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Vuosikokouskutsu

Jawasakki ry:n säåntömääräinen
vuosikokous pidetään 06.02.2010. Hotelli

Tallukassa klo 13.00 alkaen.
Osoite: Hyvinvointi- ja kokoushotelli
Tallukka ,Tallukantie 1 17200 Vääksy.

Ennakkoilmottautu m inen suotavaa
kahvitarjoilun järjestämiseksi 24.01.201 0

mennessä Rauli Vilkkaalle
P. 0400-312 642.

Kokouksessa käsiteltävät asiai:

1 . kokouksen avaus
2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin,
kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja

tarvittaessa kahden (2) ääntenlask|an
valinta.
3. kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden toteaminen
4. työjärjestyksen hyväksyminen
5. hallituksen laatiman
toimintakertomuksen kuuleminen
6. tilikertomuksen ja tilintarkastaja n

lausunnon kuuleminen sekä
tilinpäätöksen vahvistaminen
7. vastuuvapauden myöntäminen
johiokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
B. toim intasuun nitelman, jäsenmaksujen
ja liittym ismaksujen suuruuden sekä
talousarvion vahvistaminen
9. johtokunnan puheenjohtajan ja kahden
erovuoroisen jäsenen sekä varajäsenten
valinta
1 0. til intarkastajan ja varatili ntarkastajan
valinta
I 1. yhdistyksen kokousten
koollekutsumistavasta oäättäminen
12. muut hallituksen ja jäsenten

esittämien asioiden käsitteleminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada
jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle viimeistään kahta
viikkoa ennen vuosikokousta.

1 3. kokouksen oäättäm inen.

Jäsenillä on mahdollisuus varata
Tallukasta huoneita sekä lippuja illalla
olevaan kantritapahtumaan
Lisätietoia 03-888 8352 tai 044-2511 128.

Kuvassa Rauli Vilkas ja Jawa Sixdays
Päijännekisassa 2005 Ohkolan
kaasuputkilinjalla. Kuvannut Erkki

Wikholm, Jawasakin perustajajäseniä.

Jawasakki Ry:n johtokunta on syksyn
kokouksessaan tehnyt seuraavanlaisen
päätöksen, joka hyväksyttiin
yksimielisesti.

Kaikki Jawasakin 70-vuotta täyttäneet, eli
vuonna 1939 syntyneet ja vanhemmat
siirretään vuoden 2010 alusta alkaen
kerhon ku nn iajäseniksi. Kyseisiltä
henkilöiltä ei
jäsenmaksua.

peritä jatkossa
Tämän lehden

postituksessa on siis pyritty huomioimaan
asia ja jäsenmaksukuittia ei näille
henkilöille ole lehden mukana. Jos
kuitenkin iollekulle kuitti on tullut,
pyydämme ottamaan yhieyttä
jäsenkirjuriin Pirjo Koskeen 0400-609958.
Nämä uudet kunniajåsenien nimet
pyritään jatkossa ilmoittamaan tulevissa
kerholehdissä. Jatkossa, kun täytätte 70
vuotta, olisi hyvä, että aina ilmoittaisitte
siitä jäsenkirjurille!



Jawasakki ry:n tämän hetkiset
kunniajäsenet:

Tämän hetkiset kunniajäsenet koostuvat
pääosin henkilöistä, jotka omalla
panoksellaan ovat tavalla, tai toisella
tuoneet Suomessa Jawa-moottoripyöråä
aikanaan kaikkien tietoisuuteen ja
samoin meille Jawa-harrastajille. Olkoon
tämä kerhomme oieni kunniaosoitus siitä!

Pertti Kärhä ("Konsta")

Nykyisin Jämsässä vaikuttava yksi
tun netu im mista Jawa-kilpa-ajajista
lähinnä maantie ja luotettavuusajaja mm.
useita Päijännevoittoja Suomen
maajoukkueessa 50-60 luvulla. Edelleen
aktiivisesti moottoriurheilun parissa mm.
Päijänteen ratamestarin roolissa.

Olavi Hokkanen ("Hukka")

Sipoossa vaikuttava Kärhän
tasaveriainen kilpakumppani. Myös useita
voittoja joko Kärhän kanssa tai yksin.
Aktiiviuran jälkeen mm. toimi erilaisten
joukkueiden johtajana.

Keijo Benjaminsson ("Beni")

Benillä on jo yli 55 vuotta Päijänne-ajoa,
josta 20 vuotta aktiivikilpailijana ja sen
jälkeen erilaisissa järjestelyissä mukana
ja pesti on voimassa edelleen toistaiseksi.
Varsinainen Mr HMK Beni asuu Kiljavalla.

Pertti Packa16n ("Pakkis")

Oli myös vuosia Jawa joukkueen
vakiokalustoa niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin. Kilpaili jääradalla soolona
ja myös hiihtäjän kanssa, SO-luvun
puolivälissä myös perin harvinaisella ja
todella tehokkaalla Puch 250 TFS
pyörällä. Pakkis asuu Hollolassa.

Ralf Strömberg ("Rafu")

Helsingin Paloheinässä asuva Rafu
kilpaili 1956 6-päivän ajossa Jawa Cz

pyörällä. Kilpailut hän aloitti 1954 piikin
IFA pyörällä, jolla hän ajoi myös
työmatkat, kävi Hammerfestissa ja kisaili
jääradalla. Ajoi myös 1955 Donau-
joukkueessa mm. 3-päivän kisoissa ja
osallistui myös motocross kisoissa
samalla pyörällä. Erikoistunut
koneistustöihin ja kunnostelee edelleen
mm. moottoripyörien osia. Monen
harrastajan pelastus on ja on ollut.

Seppo Töyräs

Työskenteli vuosia Suomen
Koneliikkeessä ja kilpaili hyvin
monipuolisesti eri lajeissa niin moottori-
pyörällä kuin autoillakin. Pääsi
kokeilemaan tehtaan 4{ahtista TT-Jawaa
yhden kauden, yhdessä Paul Drombergin
kanssa. Osallistuminen Eläintarhan
ajoihin jäi muistoissa erikoisen korkealle.
Seppo asustelee nykyisin Klaukkalassa.

Paavo Janhunen ("Pave")

Keravalla asuva Pave on monivaiheinen
kilpailutausta niin soolopyöristä kuin
sivuvaunuista. Hän
toimi pitkään varaosamyyjänä
Koneliikkeessä Vilhonkadun myymälässä
Helsingissä. Tutustuin Paveen jo nuorena
ajokorttiaikoihin ja koska ajelin tuohon
aikaan Skodilla, tuli Pave tutuksi
remonttineuvoineen ja
varaosahankintojen tiimoilta. Monesta
avusta olen edelleen kiitollinen Pavelle.
Useat loukkaantumiset aktiiviaikana
vaikuttavat van hemmalla iäilä
liikuntaongelmina, mutta skootteri kulkee
edelleen kesäaikana.

Taavi Vainikainen

Taavi oli 50-60 luvulla mantsakuski
pikkuluokissa. Hän ajoi myös crossia ja
jäilataa. Menestys tuli lähinnä 150cc
CZ)lä ja jatkui 150cc Jawa Czllä.
Päijänne taisi olla niitä ainoita, jossa
Taavi ei ollut mukana, muita kisoia hän
kiersi melkoisesti.



Jossain vanhassa moottoriurheilussa taisi
olla joskus juttu, että Taavi Vainikainen ja
Tomi Skyttä olivat yleensä vuorotellen
voitokkaita ja olivat ylivoimaisia muihin
nähden. Taavi palveli Suomen
Koneliikkeessä Jawa aikaan oitkän uran
varaosamyyjänä myyden lähinnä
Koneliikkeen piirimyyjille Jawa osia
Lauttasaaresta. Hänetkin allekirjoitta n ut
tuli tuntemaan lähinnä Skoda-ajan
tiimoilta, Taavikin asui Keravalla, jossa
hän vieläkin asuu. ltse siirrvin
entisöi nti harrastu ksessa autoista
moottoripyöriin B0-luvun alussa ja se
miksi juuri Jawaan , siihen vaikutti hyvin
vahvasti juuri Taavi, sillä kun kysyin mitä
merkkiä kannattaisi harrastaa hän
vastasi, tietenkin Jawaa. Vaikuttihan
päätökseeni myös pikkupoikana
ihailemani punaiset erittäin hienot pyörät,
jotka Päijänne ajoissa vuosittain niittivät
kunniaa tuohon aikaan. Vuonna 1983
perustettiin Jawasakkikerho, jonka
perustajat kutsui koolle Turun Piikkiössä
Veteraanirallissa juuri Taavi Vainikainen!
Siitä lähtien Taavi oli vuosia tuttu näky
Jawasakkiajoissa, mutta sairastelun
myötä hän on jo jonkin aikaa jättänyt
harrastustoim in nan.

Pertti Luhtasuo

Tunnettu 50-60 luvun moottoriurheilu mies
Trial puolelta. Ajoi aikana jolloin Trial-
pyörät pitkälti piti tehdä itse. Pertti pääsi
sen myötä aikanaan Moottori
Urheilulehteen, jossa esiteltiin hänen
rakentamansa Trial pyörä, jossa oli
hyödynnetty Jawa Cz:iä. Mainittakoon,
että hän on edelleen aktiivisesti mukana
Veteraanitrial kuvioissa. Pertti asustaa
Mäntsälässä.

Kai Lindvall

Pitkäaikainen Suomen Koneliikkeen mm.
moottoripyöräosaton vastaava, toimi
managerina Suomen joukkueessa 6-
päivän ajoissa ja oli itsekin
moottoripyörämies. Jawasakin
alkuaikoina aina eläkkeeseen asti avusti

Jawasakkia lahjoittamalla
palkintomateriaalia aina meidän
ajoihimme. On aina suhtautunut
kerhoomme hyvin myötäm ielisesti.

Jukka Helkama

Suomen Koneliikkeen omistajasukua,
itse harrastaja mm. harrastaa Classic

ratapyöriä ja ajoja. Toimi Helkaman
Hangon tehtaalla, nykyisin eläkkeellä.
Avusti tuntuvasti mm. Jawasakkiajoa
2003, jolloin oli 2O-vuotisajo. Jukka asuu
Kiskossa

Matti Helkama

Suomen Koneliikkeen omistajasukua, nyt
yli 90 vuotias herrasmies. Hänen
ansiokseen voisi lukea, että saamme
harrastaa Jawoja, sillä hän oli aikanaan
neuvottelemassa Jawojen
maahantuonnista Suomeen.

Tämän lisäksi kunniajäsenyys on
aktiivisuudesta myönnetty seuraaville:

T arja Pietilälle ja Esko Aunolalle,
molemmat Lappeen ran nasta.

Ulkomaiden yhteyksiä lähinnä
kerholehtien vaihtoa Jawasakilla on
ollut vuosia.

Jawalehtiä lähtee mm. Ruotsin
Jawakerholle+ Kurt Hanssonille myöskin
Ruotsiin, Jawakerholle Norjaan+ Arne
Granheimille Norjaan, Tsekkeihin
Frantisek Miclikille, Rudolf Rubasille, ja
Moto-Sokolille, Saksaan JUrgen
Böhnerille, Eestiin Märt Karulle 1a Urmas
Teearulle, Englannin Jawaklubille Mario
Magerille ja USA Jawakerhoon Reese
Denglerille. Tarkoitus on lisätä yhteyksiä
mm. Hollantiin, Tanskaan ja Tsekkien
varsinaiseen Jawaklubiin.
Näillä mennään, hyvää vuodenvaihdetta
ja tavataan taas ajokauden alettua!

Terveisin Veikko Koski



Jawasakin veteraanit

Tässä seuraavassa tarinassa alkaa sarja
jossa aina tulevissa lehdissä silloin tällöin
esittelemme Jawasakin ns. vanhemoia
"veteraanijäseniä.
Mielestäni itseoikeutettuna voimmekin
aloittaa sarjan Keijo Pussisesta
Ruotsinpyhtään Kuninkaankylästä, jonka
varmasti hyvin moni ainakin vanhimmista
kerholaisista on tottunut näkemään
lukuisissa Jawa-ajoissa, sekä
Veteraaniralleissa vuosien varrella ja
lähes aina Jawalla! Seuraavassa Keijo
itse tällä hetkellä 68 vuotias kertoo jotain
itsestään ja harrastuksestaan
moottoripyörien parissa.

Moottoripyöräilyn aloitin vuonna 1957
huhtikuussa Douglas merkkisellä
pyörällå. Myöhemmin syksyllä Douglas
vaihtui '150ccm Jawa Cz:iin vuosimallia
1956. Tämä mm. sen takia, että Jawa oli
sattuvampi ajoneuvo sen aikaisilla
sorateillä.
Talven tultua Jawa meni myyntiin ja rahat
pankkiin. Keväällä 1958 tuli hankittua K-
125, loka oli metsä ja monttupyöränä,
koska se ei ollut rekisterissä.
Seuraavana keväänä 1959 ostin sitten
NSU 125 Super Foxin. Siinä oli
yläputket+Horexin tyhjä pönttö, oli
nimittäin kauniit saundit.
Tuli vuosi 1960, jolloin ostin Jawa 250cc
vm.1 954. Oli se herkkä ja varmatoiminen
pyörä.
Syksyllä tuli lähtö ammattikouluun ja taas
jouduin myymään pyöräni. Keväällä 1961
oli taas pyörän osto esillä ja ostinkin Jawa
Cz:n 150cc 19" etupyörällä, oli
urheilullisen näköinen oeli.

Kesä meni pyöräillen, syksyllä taas pyörä
meni myyntiin ja tilalle tuli Tsvicau ja siitä
alkoikin autokausi.

Kaipuu pyöräilyyn jäi kuitenkin elämään ja
niinpä kesällä 1978 ostinkin sitten jälleen
Douglasin. Vuonna 1979 ostin vielä
nykyisen Jawani 250cc vm.1952 typ.11
tarkoituksena käydä talviralleissa, koska
Jawa oli varma käynnistymään. Jawan
hankintahinta oli 50mk. Kunnostukseen
meni 1000mk ja niinpä olenkin ajellut 30
vuotta huolettomia kilometrejä pienillä
huolloilla. Olen Jawan toinen omistaja ja
olen läheltä nähnyt koko sen historian,
asuin nimittäin ensimmäisen omlstajan
naapurissa koko 50-luvun.
Olen omistanut Nortonin, Rojalin,
Viktorian, Hondan, mutta nykyinen
Jawani 250cc ja Douglas ovat minulle
parasta! Jatketaan näin.
PS. Minulla on ollut kunnia olla Jawasakin
jäsen alusta asti ja omistan kaikki
kerholehdet. Mielestäni kokoontumisajot
ovat kiinnostavia taoahtumia.
Veteraaniralli, Jawa-ajot, kevät ja
syysajot, sekä entiset lmatran ajot,
unohtamatta Brittirallia.
Tapahtumiin koetan aina osallistua, ellei
ole todella voittamattomia esteitä!
Keiio Pussinen

Kontioralli Kuusamo 1982

Veteraaniralli Oulu 2009



Harrastus Jawojen parissa

Muutama vuosi sitten Oulusta eräs
Jawa- harrastaja muistutti minua että
voisinko tuoda aarteitani näytille heillekin
päin. Heli vaimoni kanssa funtsattin että
voisimme kai käydä sielläkin päin.
Eteenpäin elävän mieli. Niinpä lähdimme
Kirkkonummelta perjantaiaamuna Kehä
kolmosen kautta kohti pohjoista.
Annappas olla, meidän uskollinen
automme, jolla on ajettu maat ja mannui,
Keski- Euroopat, Baltian maat ym,
rupesi nikottelemaan ja pysähtyi Petikon
kohdalle Kehä-kolmoselle. Mietimme mitä
tekisimme. Soitin pojalleni, joka tuli ja
hinasi koko revohkan (peräkäny perässä)
maahantuojan huoltoon jossa auto oli
ollut huollossa pari viikkoa sitten. Huolto-
päällikkö sanoi. että on kahden viikon
jono. Sanoin hänelle, ei mitään kiirettä
vaan HETI työn alle. Selostin tilanteen,
hän ymmärsi miten tärkeästä reissusta on
kysymys. Reilun kolmen tunnin kuluttua
oltiin taas tien Däällä. Olivat vaihtaneet
jonkun johtosarjan kuulemma. Taas
matka jatkui, käännytimme Lusista
nelostietä Hartolaan päin, niin auto
sammui kuin saunalamppu. Sain ajettua
startilla tiensivuun. Taas jouduimme
miettimään mitä tekisimme. Soitin veljen
pojalle Oksasen Karille. Hän tuli ja tutki
ja otti pätkän sähköjohtoa ja kytki sen
suoraan akunnavasta virtalukkoon. Auto
toimi taas. Kari totesi ettei tainnut
merkkihuollossa oikein mennä hommat
putkeen. Matkamme jatkui kohti Oulua.
Kyllä tämä tästä. Kun olimme Viitasaaren
paikkeilla ja vauhtia oli reippaasti niin
takaa kuului pamahdus. Peilistä näkyi
kun vanne teki uraa asfalttiin renkaan
kappaleet ympärillään. Kello oli jotain
yhdeksän kymmenen välillä. Pyörä
tuhoutui täysin. Varapyörää
laittaessamme kärryyn tunkki ei oikein
jaksanut nostaa. Haimme metsästä puita
ja kiviä avuksr. Olin lastannut kunnon
kuorman oitkää matkaa varten. Tulimme
Oulun automuseolle puolenyön jälkeen.
Oli aurinkoinen sää viikonloppuna ja
paikalla oli ystävällisiä ihmisiä. Sunnuntai
iltapäivänä läksimme kotimatkalle pitkin

nelostietä. Kärsämäen jälkeen loivassa
alamäessä tien oikealla puolen pensaan
takana oli poliisiauto kytiksellä. Sen
seurauksena istuttiin poliisiauton
takapenkillä. Totesivat mrnu n
vaarantaneen liikenteen ylinopeudella.
Vaimo totesi siihen, että eihän täällä edes
ole liikennettä. Yhtään autoa ei ole tullut
vastaan eikä nytkään ole mennyt yhtään
autoa kumoaankaan suuntaan.
Eipäs viisastella siellä takana ,vaaransitte
liikenteen ja piste. Kotimatkalla
pohdimme, että taisi mennä ne
vähäisetkin torirahat sakonmaksuun. Tuli
mieleen vanhan lapinäijän toteamus: jos
ei ihminen mithän tee ei sille koskaan
mithän satukhan.

Joskus nuorena miehenä -50 luvun
lopulla kun ajelin Hartolassa Jawalla,
takanani istui Kiurun Vesa sanavalmis
karjalaispoika. Kärkikolmion takaa Jawa
puski eteenpäin ei auttanut jalatkaan kun
oli jarruvaijeri poikki. Tietysti siellä tien
laidassa oli "oitkänsininen" lentävän
poliisiauto. Kun poliisi kirjoitti
maksukehoituksen, niin Vesa Jawan
takaa naama virneessä kysyi että eihän
tässä lapussa ole lapsilisiä. Poliisi
mulkaisi meitä ja repi lapun ja kirjoitti
uuden ouolta suuremmalla summalla
todeten että pitäähän pojille lapsilisät
antaa.

Onnellista Uutta Vuotta
toivottavat Matti ia Heli Oksanen

Forssan rompemarkkinat



Jawaklubbenin vieraana Västeråsissa
13-15.8.2009

Teksti Rauli Vilkas, kuvat Seppo
Suomela

Rauli Vilkas ja Seppo Suomela läksivät
Jawoilla matkaan Järvenpäästä ja
Keravalta kohti Saloa josta matkaan
ilittyivät kirkkon um melainen Matti
Oksanen sekä karjaalainen Börje "Löbbe"
Löfgren. Matka jatkui kohti Naantalia josta
laiva läksi lllalla kohti Ruotsia. Aamulla
matka jatkui kohti Västeråsia jossa
olimme perillä jo puolenpäivän aikaan,
vaikka tapahtuma alkoi vasta klo '16.00.

Onneksi paikalla oli Jawa pariskunta joka
hoiti meille mökin avaimen. Vähitellen
paikalle ilmestyi ruotsalaisia Jawakuskeja
pyörineen. Suurin osa pyöristä tuotiin
peräkärryssä. Paikalla oli n.60 Jawaa,
muutama kuljettaja Tanskasta ja Norjasta
asti. Kerhot pitävät yhteyttä toisirnsa
tiiviisti. Suuri ihmettelyn aihe oli meidän
ajamalla tuodut pyörät. Tuumasimme että
Jawat on tehty ajamista varten. lllan
hämärtyessä ja olurden nauttimisten
jälkeen painuimme yöpuulle. Aamulla
läksimme kiertoajelulle ja vierailimme
Tekniikan museolla. Kiertoajelun jälkeen
vietimme aikaa leirintäalueella ilman
erillistä ohjelmaa. lllalla seurasimme kun
Jawa tietäjät alkoivat asentaa kärjetöntä
sytytystä kerhon entisen puheenjohtajan
pyörään. Vanha laturi oli kuulemma
jättänyt tienpäälle muutaman kerran. lllan
päätteeksi luovutimme Jawasakin
tervehdyksen Ruotsin kerholle.
Sunnuntaina jatkoimme kohti satamaa ja
matkalla poikkesimme Vätön saarelle
jossa Löbben sisar tarjosi meille
maittavan aterian ja kakkukahvit.
Laivamatkan jälkeen ajoimme koteihimme
taas kaatosateessa ja kovassa tuutessa.
Matkaa kertyi n.
yhteensä.

Tauko

Suomipyörät syynissä

1000 kilometriä Jawasakin tervehdys Ruotsin kerholle



Velorex kuume

Teksti ja kuvat Jarmo Alaraudanjoki

Vuosi sitten elokuussa en ollut
kuullutkaan tuosta erikoisesta
kolmipyöräisestä kulkupelistä, kunnes
eräånä oäivänä nettiä selatessa silmiini
pisti myynti-ilmoitus. Lahdessa oli
myytävänä "Jawa-auto", innokkaana
Jawa-harrastajana mielenkiinto heräsi.
Mikä ihmeen Jawa-auto, tekikö Jawa
aikoinaan myös autoja?

Soitin liikkeeseen joka "autoa" kauppasi.
Myyjä kertoi ostaneensa sen
Manhaimista rompepäiviltä, mutta auto oli
jo ilmeisesti varattu. Myyjä pyysi
soittamaan kuukauden kuluttua
uudestaan, mutta enhån minä malttanut
jäädä sitä odottelemaan, olin saanut
oa he m ma n laatu ise n Velorex-kuu meen!

Sattumalta löysin Jawasakki lehden
vuodelta 2003, jossa Kosken Veka ja
Bergströmin Arto kävivät hakemassa
omat Velorexinsa Tsekeistä. Kyllä tuli
muutamaan kertaan luettua tuo juttu.
Tsekkihän ei ollut tuohon aikaan vielä
EU-maa, joten ihan mutkattomasti ei
hakureissu sujunut. Byrokratia oli hieman
toista. verrattuna tähän päivään.

Velorex oli pakko saada. Ajattelin että jos
Velorexin tuonti onnistui tuolloin, miksei
se onnistuisi nytkin. Aloin selaamaan
nettiä ja etsimään Tsekkiläisiä 1a
Unkarilaisia Velorex-kerhoja.
Löysinkin useita linkkejä ja lähetielin
sähköpostia, tiedustellen myynnissä
olevia Velorexeja.
Eräs Unkarilainen harrastaja lupautui
etsimään minulle Velorexin, mutta
käytännön järjestelyt olisi ollut aika vaikea
toteuttaa. Miten hoitaa auton maksu ja
paperit? Kyseessä oli kuitenkin kaveri
jonka kanssa olin ollut muutaman kerran
sähköpostin välityksellä yhteydessä.
Voisiko kaveriin luottaa?

Olin myös yhteydessä Tsekkiläisiin
harrastajiin. He kertoivat että Velorexin
hankkiminen ei ole koviin helppoa,
ainakaan halvalla. Ne olivat
eräänlaisessa "kultti" maineessa nykyään
ja niiden arvostus on noussut, myös
Tsekissä.
Mieleen alkoi hiipiä epätoivo, mistä nyt
oma Velorex?
Sitten, yhtenä iltana taas nettiä selatessa,
huomasin eBayssa kaupan olevan
Velorexin. Auto oli myytävänä ltävallassa.
Se oli paperillinen, 10 vuotta sitten
Tsekeistä tuotu ja seissyt siitä lähtien
taivasalla. Kunto ei kuvien perusteella
ollut kaksinen, mutta suurempia
osapuutteita ei ollut.
Onnekseni minulla on ltävaltalainen
kaveri joka asuu Wienissä, laitoin saman
tien hänelle sähköpostia. Pyysin häntä
ottamaan yhteyttä myyjään.

Ennen entisöintiä

Velorexista ei ollui vielä yhtään huutoa
tehty, lähtöhinta oli 1000 euroa. Kerroin
olevani valmis maksamaan tuon hinnan.
Velorex oli ollut kaupan jo pitkään ja
huutokauppa oli sulkeutumassa parin
päivän kuluessa. Myyjä suostui tähän ja
otti Velorexin pois myynnistä.
Myyjä asui n. 200 kilometrin päässä
Wienistä. Kaverini lainasi ison
pakettiauton ja lähti hakemaan Velorexia.
Paperit olivat kunnossa joten Velorex
vaihtoi omistajaa ja lähti matkaamaan
kohti Wieniä.
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Seuraavaksi piti alkaa miettiä keinoa
saada Velorex Suomeen. Soittelin
useaan tuontifirmaan jotka tuovat
moottoripyöriä Saksasta. Ongelma oli se,
että Velorex oli ltävallassa eikä
Saksassa, eli liian kaukana. VMPK:n
foorumilla sain vinkin Kähärin
muuttofirmasta, joka oli keskittynyt
ulkomaan muuttoihin. Soitto Kähärille ja
sattumalta heillä oli keikka Wieniin parin
viikon päästä! Velorex mahtuisi
paluukyytiin ja hintakin oli ihan
kohdallaan.
Kaverini hoiti lastauksen Wienin päässä
ja muutaman päivän kuluttua Velorex oli
Tampereen kupeessa.

n

Kokoon pano

Vuokrasin pakettiauton ja lähdin veljeni
kanssa hakemaan sitä Tampereelta
Rovan iemelle.
Oli jännittävää nähdä ensi kertaa, mitä tuli
ostettua. Pari kuvaa olin aiemmin nähnyt.
Velorexista puuttui verhoilu ja katto.
Muutenkin se näytti siltä kuin se olisi
seissyt happosateessa kymmenen vuotta.
Veljeni puisteli päätään ja arveli että nyt
on pikkuveljeä jymäytetty kunnolla, kun
työnsimme Velorexia pakettiauton kyytiin.
Omasta mielestäni olin tehnyt varsinaisen
löydön !

Yöllä olimme takaisin Rovaniemellä ja
nostimme kolmipyörän kyydistä pois.
Aamulla vaimo pääsi myös

F

"ihastelemaan" uutta yhteistä
harrastustamme.

Velorex saapui Rovaniemelle marraskuun
puolivälissä ja purkaminen alkoi
joulukuussa. Bergströmin Arto oli
aiemmin kertonut minulle että Dynastartti
on yksi halutuimmista ja vaikeimmin
hommattavrsta varaosista, eli jos se
puuttuu tai on epäkunnossa, silloin voi
tulla ongelmia. Tietenkin minun Velorexin
Dynastart oli epäkunnossa. Joku oli
alkanut uudelleen käämimään siitä
staattoria 1a ilmeisesti kokenut sen
ylivoimaiseksi tehtäväksi, koska Dynan
staattorissa ei ollut kuin runko jäljellä,
käämit puuttuivat. Ankkuri oli kyllä
pa ikoillaan.
Elijostain pitäisi löytää Dynastartti. tai
ainakin staattori.

Purkaminen sujui vauhdilla, viikossa
Velorex oli purettu ja kuvattu. Muita
pahoja yllätyksiä ei purkamisen aikana
ilmen nyt.
Rungon kiikutin paikalliseen
am mattioppila itokseen, jossa se
hiekkapuhallettaisiin ja maalattaisiin
Viikon kuluttua siitä, runko oli maalattu.
Pääsisin kasaamaan runkoa joululomalla,
mutta hakiessani runkoa maalauksesta,
huomasin että runkoputket olivat
h iekkapu halluksessa kuluneet paikoitellen
niin ohueksi, että niissä oli reikiä.
Purkamisen aikana en huomannut näitä
korroosiovau rioita, ne olivat paljastuneet
vasta puhallus vaiheessa. Jostain syystä
ammattioppila itos oli vauriosta huolimatta
vetänyt maaltn päälle. Otin rungon
kuitenkin mukaan, päätin korjata
vauriokohdatja maalata itse korjatut
kohdat uudelleen.
Eli rungon kokoamisen sijaan takaisin
hitsauspajalle. Samalla päätin korjata
ovet, jotka olivat tosi huonossa kunnossa.
Pian selvisi että ovien korjaus ei ole
mahdollista, ne olivat niin surkeassa
kunnossa. Ainoa keino oli tehdä
kokonaan uudet ovet. Käytin vasenta
ovea jiginä, jonka päällä taivutin oven
osat ja sovitin ne runkoon sopivaksi,
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oikea ovi piti tehdä
silmämäärä isesti.
Lisäksi kävi ilmi, että moottorin
ouhallinkotelo oli hommattava uusi.
Löysin kuitenkin netistä erään linkin jossa
oli kuvasarja puhallinkotelon
valmistuksesta. Laitoin sähköoostia taas
Tsekkeihin ja viikon päästä minulla oli
oiirustukset. ltse kotelon teko ei ollut
kovin vaikea, mutta sen kohdistaminen
oikeaan asentoon oli sitten hieman
kinkkisempi tapaus.

Nyt kun runko ja ovet olivat valmiii,
pääsin kasaamaan rungon osia
paikoilleen. Olin purkamisen yhteydessä
tehnyt puutelistan osista joika piti
hommaia. Lista oli pitkä: vanteet,
pakoputkisto, valot, Dynastartti,
verhoilut...
Päätin hommata kaikki osat suoraan
Tsekeistä ja Slovakiasta. Moottorin osat,
vanteet ja suuri määrä pienempää
nippeliä tilasin Motorenista, Slovakiasta.
Tosi hyvä ja luotettava liike.
Tomas Kostikin Velorex-verkkokauoasta
löytyi myös hyvin apua osapuutteisiin.
Dynastartin hankinnassa päätin turvautua
Tsekkiläisiin Velorex harrastajiin, joihin
olin tutustunut Velorexin etsinnän aikana.
Läheiin sähköpostia Vlastimil Vavrulle ja
tiedustelin, olisiko hänellä ylimääräistä
Dynastarttia. Hän kertoi myös Dynan
olevan erittäin haluttu osa ja hänellä
myös oli yhden Dynan tarve. Hän neuvoi
kirjoittamaan Tomas Jaronille, hänellä oli
'17 Velorexia! Jospa hän voisi auttaa
asiassa.
Kirjoitin Tomakselle, hän lupasi hommaia
minulle Dynan. Lähettäisin hänelle rahai
ja hän alkaisi etsiä minulle starttia.
Hieman arvelutti lähettää rahaa
tuntemattomalle kaverille, mutta arvelin
ettei tosi harrastaja huijaa toista
harrastajaa. Lähetin Tomakselle 250
euroa, vaimo oli varma etten ikinä näe

niitä rahoja tai dynastarttia. ..

Rahat lähetin tammikuussa ja Dyna tuli
toukokuussa, aikaa ja useampi

sähköposti siinä meni, mutta lopulta
Dynastartti oli minulla.

Verhoilun hankkiminen oli myös oma
tarinansa. Silloin kun ostin Velorexin,
luulin että joudun teettämää siihen
verhoilut Suomessa tai tekemään itse.
Kosken Vekalta kuulin että verhoiluja
valmistetaan edelleen Tsekeissä,
uustuotantona. Eli nyt taas sähköpostia
Tsekkeihin, Rekoville joka valmisti
Velorexin verhoiluja. Nyt ongelmaksi tuli
kieli. Pitäisi hallita Tsekkiä, Englannin
kielisiin viesteihini en saanut vastausta.
Työkaverini tunsi erään henkilön joka
hallitsi Tsekin. Hän auttoi lähettämään
viesiit Tsekiksi ja käänsi sieltä tulevat
vastaukset.
Alun perin olin suunnitellut Velorexin
valmistuvan kesäkuussa, mutta
verhoilujen viivästyminen muutti
aikataulua. Jawasakkiajoihin en pääsisi
Velorexilla. Verhoilut olisi pitänyt tulla jo
huhtikuussa, mutta ne olivatkin
Suomessa vasta kesäkuussa.
Myöhemmin kävi selväksi, ettei
valmistuminen ollut kiinni verhoiluista.
Jawasakki ajoihin piti lähteä taas
luotettavalla Ruotsin armeijan Jawalla.
Siellä pääsin famaan Bergströmin Arton
Velorexilla. Kyllä oli mahtava kokemus!

Ensimmäisen kerran pääsin koeajamaan
omaa Velorexia elokuussa, autosta
ouuttui tuolloin vielä verhoilut. Startin
kanssa oli ongelmia, se ei pyörittänyt
konetta tarpeeksi nopeaa. No,
työntämällä käyntiin. Kone kävi hienosti,
olihan siihen uusittu kaikki muu paitsi

lohkot ja vaihteiston rattaat.
Lataus ei kylläkään toiminut.
Koeajossa kaikki toimi hienosti, mutta kun
yritin kytkeä vaihteen kolmoselle, vaihde
meni vaoaalle.
Jostain syystä minun Velorex oli
muuttunut kaksi vaihteiseksi...
Ei auttanut muu kuin nostaa kone
pöydälle ja halkaista se. Vika löytyi
nopeasti, syynä oli vaihteensiirtäjä joka
otti lohkoon kiinni kytkettäessä
kolmoselle. Olin laittanut kasaus

melkein
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vaiheessa eri tyyppiset, hieman
vahvemmat siirtäjät. Kyse ei ollut kuin
muutamasta kymmenesosa millistä, joten
hieman viilausta 1a kone uudelleen
Kasaan.
Seuraavaksi sähköongelmien kimppuun.
Purin Dynastartin staattorin ja löysinkin
sieltä pari eristevikaa, mutta
edelleenkään se ei jaksanut pyörittää
konetta riittävästi.
Seuraavaksi kokeilin Dynastariissa Arton
ankkuria, jonka hän oli jättänyt minulle
lainaan. Vika oli ankkurissa, startti alkoi
pyörittää konetta vinhasti ja lataus alkoi
toimia. Kyllä oli taas voittaja tunne, kun
tekniikka oli kunnossa!

Sitten verhoilun asennukseen. Olin
nähnyt netissä yhden jos toisen
Velorexin, jonka verhoilut oli asennettu
miten sattuu. Arton autossa oli vinyylit
asennettu tosi hienosti, halusin omaani
samanlaiset. Aluksi päätin tukeutua
tuttuun ammattiverhoilijaan, mutta hän
ehti asentaa pelkästään oviverhoilut,
joten päätin yrittää itse asentaa loput
verhoilut.
Sain verhoilijalta hyviä neuvoja ja
erikoistyökaluja lainaan
viikonlopuksi. Aloitin kynnyskoteloiden
asennuksella. Se onnistui paremmin kuin
odotin, se antoi rutkasti itseluottamusta
lisää, ehkä on sittenkin mahdollista
onnistua. Seuraavaksi asensin keulan
verhoilut ja lopuksi takapään verhoilut ja
katon.
llman hyviä neuvoja, mistä alorttaa ja
miten edetä, lopputulos tuskin olisi ollut
tällainen. Myöskään ilman kunnollisia
työkaluja, tehtävä olisi ollut mahdoton.

Velorexin entisöinti on ollut todella
mielenkiintoinen ja monipuolinen projekti.
On saanut tehdä metalli-, puu- ja
nahkatöitä. Oli myös sangen haastavaa
käydä kirjeenvaihtoa Tsekkeihin,
osaamatta kieltä, käyttämällä ainoastaan
kääntökonetta joka kääntää Englantia
Tsekiksi. Tosin useimmiten pärjäsi kyllä
Englannilla.

Velorex valmiina

Lopuksi haluan erityisesti kiittää
Bergströmin Artoa ja Kosken Vekaa,
kummatkin Velorex-miehiä. Heiliä sain
runsaasti apua entisöinnin aikana. Moniin
osapuutteisiin ja koneistus-juttuu n Iöytyi
aou heiltä.

On hieno nähdä ihmisten reaktioita, kun
he näkevät ensi kertaa kuvia Velorexista
tai kun olen esitellyt omaa Velorexia. On
se vaan niin erikoinen keksintö!
Aluksi vaimo ei oikein ymmärtänyt minun
Velorex kuumetta, mutta nyt Velorex
alkaa hänenkin mielestä näyttää hienolta.
Eiköhän sillä yhdessä lähdetä ensi kesän
Jawasakkiaioihin. . .
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Jawasakki kokoontumisajot 201 0.

Tervetuloa ensi kesän kokoontumisajoon
11-13.6.2010 Riihivuoren
laskettelu kesku kseen Muurameen.
Vuoren päältä on hyvät näköalat pitkälle
Keski-Suomeen, riittävästi majoitustilaa
sekä ravintolapalvelut.
Ajot järjestävät Jämsän
J awasa kk ila iset.
Osallistu m ismaksu alustavasti 20 euroa,
järjestäjät yrittävät keksiä jotain sen

vastineeksi.
Vastaanotto valmiustilassa perjantaina
14.00 alkaen. Perjantaina illalla on
mahdollisuus syödä illalla lounas
hiihtokeskuksen 200 asiakkaalle
mitoitetussa laajennetussa ravintolassa.
Lauantaina ja Sunnuntaina on talolla
aamupala. Lauantaille on sovittu myös
lou nasma hdollisu us. Ka hvia ja
pikkupurtavaa on saatavilla aamusta

yömyöhään, erilaisia alkoholijuomia löytyy
myös janon tyrehdyttämiseen.
Makkaran paistoon löytyy hyvät
mahdollisuudet paikalta saatavilla
makkaroilla.
Yleistä saunaa ei ole, joten telttailijoiden
kannattaa yrittää sopia saunan lainasta
mökinvaranneiden kanssa. Lauantaina
ohjelmassa puolenpäivän aikaan pieni
kiertoajelu, reitti vielä päättämättä,
normaalisti samaan aikaan on ollut
Muuramen markkinat.
Lauantaina illalla on ohjelmassa
palkintojen jako, puheenjohtajan puhe ja
tanssia halukkaille.
Palkinnoissa yritämme hakea uusia
vaihtoehtoja palkitsemisen perusteeksi.
Noin 50 km etäisyydeltä keräämme
uupuneet ajokit. Järjestäjien toimesta on
mahdollista saada
korjausapua ja varaosia.

jon kinlaista

Ajoja voivat ulkopuoliset seurata
nettikameran kautta, joka on suunnattu
rinteeseen.
Alla on ajo-ohjeet ja nettilinkki. Opasteet
lisäämme matkan varrelle.
Lisätietoja tarvittaessa 050308331 tai
markku.t. lahtinen@kolumbus.fi
htto://www.riihivuori.fil

,,* 
*,.::71,i;",.,

/''

/ ,ot 
^'','.'"

,,/ ,""..- ,,,,1"-.,,,.l 
ttu,

seudun

fritri
\16xlp

Maloitus

Majoitus kannattaa varata Riihivuoren
vuokramökeistä. Heillä on noin 200
vuodepaikkaa eritasoisissa mökeissä.
Lisää saadaan muilta vuokraajilta, jos
nämä eivät riitä. Hinnasto ensikesänä on
2009 kesähinnat.
Toimitusmaksu 19€ ja jos ette itse halua
tehdä loppusiivousta 60€ lisää.
Huomatkaa, että heti varauksen jälkeen
pitää maksaa '/. 1a noin pari viikkoa
ennen ajoja loput. Avaimet luovutetaan
maksutositetta vastaan.
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Vastaanottomme
Riihivuoren päällä

Varustetaso selviää mökkiesittelyistä.
Liinavaatteita ei ole valmiina, joten ne
mukaan tai 10 euron korvausta vastaan
vuokraajalta. Paikaltakin saa varmasti
vielä ajojen aikaan majoitusta, mutta
parhaat mökit menevät ensin. Mökkien
luovutus vastaanotosta.
Avaimet saatavissa 16.00 viimeistään ja
luovutetaan 1 2.00 lähtöpäivänä.

Puh. +358 40 825 3326
email: vuokramokit@riihivuori.com
http://www. riih ivuori.com/maioitus. htm I

Ka lustoluettelo:

Uusi kalustoluettelo ilmestyy vuoden
2010 puolella. Tietosuojalain takia jäsen
voi kieltää tietojensa painamisen
luetteloon. llmoitus kiellosta jäsenkirjurille
28.2.2010 mennessä.

.', .t.r .l

Kuvia edellisistä kokoontumisista

sijaitsee
aivan

mökkialueen sydämessä. Seuraa
t ie ky lttejä Laskettelukeskus
R iih ivu o ri (9-tie) ja käännyttyäsi
Riihivuoren tielle opasteita
Vuokramökit.
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Jäsenkirjuri tiedottaa:

Kerholaiset jotka eivåt ole vielä saaneet
tunnuksia Jawasakin nettisivuille,
ilmoittakoon sähköpostiosoitteensa
jäsenkirjuri Pirjo Koskelle.
pirio.koski@elisanet.fl
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Myydään:

Jawa Sixin käytettyjä etu ja takapyöriä,
täydellisiä, renkailla sekä ilman.
Akseleita sekä uusia kromivanteita eri
kokoja, myös Sixiin.
Pinnoja Jawoihin,
Sixin ensiö ja toisio ketjuja
Mopo, Helkama hopeasiipi vm-1958,

alkuperäinen paperit on.
Jawan bensatankki, ampperimittari-
aukolla, Jawa-cz. logolla,maalausta
va illa.
Jawan bensatankki, Jawa logolla,

maalausta vailla.
Matti Oksanen
mattim.oksanen@elisanet.f
GSM 050- 62606.

Hyväkuntoista Jawa purkuosaa, joka

malliin löytyy jota in.

Varaosamoottorit, typ, 453,355,356.353 .

"Perak" 11118 , Cezeta 175, ja CZ-150.
Cezeta juuri purettu, hyvät osat!

Jawa typ.353/250 kunnostettu
vaihtokone, hp.7B0€.

Virtalukot am ppeerimittarilla, alu ja

bakeliittinen, hyväkuntoiset
Tankinkorkit kromi ja bakeliittinen.
Bensahanoja.
Nopeusmittarit f yp.1 1 | 1 B ja 353/354
uudet , 95€, ketjut Jawaan 20€.

Ketjurattaat. vanteet, pinnat.

äänenvaimentimet ja käyrät, ym.

kromiosat .

Uusia ketjusuojia typ,1 1/1 B CZ-150 1a

353/354/360 alkaen 50€.
Käytetyt huolletut JIKOW kaasuttimet (ei

Sixi).
Ohjaustangot, eri mallit, vaijerit, kahvat
sekä peilit.

l\4ännät sekä männänrenkaat, ylikokoja.

Kumiosat, kärjet, konkat, hiilet, tulpat
sekä polttimot.

Veikko Väyrynen GSM 050-352 8060
veikko.veko@omail.com

Jawa 250 S 553 "Sixi" vm. -61,

alkuperäinen. Hp. 2500€ Kari, Jämsä

GSM 040-527 2434.

Jawa Sixin osia:

Jarrupoljin, keskiseisontatu ki sekä suoria

eturattaita 15 z ja 16 z.

Takavalon peltikuori sekä äänimerkki.

Jarru- ja kytkinkahvat.
Crossitanko 60/ 70 luvulta, hieman

viallinen.
Martti Nieminen, Jämsä
GSM 040-734 7821 .

Ostetaan:

Jawan korjaamo työkalusarja jossa on

kaikki kone- ja muuhun remonttiin

tarvittavat työkalut.
Lauri Puirola
GSM 041-549 8156.
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Jawa tapahtum a Kärkölä 2007
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