aamiai\piiydiiD liliressä sovittiin ede\\li olevaD Ruotsi piitklin
pelisliiinnijistii: 100 km lauko 100 kn1 lrukoinc. Täaillä \iluhclilh piti p:iislli Etclii Ruolsin kiirkeen ilhan
lncnncssii'Ensinlnl1iiset200kno1il'1ltPelkkiiähe1vetti:i.Sadeolikovl.|1inpijtil.loli.l1hlinen.Vesipli.isivalrttciC1c
liipi. nuiscrnLrl olivill lylsiii. viluhti oli ainakir nrinun nlakuuni paikoittainjulnraa (90 kn/h). koska kokcmrltom l
ljokliteni oli\'.rt pi.rn tär()n jä1keen lars kr mpissr. Muu porukk.r nLLuroija pofskulti eleeDpiiin. Pi\in yhtiiirksoiren
.rjopiitkii !cnyi yli |50kilometfiseksi.lnikäiu ui l{)ppuv iheessa kuin ikuisuudelta.
ODncksi oli p.rkko pys:ihtyai tankkauksen tirkia. Multa iloineD yllätys Ja$,at kcsii\'litl Etclä Ruolsi olijo .ri\'.rn loist.r
nlilatil.I-iinpiiti1lnousijmy(]saUlinkoi1nr()i1llUlUitLLktlisin'
hotcllivalirrtir osui nappiin. Serr.r.r\,r et.rppi T.rnsk.rn halki oli helppo nrkki: vaihteleva kaunis itloreitti kuivirssir
llilnpinrlissii kev:itsii:issä jr sam.r siivclj.tlkoi Saksrn puolclh rnraliin sLrLtkkr.

'l'åtlolla Ruotsissa

Kokoonlunisprikkr oli cnti\en nraatilan komea piilifrkeDnus. joka oli erxisijity j nruuiettu nx)ottoripyiniilijöiden
hdel|iksinimelt:ilin..Bike|hotcl'DsGutshlus..(www'dasgutshLlt|s'Llc)Isihiiolll:ihny1pljollv.li!.l]uodakseeD

faljon kuvia. ls:inrr:in pyailiirnefkkien sielunnraisenraa kuvasi talon edessai oleva pieni l.rnrpi. ionkr keskcltä töffötti
kyltti. jo\\il luki: H.rfrikoiden pysiiköintialueISr pucssdnnnc holclliin plslikijinlip.rikk.r olij{) l:iynniiJ wojaj.r
u1c|iilitllVic|aita'Mootio|iensånnnUttuljlsinisens1l\'tlnhllihclL[Ilä]
I- ufi aseLtiTuonxx pyitllirr istuimcD pliiillc ueljii snap\ila\iil. ioihin Tuonxr kartoi Mrfskin rlypyn. 'lcr\,cl Kippisl
ZunrWohllHijlijkyn kitlitkyDl .HelpoLusj ilo onnisruneestr mirtklsta olivxt kiisin koskelell.rvi.r.
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Bikerhotcl Hinnasto

V.rsllrurotlo oli 1ännrin jr sydinrellineD. Kehuja ei s;iästelly. Yli l200kilornctriiiolirjettu.Tänlisuofilusteki lopa
Frcd Rodccn. Jrwl Powcr Iirman oulistailan. suurcn !,aikutuksen. HetijorduttiiD kysyrrysrnyrskyyn Jawoistillnme.
joistä elcnkiD TuonoD YK -J wä jr scn pcf:ikilry sckii Lrurin Six Drys öliysiiliijineen olivrt suurcn ihailun.ia
ihnrettelyI kohteinr.

Marskin ryyppy l'rcd Rode

Huon'lirsinhuviltt|nccnil.eLt;iSksass.lonp.l]jonJll\\,ah|Ilst{j|..|otk
taPhtunaD.VlstaP.lik.lnpi:i1l:irljetäan.puls1ltaan.ajeillllnjLlhetilt
nluseoPyij|ikult1tltl|iinonse'ettävuosinlallientyylipuht.luseiD:iyt:io1e!lnPiiii1lsits.lks.Isstl'M
pyöfiit olivat toki hicroja yksilijitil. Ep:iilcr kuiteDkir niitlcn r]rrhdollislruksiil liipliistli Suonren vuosinrLtllicn
puhlruleen pyrkir:in liLrk.rn kals stukseD- Toisn ll on myii relliiv:i. clt:i llii Srksrssa Jrlvoien tuun.rus oli hyvin
y|einenhuviilmiksiItiiSaksaDaikojnahuo|el|iscstituunatluJlwleisl.lkel!.lt.lnrUseopyi'.iiksi'El]ehtinyt1aske.
1rronltlkopyöI:i:ioliptik.llh'J:iics1lijicnk.lrkcLtDaI\]ionl)lukillnniit:ioliilinilkin50.(r{)'M.lj
Säks oli hyvin eduste[un . J.rwa -kerhot toiival siellii luekerhoinLt (csin. JLr$,r kcdro Vogtland) tai krupungcissl
(csinr. Jawir kcfho MNgdcburg). NIitii tulce krnsrinvailisyytcen. niin ilnraD rneitä trpahtunra olisi kulistunut pelkliksi
siksLr1tiseksitaPlh1umtlksi'Täni]n1osiscik.lnjli|es1:ij:i1ht|olrlioi\,rrtpii:ittj.lis|uhlissl:..Pisin1
nreni\1it meilleI

a--.i

"Tuunattuja Ja$o.ia"



Lepohetkiä ci ollut

Isännät jä{estiväl monipuolistr ohjelnraa. Piii\iiretkel suunl.luluilat nn. Stl.lls ndiin j kauniille Usedom saafelle.
Jr niin klrin Suonress0: iLin . kuD J.rwä1 ilmestyviit katukuvaän, uteliast.r j.r ihnretteleväii väkeli fiittliä. Ohiclman
kohokohtiiD kuului epiiilcmllttä vicrailu maincikkaalla Teltower Bcrgring maal11dalla.joss nuoret kilpr-?rjrjat
ta{osiv.rt \,rikuuav.rn D:iylijskilpailun. Tellower Bergiig on cdelleen h)v:issii kilpailukunnossa. vrikka
nraafatakilpailujen suorir) ei eniiii suuvuta DDR:D mittojr, jolloin kilp.r.rdaD van€ll.r jiinnitti.iopa 60000 katsoiaa.
Mielenkiinloinen ohic|ranunrerc oli luyös piipahdus vanhassa itijsaksalaisessr kolhoosiss.r..joka loimi DDR-
nostllgian heDgessii nykyiiän DDR tavrratuotannon muscona. Erityisen vaikutl va ()1i p.rit\i museoD valikoiman
l:iydcllisyys myös seD hieno systenrarttisuus. Tavircita fiitti: imureista. lastenleluistaja tclevisioisttlTrabanteihinja
Wartburyeihin jLl tictysti muutamir Jawoja oli niiyttcillij. JNwa oli myös llä-Saksassfl kansrn kulkuväline 50-ja 60
luvulla. It:iS ksaD MZ - moolloipyörlil alkoilat donrinoidr vrslä myiihemmin.

. cr.,*5r*drclF!ri{l
. "ia

".1ålanlaahaa.iien velieskunta" Vånhåaja uutta

Piiiviifetkien päätteeksi meiliiodotLijokriltaherkulliDerilL pala. Senjiilkeen keskustelut Jawojen ympärillå
jrtkuivat pikkutunneille siukka olutteltassä. Onnistuneen viikoD kruunasivat p:i:ittäjäisiuhlat. palkinioscremonirja
jop ilotulilus. _Pisin ajomrlka pokmlicn Iisiksi Tuomon Jawa mililololrkka-yhdistelni:i ä.rteloitiin kovien aplodien
scatlelemanr "EfikoisiD Jaw.r_ -p 1kiDnol1a.

Palkintoja Nils Werner ja iltapala

".la vehkeet kestivät"

PaluuDutkr ()1i siltcn pclkk.iii löysiiilyä. Laivä vci nreidail suor|aD Travemijndcstä Helsinkiin.
Jltminunsuufi kysynykseniennen nritkail: milen Jrwnl tulcvat kcslän:llin l MenomatkNjr paik n piiiillii jetul
mrlkrl sekii nrtka TravemiiDden \rtanrllan .yli 2000 knr. ihnre kyllä. vain kilksi keftra.iouduttiin tafitunlailn
tyitk luihin. Joslrkin kunmln syystii Veijon pyöriin takirnmaiset iskuvilimcntimet eivät rlkuunktun tyk:itureel
scudun hiekkateistii.ia kylieD mukul.rkivik.rduislir. multa salirnnDopeirsti is:imlit sliv tj:irjesrefy:i krksi Lrutta

\,aimcnninla. 'foinen pakkopysähdys saltui vu\t0 pnluum tkrD rikrna Doin 50 kln ennen TfavenriindeD srtamia.
jolloin Tuonron YK Jllwan ketju ci nouclattanut cnaiii koneen käskyai varn krtkcsi. Tämii oliio v:ihain kinkkisempi
jurtu. kun uutta ketjux ei ollur lnukan . Onneksi vurosien seaslr Iiiytyi 1yhy1 ketjup:itkii, jostn Lauri s.li nruokattua
vli1illiktlisclrltkaisun.Jouduinnlekuitenkinliihestynliiills.ltamahilia
kcdi lili\'iuD astil

l0



MatkaDlntioliupea:uusiaJrwilys1äviä.ilko|xaktei.l.nl.lhtlviel:imyksi:i.suU(1lvieItlnVtt
iuornrt. Llolcllihuonccr on jo larattu. koska Alt Tcllin kutsuu taas krnsainväliseen J.rwn -llp.ru11isecr vuonna 2010.
Ja pian sen jiilkeen ä1ka.r t0pahtu.r Suomessa. Isohko ryh|nli srks.tl.risil Jawa hr astaiia on tuloss.r heiniikuun

luoli\ili\.:r Suo|l.een J-$J \Jkrn \:ef-.,k,i.

Pientä remonttia

.lalvasakki kokoonf uminen 5-7.6.2009 Lappeenranta

Ja$,a sakki kokoon!ui vafsin kosteassa säässä LappeeD|lrnDrn liihell:i. S mirrnrannan lomakylaissii.
Jaieslijän:i toimivr]t aIrcen Jtlwr harrastaiat nokkNnliehenä Myyryl:iisen H.rDnu.

J;irjeslelyissii l1rukan.r olivrt Eko Aunola. Jai Koukku. Topi Villkonen ir Rrimo P.rft.uen.

Kie|io4jelu suoritettiiD myijs hienoisess.r vesisaleessr Rö!tyn tålollc Taipalsaareen.
OsrllisrujiaJllwr kokoontumisccn oli laskujen mukaan 104 ja pyatiikin melkein s.lta.

Pi\i nrän nutkan palkinDon \'oitti Jarnrc Al.rfrud.rnjoki RovanieDrellä. Jtw.r Vclorcxillai.

Entisöilrtiprlkinnon s.li!at Pentli Raunio Oimllttilasta. Böfie I-öppe Lijfberg K.rrj ll jLrReUo

Kaf vinen Kankaanpäiistii.

V.Lnhin J w.r lijytyi M iti Oksrseh KifkkoDunnnellr. Jalvr typ. l2. 350ccm vuosirnalli.r 195(1.

Nais Jrwrkuskin prlkinDoD pokkasi Annc Vainio Trmpereeltr. vrnhiD kuljelt jLr ()1i ()1.r!i Pekkola
HelsiDgisti jlt nuorin Juha-Pekka PehkoneD H lnnaslirhclcsta.

CZ- palkinlo lneni Rislo Pcfililällc Kuhnoisiin. rnicsja pyöfii palkinro Jukk.r Meillilä. Elinr:lki.

Jalva pariskunta palkirnon silivrt Eila PilfoneD.ia Arto HeiDo Kouvolasl.t.
Jrwa akliivipalkinlo meni Lrnsiosla HLrnnu Myyryl:iiselle LappeenuntaaD.

Mrtk.rlh olivat: LLLuri Jawa 555l
SteläD .l wr 354
Tuonro Jawa YK.Spoft
Veijo Jiwa 360

ll

Nuorin.ia vanhin Ja\rakuski Pisimlnän matkan palkinto



Jawa naiskuljetf{jå

Lappccnrånnan .la$ahal.rasta.iien

Velorexit

Keskussairaalan G4-osåst{)llelåhjoitu\

Nlinna l,uoto Lästrnosåston våk€ä

HunuMyyry|riilrcn|uoVUtliktllt.lisenrUsUD.jonkll1c|iilchtccl)olrkidoitcttUlcksii..aostill]lnlctyijti]nc..
S imme kr\rn lclLrjrj.r llhjniir r. 2000( edestli. S ir ahD !:iki kiiltii:i krikkir hhioiltLrji. .

llnrråkkotictoa: ricuririrvat Jr$,a rjot o\'.rt I|-I3.6. l010.Muu rrrcn Riihi!uorcssa.
Mijkkip.rikkoj noin 200. critl\oisi| ruhIpussin lnuk.Lan.

Ruokrt.rfjoilu nr.Llliin Lappeenr.rnh.
I-isiiii tietoä seUfLr.rvissl lehdissii i.r J $.rs.rkki sivuill.r.

Ntobcross-:rjåja Rainro Rcin

Monen pikkupoi nj.rnuofcn rrrctoristillun suu|i idoli -5(lJr 60luvullLLoli R.rinD Rcin. T:inii i\4otocrcssin
n(n]ilkclinenSuonlenmes1ripoistoijoUkostrnnne]8.heiD1ikuutlNurnlijiL|.ell:i.Hl|]0li79
.1. elokuutLr 192t). Mnxt(n iufheilu kiinnosli Reini:i jo pol\,cnkofkuiscn,r. Rrinrc Rein liittyi Hclsingin
Mootr|ike|hoon(HMK)I952.|liinc\1ii1u|ilrrtoc|0ss'liaj.'.M.'.'st().'j()o1is)ksyllii19.19I1lll11lulnulSu0n]eeDjl
Hclsingin Lritks()n ftil\.rstuskenliillc.

4.
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SeD kehit!:ijiit saiv t ReiDislii innostuneen ajrjanjoukkoihins'r Nopcasti l'rji ntrLrn!ui nok)crossiksi Ensintrnärrcn

motocr,,""in 5tltl kL'urioisten SM kilptilu jettiiri t9s+ ;onla nairrro ncin voitti 250 krrrrtioisissa SM kisrl alkoivnl

kaksi vuotta myijhemlnin
it"iri,.gi" ii"r,ri,, il..r,o ei omirrut Rcin;ä. Hlin kiivi efi kcrlnissa ke onrassa morocr-ossin saloistit ir ohj.urrassr

li.,uoi"'-r"tnj"n ,uf."ntu.iscssa Hain oli kuitenkin koko eliim:inså oskolliren HMK:lainen'

n.f ,;[r),]f 
'' 
1,rtn"r. Hän voitti I I henkilijkohtaisl suomen nestafuullr 1954 66 Hiin rjoi Drestariksi 500

kuutioisissaseitscmliDja25(!kuutl(nslssäncIjiikertaa'PMkUltaah:int'oitlikahdcsti250kuulioistcnioukkuekisass.l
r,llr tu ,qh) H:,n Ji,'r nrlo. k,'l|l,e\r rne.rrrrrk.'HMK:n SM-: '.rlk-rL\\J
Suonr.n nr,u,tr.,rilirrto rn]'iln\r R-rinr0 Rcrrrrlle rncstariajaiamerkin suLrrmestafrtunnuKsrlr'

C fos s iradal jlitettyään hänjätkoi kcfholyö'i\:i Rein oli HMK:n hällilukscn iiiscn 1965 70 H1iD iatkoi !ielä prtkiilin

kilpailuj.rosl( JiiseDen:i.

VafsiDaisen lyoufrnsr Rein rloirli Volyo ruto Oy:n korjaamolh ascntajrnr ir kohosi .sittemnin rydnjohlajäksi '10

"*a.i"i t"'lyn""" v nfvo-krutcrr s.r j lilkeen Reii vaihloi tyt;pLrikkurja \iirtyityijqjohttjåksi Someron Liikenne Oy:r

ko{aamolle. ilainj;iieläkkcclle 65 vuoliaana RaimoReinoliurhciliiaaikaDr'jolloinei vicli osattu arvos(ar

moo!toriurheilijair urhciliirksi

Omrnå lisäDä la miksipii ei Jawr hr|I|staiaD.tkin kiinrrostra tielo etti ReiD ajoi useita kisojI tnyös J'rwrllä ku1en

f""".* 
"atyy 

U.t" 
";"i 

myös crossin lisäiti;"rrkin \trr'Ln tretiitik\crri In P:rriunnctr'i koska iolcnkin muinan

piti,,p"it",t1i tr" 
"ii,li 

olin katsomassa vler"oD scrst'r userD kuului' cttJ nlt tulec RJin Reinl

Tiinrä tckslion pii )silr l.inittu HelsiDgin SanomissajLrlkaistuss'rTi ) Krtaiamien kitioillalrassa uistoiekstis\ä

hieman lisättynli onlir kolnnenltcia
Kälaj.rmiiki on tietokiriliiij.r ja Pilkiin linJ.rn'nolonslr'

"Raikan nruisto kunDrortlaen

J.rwasakki Ry/ Veikko Koski

Puuscppä ajoi Neuvostoliiton ympäri' matka (200 115 km) kesti reilun vuoden'

suuria!åIuuslcnto,jonkaensimmiiinenkosnloll.lultiJu|iGagalinsuoritli.innostinuol(anx)skovä]listapUusePpii.i
Vaclar Deminili niin cttä h,inkin p:iaitti ldcultnäjotakin cplita!nllisen suurta: ajm ou)ttof ipyörillli Neu\osloliiton

ynfiri. H"n nru ,t,.rr"cn lrrl!inrmrn sJrtavissaitlcvan koneen 50 -kuulioiscn Jawan it kokemust.r hankkiaksecn

],i,,i!ff,iltfty't,i,".ttfnl.L yhteensr 2tl t)U0 kik retdä Hiinell:iei kuilenkaan ollut riefi riokorriir' eiviitkä vrrän-

olnaiset olleel halxkkai!a silii miehc e nyöni:imä,inkåiin. koska hän on kuuKnnykkii ltsepiiinen nuorukrineD sai silti

vlinrein tahtonsa llipi osoittaen kokeessa hallitse\,.usa ajokkinsa täydclliseslija tuntevänsa sen pednpohjaisesh

li.,r,,t yr.i,l, ""i" "*",sä_ja 
varustekuorm mukanarrr Vaclav Dcntin 1:ihti siltcn \LrunnxttolraD pitkiillc m.rtkallecn.

tluksi iohtiitli:i,Moskovanpunaiscltatorilta12.7.I962.H:lnoliliihctilnyledeltiiklisinfenkrititjrn 
i(tr vrraosra

slrunnittelenunsa reitin \,rlteen prikorlje . rrissii hån laski niitä talvitscvans.t. Umlin ja Siperian krulta Tyy eD lnlt'r-

,,r...,ii""'r"lf" vr"ai*,stokiin. sicltli t.rkaisin Keski-Aasi'rn aavikoille Kaukrsuksen hLrim aville vuoris(xeille' Uk

;'1tinanjxVa|ko!cnäjiinarille.Ba]tiannraihiD.lt:iKaIjalannrittatnrattomiinne1siill'KL()lal1nieIni|nital1tLlnLll
l^i.",,tii "r, 

ii,u1'l"i* iia lle kävi hiclas m lta siikeii ku1ku. suunn.rrloman määriin kokemuksia nDortoipvijrän

nnott,rrta ;o'l'or-1autr;su . oLrcloista paikoistr Jr uu\i\tr olt\ulltei\ti merkrf\i \i\ukJ' maankicttiiiä piii\':iki{aansx

Eipä liinnillaiviliiäiin elä$yksiå puutlunrt: Srlerr'rsir hlin kohtrsi 
,\u\ilJUnr'Lrr ia jLluttri islum'rdn tuntrkausrlr puussir

,riit<ii.t.,r pcrqen ti..rellessii scn dla nrtnttår'ipyitriiä nuLrskien Keski Aasiassa hin sai painiskell suuren kri,rlir

kiä necn kanssa. joka oli kuistn.r haner hengil;ä. onncllisesri hiin kuirenkin selvisi kaikista va roi\!.r i.r t'aikeuksrstit

,"orii,^"n t .ir.Lori*rirclh ajokilt n h:inmistyuär,i:i piiiviimarkojll. koncen, rlkuperäisislii osist.t oli iiiliellii cni:i

furko. känpikämmior puoliskor..iorrakrn ;rihr;iston osiaja valoDlieilin. kun Våchv DemiD 10.8.1963 s.r.rpui llihttj'

kohrxrnsa puntliselte rorilte. Mutta rakda olikin silloinjo yli vuodcn kestiriyt yhtäjrksoiDen aioja 200 1 l5 kilo-

Dretiail
VachvDeminsuoritirnatkanskarkessahiljaisuudessaulkopuolclhkansain\'iilisenkohunjatoclelllkin\'äinsisiii
scn innostuksen tukemana- Ennen kaikkea hin halLrsi todi\r ; ilsellcen pystyväns:i surrrl.r uLrrasiusta vaativriLn le-

f.,rå". i.. Ita".iit ty.y":iisi henkist:liI fuumiillida vr)imar' Joka trpruksessa Vachvin fetki luli myijhemnrin koko

nralilman tieloisuulcen. la me olcmme onlxlia osaltllnme hillunncet keltoa sen lukijoillenltle miehiscn kunnon
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\.r(l.r\ Dcnri||.i.r r.i,'ftsirlcjii pitkin \cu\,'\l,rliill('ä

.lå$aå ci cnää ole

Teksti.ia kuva Ukko O. Nlaflikåincn

KlstnUr.. rrissii meidlil
\';Lf jliiimlini !rlokLv.r os

Tirli.h$r.r ei

silren. Tiilii pili yriItiiii sclviffliii. ei kri se rivrn rnahdot( teht:iviiole.

Miksikij silteD hrlusiD I
siuen Ilonrantsin picnviliclijiikoulusta kotiutuneeD.r rjclin kes:iiltojcni il{)ksi kes;il1ii 1959 ruot krlefiri Ma(in
kanssl'Veinp:ijoi1lil|(c|t(ljilnlyijsh:incnsisil|ensllHil1lPa|hdenIa!|
p)|kilr}t'Eityltijo|IullninUa\a[cn'Mlilläo1ik}ll:ionltl1t1töystii!iikyydiss.iiin'Kohtlllllniliilnil0])pLlin]elk0
l|kut|ns.LkUI)ky1:ilt.ia]kojkuu1ulcttiiUkko|iijjooncijlinMnijjoo'En|.iillDnul'VUo\i
|icn!iljelijiikou1Llss.t.iostlkotiUduin]ou|uksikl|i.uhoillilksiko1iin'T.llikuUklUsinl0piskeli

nl()to|isLih.nki'PUo1ikcsiiJliiilkeenih.l\luinn:iltiintytlijijnj.Lsilten1.llls
t.iii1|li.Enlnlekuilcnkunko\inpilkilin1tltkoitlkunnlcil|Jcio|]LllPil|iicnnr.t1k()icntcko!|n|l(ll!,|islien\.uusLcit.l'

Syks}ll:ih.t!ci|iIrlillvilniT||kto|ik}nninlSMki|pailuihinJo|oisiin.nnl1lsill0inslt)iklltan
l(rvilsri. Ei ollut edes 1u

Piilllin l(U\,au rrxrclknipyin:h luulisuoj sl.r. p:iiitin tehLlii scr ilic.
Kot(nllniP.lukklja1lao1ip(nr1tijUuninPc|iit.o1inne.Pii*innluodotIussi|l1l'I-eikksjnpe|tisa
pcllin fcunu lukev ksi.
V1utcn1ci|lPtii'clinlukon].llihinsiihennr()viletkusllpchnikkccn'L1lltLlkiskonLltLli\'L|linkDnlltin1c1
lLlU|isu()iastrohiaUstankoon'T|lU|i1.rsiksih.lnki|]tLlkcvunluttl1aiPui\i|
tLrcksi. KLrn yliiosr onDi
iln ohjri|nct s)lintcrcirlcn si!uille. Marlirttujen felricn sennus oli he1tpo.r.

Salapoliisityötä puhelimella

Sudc\sani .rirtuk\en Jl
\enhctkiscllc lulullcni yli viidenvuosik)-nrenen lrk.Lr. Soilin AiraksiseD Tcu(tlc. hiii \.Lstrsi puhcluuniTornios-
l'K},l|:iTeU()|lluisti:Vi1joKuusistosenosti]ap()jltlioi!.ll'P()ja1ilsetiel:iVlilt.l.lsnnt|)|i|
kossa'Vclickrist:inuorennl.lnRaUnon)htcysticdotIijy1yi\rii1Bni|os1.l'hiilrtlstNsiVilasNstrl|.iiI
Uudc|lcenhlilrcny|itykseensli.|oensuun[Jlflan'RlUDokcl()iclliihliDki|lsllillJasil|llliuUtln]l
1yii:l|l\,eljensliPuhclinnUn]c|on.kcfoiscnil()iu)lle|ioDnelJaw.lnets
li1tLtlcclrscDnlyyntiinjaoslj.Lli)ylyilikiliihlijPirtccs1lic1il:ihc1ti]P.lu
\eufm!a onistrir Pus\iscn Pef(i ei rj.rnut silli kru D. kun l.riltoi scn jo elecnpiiin Kone-Exttflille cli rut(nr-
.t\cntriak\i ofiskelleellc Jouko Vrrikscllc JocniuuhLrn.
Au1o|iikkcc\siiasent.rjlD.lt!ijskenlc1cV.ijLtnytkcsli1onltl|1Ltt|lvoi1cuJo
kc(oi hnkcuccns is:in\li k.rnssr Jax, n Aitienpii!linli. Kliytlij (ni liihinDii cfossi rjor k{)\ka \e ei ollut rckisteriss:i
cniii'SlnlxntlP1li\eenLljoonscnrcI]isct||ililVN1

I.risivrt |neDnli nruihin lrf koitLrk\iin.
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Se oli \,älillii siunut uudcr värinkin. puraiscn. kun sen alkupeiiisviir'i oli
historia sclviicttyii. ajokunloisena l:inii pliivånii sen aI'\() olisi .rvlrm.rt()r.
m.ukkinoiltak.r D lijydy. Jrrva nettisivuilla niistå kyllii kcrotaan.

kelnrankellainen. N;iin (uli timirkin Jawan
Näitä legeDd.r.l woja ei p ljon

\jI
Airc Jllwr ilnriln CZ kytkentöjä oli legend.r puoli vuosislltm siuen.
Siksi se viehlilliiii vieläkiD. Se oli krunis. Nettisivuilla ihmiset nruiste
lev t niitii ihlstuksissaaD. Niin myös kiioirta.ja. Ukko Mafiikflincn Jrwr
riastaan Enon Paukkajalh.

Liihde: Pielisioki\eutu I 6.7.2009.

Jämsän Mantsa 16,5.2009

Teksti jå kuvåt Markku Lahtinen

Kok nuinnne l uantairll J:imsiin Pomonrn kenliille k lsnstukseenjtl yleiseenjutusteluun auirkoiscnr
.ramup:iiviii:i- PomonaD keD$ä sijltitsee L.rhden jr Tampefeen tien risteykseD vlilifiijnrlissli liiheisyydess;i.
Kyseisess:i fisieyksessli on maarnerkkinii källellalln olcva kivitela. AiamNan liihdössaj oli 28 kuliettrjil.l joista
viidelllircistil oliJawil tai CZ mcrkkincn pyöIä. Mukrnroli myös pri "vanhm keltua'. Kiirh:ii Pertti Sienbergin
llanrun Jawrlhjt Kärh:in Drrkä.rn houkuttelenra Beniilminssonin Keijo onalh museo hwalhiln. Beni ei kyllii
oikein ih stunul s(n.rtiellii aiamiseen. koska sc kuluttail maalcia rungon altr. Siitä kuultiin viclii TaipalsaafellakiD
Jawa taprhturnassn- J:iieslelyt hoideuiiD t.rlkoil1a. jost.r \uufin tyiimääfii tuli åtamestari Seppo Jiir viselle.

Ajomrlklra tuli yhieeDsä n. 50 km. Mrtkaan kenräliä lähdcftiirr yhdcssii aiacnjottl viiltyttliisiin työli:ilti reitin
viitoituksclta,samallasla1iinnaUt1iltoistenlj()seuI.lsta'Ensinnrr:iineDm.lt()koeoIilussh)
jN loppu vanhaä kivistä meisätietli. Reitti oli hyvai aillil rhputkisellakiD.jos ei pitänyt liian kovaa v.ruhtia.
Reitti ()1i laildiltI niin. et[ijokrinen malstokoc ()1i ohilellrvissrja nuulrna kuljetl.rja lckikir n:iin. Kun kaikki olivilt
tulleet nraaliiniatkcttiin mxrslokokeelle 2. Se olikinjo sel\'äsli husleelliselnpi. alku ()1i t.r.rs hyviiii nelsiiLrutotielii.
loppu oli vaikernplt.l ufäista klrmpuilevaa metsaipolkua. Mahtuipa nratkalle hienlan slrotu.iil pufon ylitys. Alaput-
killakiD vielli rjetta\'issn jos k.rlscli rcitin lafkktxn. Reiui oli kuilenkin vftlivampi kuin edellinen. Tailnin jiitti valliin
noin puolct kuljcttajisla. lähiDnli lrnhinnal kuljett.rj tj.r pyitr:iL. Pufon ylitys ei ollut niiD pah.r kuin ku!is1.r n:iyttaiii.
Se ()1i Dlukava piriste miltkan vanella.ja tiillä ke|tna ci kukaau kaatunut_ia salnut vesikylpy:i.

Pasi kääntää kåhva:r niin eftä vesi lentäti Seppo puror ylityksen jälkecn



Maalissa kokoonnuimme yhteeD jä jatkoimnc Vahefissa olevalle Hirviba ille kahville. Baarin vieressä on hiNiii
tarhattunajoten siilä licnce nimikin lullut. Kahvinjälkeen oli vuorossa pidempi ajo pilkin Päijantccn rantanraisemia,

nukavia somteitii Dryölen Dicsel Baad;n hirvikeilolle. Kcitto oli keitetty arneijaD soppttykilläja maistui hyvin
nälkiiisille ku1 jcttaiille.

Diesel-BaaristajatkettiiD mrstokokcelie 3. Rata vrihteli tasaisesta kankaasta Jawalle huonosli sopiviiD syviin peräk-

kisiin oleviin kuoppiin. Tiiiiltiijrtkoimme HaaralankaDkaan mikroautoradalle katsomaan minimoottoripyörien ha{oi-
tlrsaioja. Pyijriit ovat koohaan n. puolel Suzuki PV:r koosta.joten v ltaosa neislä ei olisi kohtuudclla sopinut pyörän

päälle. Lopuksi plllasimme 1ähtöpaikalle palkintojeD j:rkoon. muistomitalin lisäksi saiInme mrtkrevä:iksi Ekrsen lei-
poDron lelviin.

B€nillä on vielä fyyli tallella Salon H€ikki nouse€ montusta

Kerhosihte€ri tiedottaa:

Jawasakin Deltisivut or avattu. ne liiyryviil osoirleesta www.iawasakki.li. J:iseneljolkr ovat ilmoillaneet siihköposti

osoilleensa yhdistykselle, sarval sähköpostitse tunnukseD ja salasanrn sivuslolle. Jos et ole ilmoittanut osoitettasi tai

et saa ilmoitusla. ota yhteys puhelimitse 0400 609 958 tai 1ähetä sähkijpostiviesti j äsenki rj ui lle osoitlccscer:
oiria.ka!k!l9j4v!!!! 1 .

Lehden toimitus:

EiDiiisislii syistä lehti on hiemn myöhässå. seuraav.r tuleejakeluun loppuvuodesta. I-ähettaikää .,uttuj a j a m.rtkä-

kertontuksia. sekä osto.ja myynti-ilmoituksia osoittecseen: laufi.pui,-ola@plapmeca.corll t.ri postilse osoitfccsecn:

Lauri Puirola Pallotie 2. 01280 Vantaa.

Ilmoitustilåa mYYdäänl

Yityksille hwasakki kerholehdcssä. koko sivu 100€. 7, sivua 50€ja /a sivua 25 €.

JAWA
"itEls

250
Å[Ärrr"
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Äärimmilleen kevenn€tty

Mootrcriurheilun ehkiniiyttävin muoto on motocross. Sen trimiiD hetken ehdolon kärkimies on Lan Dufvclin.
kuollna au{oilijil Tikkurilastr. Hän on nx)tocrossin Suonen mcstafi vlrosina 1964-65 ja lisliksi SM maantierjossn
1965- Kilp ilu,ur'.rnsä hiin rloiltijo l0vuottasitten.rioi efi-nrerkkisillä alun. on ajat sitten päätynyt tsckkiläiseen

CZ pyöriiirD.joDka täittää olevaD toist.riseksi lyitm;ilön . Mitcn niin? Krtsokrl tubsluetlcloitaI Me krtsoiDrmeja
pyysinnre D fvelinia kcrromaän. mikä kuvassalnnle n:ikyviiss:i konccssa on erikoist.r, trvtllisesta poikkeilvaa.

Nyky:liin nrotocrossissa kilpailu oD DiiD :i:irilnmiiisen kovt- cttii vain parhilin kone vo viedä michen voitt(nn.
Aikrnnre molocross konccssa ei ole mitäån tuftaa. Se oD kevennctty iiäfiormilleen, mln. lokasuojat.ir bensat nkki
ovrt la\ikuitur, sauhkiD on silii:r11a. ryhjäii vilissä. Kaikki pain vä on sijoilettu maavamn tuDtumairn- Tcriisosat ovat

m ailmrn sitkcintä seosta. kaikki lyajstetty l/ l{) millin l.rrkkuudella rungossakin. Vain yksi sylintereisill:i voiletaan

ni l. p:In, j:r\ilur.miln. lJpcuJdr.iJ le\eyder .rn.i,-ll.

Omrtekoisella ci cnäå olc rsiaa nrc-|lldalle l On. Multa ei lulosluettelon kiirkeen.

Etu jr trkapyinän kokoer)tl lsokeh:iincn (21 tlrumaa) etupyiirä y1ill:iii kuopat palhaitenja aDtaa ohjrttavuutta.
Trkapyörän (18 tuumaa) paksuusjx leveys anltlvtl lilrtuntavoinran yhtiinit1 isissr kiihdytyksissäjrjrrruluksissa.
Mi$nfir? Niitä ei ()1e. Ei kukro chtisi niitii seurata. Kierr)sluvun nääräi korva.la kokelnus. Niinja taito. Ajalnisesta
yli puolet tapahtuu tilpeilla seisten.ja ktlilcnkin kaikkien neljän najnn on \rrtalon lis:iksi tyiiskennehävä koko rjlLll.
Ka:rsu on oikcalla kuten tavallistaj.r kytkiD v semmalla. Oikcalla on rnyijs käsij:rnu iota ilman ei nykyisestä nc
ajosta iulisi mitiiän. V.lihde on konccssani vasenrmallil, ykkiinen alhralia..jaflu oikerll.rj lalla. PolkaisukäynDistys

eli kick stal't on pakollinen, muuten monet kilpNilut nlenisivlit pilalle usein silttuvan nroottofin pys:ihtymisen (esrm-

jä|Iuttaess.r) 1.rkir.

Miten moottori efoar tlvallisestr'l Sen puristussuhde on l:12. Tämii ei ole tärkcintå. vaan vli:intiimomcntin veny-

vyys, mooitorin sitkcys. Kierrosluvun huippu on 7-1J000, multa mc pyörän on vedettävii tyydyttävästi vielii-tlijo
2000 kienoksell.r- Poltto iDeen on oltrva tavallisesta kauprst sartavirir. Moottorin virittlininen on tijysin vapila,

luokkia ci olc kutcn alrtoille rnliäriityt. Sylinleritilavuutlr ei saa muuttail yli s jassa srllitun. Alle se kyllä staJäådä.

kuten minulh liissä on 360 ccmia rjan 500 ccln:n luok.rss.rl

Ent:i miksi sitten i\iatte Inotocr-ossir'l Se on kov.l ufteilulaji. muuan kovilnmislt. Vaikka se on kovaq ei siin:i ()1c

vruhtiufteilun lavallistr riskiä: kuolenraa ei ole sattunul tielliiikscni koskaan. Loukk aDtuneita kyllä. nrutta yk\ikii;in
mc aiaja ci vietai loppuikäänsai rull.rtrolissa. Ei rrleillä cikii muualla.

Vielii koneesh. mikä maa lai tchdrs on sen uhk&rja? EDglanli on kautta aikakin ollut oiker mooltoripyöfiinraa. Se

on.i:ilinyt pahasti ain.rkiD toiseksi. Mc-piireissii odotctaan japanil.risten tuba. joslå toistaiseksi ei kuitenkMn ole

merkkcj?i- Trrkoitan nirnenonaaD motocross-r'irdoilh. MLrltn tijllä hetkellii ei kukä.rn klisitlääkseui pysty uhkarnun
CZ:n johto.'senraa.

T€kstin jå kuvat löytänyt Mikko Virtanen NIlt-l€hdestä vuodelta -66 tai -67

Lars Dufvelin ja CZ
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Tckniikkå ja \nhköl

l'eksti jä kuvät Läuri Puirola

V^PE ri|.lålaiftciden ås€nnus.lawaan

Moni on h.rnkkinut.i.r.r\entrnut k:irjctlijnail- !il.ln!ehkeel pyiniinsii. Olcn ilsckin niiden krnssLr pclltDnur
Muut.rnria \cikkoiil krnnilllil LrlltrLr huonioon. jott.r lolputulos olisi hy!ii.

KnpikseIi|lolevaohiaustappiIU|cc|yhcnlii.iniinctliiseeiotlkiinlli(x)tl('.illkiilu|lnPo
kofkeus fiitlliai. Iappi ohjar rooltorin oikciran lsenl(n . kr(io on scjok pir:iä nx)lt(n.in krIrrl
Jos1llpPionliianpitkä.sekmpell|ooto.in!inooljtslLlltsvDtyiipilhiljillkclikunk0nett
Sytyty\hetkionkohdl1|al|ioskillrlpiNksc|ionkooltuoikeiD.e|jdljilinti]]]inlUleeosoittarsUo|il.lnktlm|rletl|)in
keskipisteesccn'Tl|koitI.ril.c1tijkt|nnl:inl:ioDy];iktlolokohdlss.r.niinohjainrl|inkeski|injaon
kic(okrnsen ke\kiliDj D k.rnssr. Jos naiin ci olc. niir sytltysenn.rkko on hicllt\rLr kohdrlleen nruillir kcinoilla.
s}t}lyshetkioDsi1|oinkuD|oolt0-issao|c\ri]o]ilkeonn'1.]mn|inliIti
olevilr 6 []m lapiI l(ilnssil.
KcrratLrLLn viel:i.Jos kr|npi.rkselissa on ko koonplnoslLl j ohl u vrL kxlnrari lc. niin ohiainnr\rr ,,rct., t p,,r\.
K lnpi.rkseli kä:hnetiin niiJr cttii l]rllrtii on sytytlsennrkossr (nrnr. cykk)Ja foo[ori kiinnilclaiinr kllnrpi,
ak\cliirrDiincltLircollorinnokkaonseDl.2nlntlintitt:iinhlislclij.rnt.rpinkans\l.Nylsytylv\onkohdll[lrn.
Siilidainokrnja hri\lelij n iinuvaili. \iten cltll [rirrl0..1 nInrLrkorulkki nokunj.r.rnturin\';iliin.Scnjiilkcen
kifisti fuuvir kiinn i.
HLlonl.l]tli51c1ijrlkiinnityslc\')onkiinnikahdcl|lM]|Uuvi|ILtkiinni|ohja|ev}\sii.|Ililll
lukilctl.r. T:l| in:iss:i rurit sarltrvrt Iöynyii. Hrislclijr kiinniretiiiin 150 ccnr rasclnnran pLrolcisiin rcikiiD j.r 175/
150 ccnr oikcirnpuolci\ii0 rcikiin.

Johdot

'l.rrk.rsl puol.Ll1e meneviiliirin niin ettii.iohdol (pun.rineD. kelt.rinen iir rlkoincn)mencvlt riifi v:jiin.
MuUl.lnll\s.ll.lplUkse\s|o]ijohdoI!tili|:iss:ij:iljestyksessiiteht|a]ta|.ihlicssii.St.L.ltlo|i|tllt||cr
johto nrencvalt nraihin kiilcUisti .rnturin kiinDitysnrur'ien rllc.
K.rksi nush.r johto.r ky
!.rlkoinen nrilihin. Mui\ta: akun miinusnapa nlrihinl.k)s akku oD vtiiiin kytketl! niin \ii.iliiili
!ioilluu kuD Lonc klilnnisteliiliD.

Sanrmutin

Puol st.r lulcVl siDiDen

PiliDoDappi on hclpoin r
irr:r .k.,r rf..,'1..r \i iir. r,:iir.).r(rtr i.'rrr lrrt...n:rrrri'..

N) k):i:h siihkijl.rilteiclen nrukitJlt sililltilr olll kyscincD sLLmmutin. Scn kltkcnl:ikira!r on \eulilil\il:
sinincnjohto nu eroon 10.85 !ii.rlukon nurtctoon l5ltli 5:1. ilTrjr il6 nurdoitctililn.
Vnlnist1Ul|ll}'ii\sannUliD|eleil:i.niiClc|ky1kcnl:ionscu|aaVl:s
DUnle|oonl5ltli5.liakc]lrrincnIr]Llrld()itelun'Tlinl:i|e|eo|lil1Us\illij][

()leDkiinDittihy1nl),ijslanlpUsso|c\,aln\'iial|kkoon'joss.lo||iipil)ilinct1.lv|liD.n]i
pL()|lnnlilildoitushoidc1ilNl'Kuna!ilinnoslcti]Lrnv|iis.nl(xioIjsli]lI
s:iiilirrrcllli lulcrLl punairrcD johto kytkeliiin vifiillLrkon nilpturr n:o 3i). T:illijin !rlol ja iilininrcrkki
toilni\'.r1 \'1lstr kun nr(x)tt(ni k:iy.

Sanrmutinrelcitä

llJ

Nlikrokytkin virtalukon poh.itssa



Roottorijå anturi Puolån k iinnitl s

Staåttori .iå johtoj en läpivi€nti S:iätimen kiinnitvs tvökalukoteloon

Vinkkcjä:

Kaksil:ihtijistii sytytyspuol.l.l Voi kiiyltäii yksisylinLefisessii ni(xrltofissr kuDhaD m ?rrk)i1taä Loisen ulostulon.
Lail.r tulpL johdon pätkii u1ostul(x)n ja rciseen pääh1in silmukka.lonka voi lairtaa v ikka kiinnity\r-Lruvin alle.

Tupl puolaa \,oidailn kiiyttiä yksisylintciscss:i Sixissii niin eltii laitltl.ljohdot kumpa.rnkin lulppll.ln.

A1:i kiyl:i v.rstuksellisiil tulpanhattuja. saattu olh ongelmia kiiynnislyksen kilnssa.

Jos sinulla on vi alukko t.rnkissa varustettuna Ampeefinritlafillil niin laita hyppyjohto vi[trlukor n.rpqen
-l(lj.r5lviilille.NäinsaaclaånAlupccfir]littrrinviisllifauhoiLtumLrankeski sent(x)n.

I-ilitc Ickcc hukkakipiniin.joklt leim.rhl a silloin kun nriintai on ennakon \'en-an vaille alÄkuolokohtr.r.
Ei \.rikui.r kliyntiiD. koskapa bensascos ci olc silloirl puisluksen rlainen.

Lrlrusvrloj:ilipois s.lnroiD unkkivi{alukossa koskctin n:o 6ljiiii tyhiliksi.

Ill()iti]L|ootto|.iililloilstl]t1nulos!e1iij:il1ii.ii1äkoPistelevsaflI|Mgneelito\'.lt1iinla]l.lkiini.keskiPk0-
' | | f...li. 'il:i Il,,.f-in rrIlr' rin \u}Je...,.
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