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Kynän varresta

Tätä kirjoittaessa on kesä edennyt jo pitkälle
helteineen ja monine ajokilometreineen.
Paljon on tapahtunut Jawa rintamalla. On
ajettu rikkinäisellä pyörällä Via Baltica läpi,
nähty kaukaisia vieraita Jawa tapahtumassa,
sekä vietetty viikonloppu saksalaisten ja
venäläisten Jawa harrastajien kanssa
Helsingissä. Toiminta kansainvälistyy,
kuuden hengen porukka oli puheenjohtajan
kanssa käymässä Ruotsin Jawa-
tapahtumassa Trollhättanissa. Toivottavasti
saamme myös sieltä vieraita ensi kesän
kokoontumiseen.

On tullut myös kutsu Pietarin lähistöllä
olevaan Jawa tapahtumaan, joka on
ilmeisesti heinä-elokuussa 201 1. Lisää
informaatiota on seuraavissa lehdissä.
Voisimme lähteä porukalla katselemaan
entisiä laulumaita. Vaatii hieman paperisotaa,
mutta venäläiset lupasivat tulla rajalle
vastaan, joten isompia ongelmia ei pitäisi olla.

Hyvää alkavaa syksyä, vielä on ajokelejä.

Toimituksen puolesta: Lauri Puirola.



Jawatapahtuma Muurame 1 1 -13.6.201 0

Tämänvuotisen tapahtuman järjestivät
Jämsän seudun Jawamiehet Riihivuoren
laskettelukeskuksessa Keski-Suomessa.

Paikalla oli 127 Jawa harrastajaa, sekä lisänä
päiväkävijät.

Kaukaisimmat vieraat olivat Slovakiasta,
myös Ruotsista oli neljä henkilöä paikalla.
Hekin tulivat pyörillä ajamalla paikalle.

Paikka ja maisemat olivat parhaimmasta
päästä, tosin ajoittainen vesisade latisti
hieman tunnelmaa.

Suurin yllätys oli kolmen slovakralaisen Jawa-
harrastajan saapuminen tapahtumaan. He
olivat löytäneet Internetistä tietoja
tapahtumasta ja lähteneet oitis matkaan.
Matkaa paikalle oli vain 1898 kilometriä, joten
täytyy nostaa hattua kavereille jotka läksivät
näin pitkälle reissulle. Ottaen huomioon että
vanhin pyörä oli vuosimallia 1948!

Palkitut kuliettalat

CZ kuljettaja: Tapani Laitinen, Keuruu

Entisöinti: Pauli Koskinen Cezeta 501

Harry Eenola Jawa 559 ja Seppo Suomela
c2250 -38

Pisin matka: Ladislav Budi Slovakia 1898 km

Vanhin kuljettaja: Esko Järvinen s.1935

Nuorin kuljettaja: Juha-Pekka Pehkonen
s.1991

Naiskuljettajat: Airi R iitinki-Sundqvist ja Eila
Paronen

Pariskunta: Henri Kuusela- Suvi Niemi

Vanhin pyörä: Jaroslav Sabo Slovakia 1948

Mies ja pyörä: Seppo Lystilä

Ei Jawa kuljettaja: Markku Nieminen IFA BK
350

Ongelmia matkalla: Keijo Koskinen
kiinnileikannut moottori

Ladislav Budi

Naiskuljettaiat

Epäonnisin



Lauantaina paikalla oli moninkertainen
Päijänne kisan voittaja Pertti "Konsta" Kärhä
esittelemässä kisakalustoa ja ajovarusteita.

Kuvat Pirjo Koski

Pertti Kärhä



Muistikuvia punaisesta moottoripyörästä

Teksti ja kuva Hannu Nieminen

Ensimmäinen muistikuvani Jawasta on
vapunpäivältä 1962. lsä ja äiti ovat lähdössä
Etelä-Saimaan keskussairaalan pihalta
punaisella moottoripyörällä. Aurinko paistaa,
isä ajaa ja äiti istuu takana. Vilkuttavat
lähtiessänsä. Minä vilkutan perään.
Hoitajatäti vie minut takaisin sisään osastolle.
Lahjaksi saatu valkoinen ilmapallo roikkuu
rikkinäisenä kaktuksessa. Silloin minulle
selvisi että elämään ooDiminen on
pääasiassa pettymysten hallintaa. Onneksi
leikkipuhelin on ehjä.

Toinen varhainen muistikuva on kesältä
1962, matkalta Martinin Paavon kioskille
Nuijamaan kirkonmäelle. Sunnuntaisin
kioskin nurkalla istuskeli ukkokööri pilsneriä
siemarllen, paksuista puolen litran pulloista.
Pillitupakka sauhusi. Ehkä joku lanttasi
sekaan taskulämmintä, mutta silloin en
tiennyt sellaisesta mitään. Minulle oli luvassa
limonaadia. Ennen Martinin kauppaa ja
kioskia on pitkähkö alamäki. lstun tankin
päällä ja pidän käsiä ohjaustangossa. Koetan
varovasti isän huomaamatta kääntää lisää
kaasua ja onnistun. Vauhdin tunne ja se, että
pystyin siihen itse vaikuttamaan , oli
ikimuistoinen.

Jawa jäi ehjänä puimalan nurkkaan syksyllä
1963 rapistumaan. Syynä alennustilaan oli
kuplavolkkarin hankinta. Pyörästä myytiin
mm. virtalukko ja kytkimenpuoleinen poski.
Joltain paikalliselta metsurilta oli sen kivi
puhkaissut. Jossain vaiheessa katosi
takapyörä ja Jawa pysyi enää vain
pakoputkiensa varassa pystyssä. Kromit
hilseilivät pois ja ruoste valloitti elintilaa.
Tässä vaiheessa minä tulin jatkamaan tuhoa.
Minusta oli kiva leikkiä korjaajaa.
Jakoavaimella, vasaralla ja ru uvimeisselillä 5-
7 vuotiaskin saa ihmeitä aikaan. Kukaan ei
työtäni estellyt, eihän Jawalla ollut mitään
arvoa nyt kun meillä oli AUTO!. Erityisen
hyvin on jäänyt mieleen kuinka kivaa oli
poksautella sormella irti kytkimen
korkkilamelleja ja rikkoa vasaralla
pakokäyrien kiinnitysmuttereita. Tuli
mahtif iilis: HANNU KORJAA !

Pyörän loppu meillä oli sellainen, että joku
sen ilmaiseksi vei traktorin lavalla pois, joskus
7o-luvun alussa. Paperit ovat minulla
edelleen.

lsäni pyörä oli Jawa 250 typ 1 1 vm. 1954.
Omani on samanlainen, pyörien
katsastuspäivissä on kolmen päivän ero.
valmistenu meroissa 1001 pyörää.

Omassa Jawassani olisi korjattava
nopeusmittari. Mietin, että kukahan sen
korjaisi? Kenellähån olisi sellaisesta
kokemusta ? Silloin päähäni pamahti muisto:
minähän olen sellaisen purkanut ja jopa aivan
yksiin osiin,.ioten eiköhän se onnistuisi
vieläkin. Kyllä onnistuu vaikka silmät
ummessa, vasara a.

Hannu

Tämä kertomus oli Jawakerhon nettisivulla,
päätin laittaa lehteen. Tapasin kirjoittajan
vanhalla Unkalla, jossa Etelä-Suomen
Jawakuljettajal kokoontuvat torstaisin.
Saatiin taas yksi harrastaja kerhoon.

Lauri Puirola.



Saksan reissu ia Jawa-harrastuksen
suola

Teksti ja kuvat Stefan Tschirpke

Jawa pyöräni alkuvaiheeseen liittyviä
kaikenlaisia vikoja ja teknisiä ongelmia Lauri
Puirola kommentoi .joskus toteamalla: "Kuule
Stefan, tämähän on juuri Jawa harrastuksen
suola!" Ok, kokenut Jawa mies on varmasti
oikeassa, ajattelin silloin. Kevään Saksa-
reissumme kokemusten perusteella veikkaan
kuitenkin, että jopa Laurin kaltaisella
konkarilla oli tällä kertaa pikkuisen liikaa
suoraa muKana.

Matkan peruskuviot olivat tuttuja: neljä miestä
(Lauri Puirola, Veijo Sallinen, Tuomo
Ruohonen, Stefan Tschirpke), neljä pyörää
(Jawa 5553, Jawa 360, Jawa YK +
maitotonkka, Jawa 354 + PAV 40) ja
matkareitin huolellinen etukäteisvalmistelu
määränpäänä Saksan pohjoisessa
osavaltiossa Mecklenburg-Etupom merissa
sijaitseva Gutshaus. Täällä kertaa päätettiin
kokeilla Via Balticaa, eli edessämme oli noin
1600 km, joiden taittamiseen oli varattu noin
3 oäivää. Jo Tallinnassa saatiin ainakin sään
ouolesta oientä esimakua edessä olevista
haasteista: harmaa taivas, kova sade ja
"keväiset lämpötilat". Onneksi talvella oli
hankittu netin kautta sadehaalari, joka
osoittautui melkein reissun tärkeimmäksi
alovarusteeksi. Matka Viron läpi taittui
nopeasti ja mitå etelänpään tultiin, sitä
kuivemmaksi ja lämpimämmäksi sää muuttui.
Liettua- Latvia rajan tuntumasta löytyi
helposti majoituskin. Motellin vieressä
si.iaitsevan kuorma-autokorjaamon omistaja
tarjosi jopa pyörillemme turvallisen yösijan.

Lähdettyämme liikkeelle seuraavana aamuna
matkaa oli kestänyt noin kymmenen
kilometriä ja saimme jo ensimmäisen kunnon
annoksen alussa mainittua Jawa
harrastuksen parasta suolaa. Laurin Six days
koneesta lähti sellainen ääni, joka ei luvannut
hyvää ja joka pakotti meidät pysähtymään.

Kokonaismatkasta oli takana juuri ja juuri 400
km, edessämme vielä noin 1200 km. Kun
sylinterin kansi oli purettu, sen alta paljastui
kaksi rikkoontunutta männänrengasta. Kun
vaihtoehdot olivat vähissä, kone vain takaisin
kasaan ja ihme kyllä, moottori lähti käyntiin.
Lauri päätti kylmäverisesti, että matkaa oli

jatkettava vaikka vain yhden männänrenkaan
varassa. Ja niin ajettiin Latvian kautta
Puolaan, vaikka matkan keskinopeutta oli
laskettava 50-60 km tunnissa.

"Mäntä"

Puola oli mukava yllätys. Pikkukaupungit ovat
yllättävän hyvässä kunnossa, ainakin
julkisivut on pantu priima kuntoon. Vaikka
Laurin pyörä oli puolikunnossa, entisen ltä-
Preussin maisemissa matkakumooanrt
suostuivat pyyntööni ja poikkesimme
etukäteen suunnittelulta reitiltämme. Äidin
ouoleiset isovanhemDani asuivat ennen toista
maailmansotaa ltä-Preussissa ja äitini
syntymäkylä Marwalde sijaitsi vain muutaman
kilometrin päässä reitiltämme. Sain siis
ainutlaatuisen tilaisuuden nähdä
lähisuku laisteni entisen kotiseudun. Sen
jälkeen jatkettiin matkaa kohti Saksaa. Mutta
pian saatiin taas aimo annos suolaa. Täällä
kertaa oli minun vuoroni. Pyöräni takapyörä
alkoi kehittää kummallista raksuttavaa ääntä.
Pysähdys puolalaisella huoltoasemalla ja
takapyörän tutkiminen. Diagnoosi oli karu:
takapyörän laakerit olivat täysin hajonneet ja
matkan jatkuminen oli mahdotonta. Muu
porukka teki raskaan, mutta ainoan jårkevän
päätöksen: Lauri, Tuomo ja Veijo jatkoivat
matkaa kohti määränpäätä ja minä odotin
apuvoimia Saksan suunnalta. Onneksi apua
oli luvassa, vaikka pakettiauton saapumiseen
menikin noin 5 tuntia.

Laurin ja oman pyöräni teknisten ongelmien
seurauksena vierailu saksalaiseen Jawa
taoaamiseen muuttui enemmän tai
vähemmän vierailuksi korjaustelakalla.



Takapyörän laakerien vaihtaminen vei
kokonaisen oäivän. Onneksi isännillä oli
sekä työkalut että kaikki varaosat mukanaan.
Laurin Sixdaysin osalta huomattiin paikan
päällä, että rikkoutuneiden mäntien pirstaleet
olivat oudonneet kamoiakselin tilaan.

Jawa-Power -yrittäjä Fred Roden verstaalla
kone avattiin la männän sekä
männänrenkaiden lisäksi myös kampiakseli
meni uusiksi. Tämä ooeraatio vei toisen
kokonaisen vierailupäivän. Onneksi ehdittiin
myös tekemään muuta kuin romun
poistaminen ja korjaaminen. lsännät veivät
kaikki vjeraat Teterowiin, missä pidettiin upea
maarata-kilpailu kansanjuhlineen. Jawojen
pitkät rivit (ehkä noin 40 Jawaa) herättivät
paljon kiinnostusta, huomiota ja kehuja.
Toisena päivänä tutustuttiin isoon
luomutilaan, joka yhdisti koko
lihatuotantoketju n karjan kasvattamisesta
valmiisiin lihatuotteisiin. Tilan omassa
ravintolassa saimme nauttia luomutilan
erinomaisia antimia.

Niin kuin matkakertomuksesta ilmenee,
Saksa-reissumme poikkesi luonteeltaan viime
vuoden reissusta (Jawasakki kerholehti 77,
212005). Pyörien tekniset ongelmat pidensivät
matkan kestoa. Mutta on myös todettava, että
Via Baltican taittaminen Jawoilla kolmessa
päivässä Tallinnasta Saksan rajalle olisi ilman
ongelmiakin osoittautunut liian
ku nnianh imoiseksi tavoitteeksi. Ongelmrsta
huolimatta tunnelma, isännät ja ohjelma olivat
taas mahtavia ja seuraava Saksan reissu on
jo kiikarissa. Seuraavaa kertaa suunnitellaan
elokuulle 2011.

Laakeriremonttia

lek ijä m ieslen

Forssan Aulolarvrle 0y

Puolassa Luomutilan antimia



Siuntion kylätapahtuma 22.5.2O1 O

Teksti ja kuvat Lauri Puirola

Vierailimme pienellä Jawaporukalla Siuntion
kylätapahtumassa. Paikalla oli vanhoja
ajoneuvoja sekä kaikkea muuta tapahtumaan
liittwää.

Kalustoa

Tapahtuman jär.iesti Siuntion kyläyhdistys,
joka kutsui meidät tapahtumaan.

Löbbe pokkaamassa hienoimman pyörän
palkintoa

SYYSKÄUDElI
MYVlITIEHDOT
ltvr uor]ilÅssÄ
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Jawamiehet



Rauskin kesäalelu 3,7.201 0

Teksti ja kuvat Lauri Puirola

Kokoonnuimme lämoimänä heinåkuisena
lauantaiaamuna Järvenpään Teboilille
puheenjohtajan järjestämään kesäajelu u n.

Kuskeja oli paikalla Eteläisestä Suomesta
pari kolmekymmentä, tuttuja naamoja kaikki.

Matkareitti su u ntautui pieniä asfalttiteitä
myöten mukavaa matkavauhtia noudattaen
Järvenpäästä Nurmijärvelle ja sieltä edelleen
Perttulaan. Ajoimme Otalammen kautta
Siippoon Nesteelle, jossa pidettiin kahvitauko.
Sieltä koukattiin Porintielle ja suunta oli kohti
etelää. Määränpää oli arvoitus, mutta lopulta
löysimme itsemme Talin Golf Klubilta jossa

nautimme runsaista seisovan pöydän

antimista.

Matkalla yhden Jawan virtalaitteisiin tuli jotain

häikkää ja kuultiin ennen ruokapaikkaa
mahtava pamaus. Hyvä ettei osa porukkaa

vetänyt maihin. Syykin selvisi lopulta:
viallinen puola, joka vaihdettiin myöhemmin
Rauskin pajalla kunnolliseen.

Talista matka jatkui Riipilän kautta
Järvenpäähän. Osa porukasta irtaantui
matkan varrelta kukin omiin suuntiinsa.

Kuvat Järvenpäästä ja Talin Golfklubilta

(@
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\-tyl nerasia

Moottori-
pyöriä
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Mestari on poissa

Pitkän linjan moottoripyöräilijä Keijo "Beni"

Benjaminsson poistui joukostamme pitkällisen

vaikean sairauden uuvuttamana Nurmijärven

terveyskeskuksessa 1 0.5.201 0.

Kiljavalla asunut Benjaminsson oli

kuollessaan 75 vuotias.

Hän oli syntynyt 11. marraskuuta 1934.

Beniaminsson harrasti ja kilpaili lähes kaikissa

mahdollisissa moottoripyörälajeissa, jonka

lisäksi hän osallistui myös autokisoihin.

Läheisimmäksi kuitenkin tu li nykyisen

enduron edeltäjä maantieajo.

Päijänteen ympäriajoon "Beni" jätti

lähtemättömän leimansa, ensin kilpailijana

ja sitten kisan puuhamiehenä mitä 3pv olbH"aa kaattttc lgt o.

erilaisimmissa tehtävissä "Beni" starttasi

Päitsille vuosina 1954-1973 kaikkiaan 20 kertaa,

joista hän ajoi maaliin 16 kertaa.

Voiton "Beni" otti tasan 50 vuotta sitten 1960,

jolloin hän jakoi ykkössijan kilpakumppaninsa

"Hukka" Hokkasen kanssa.

-Päädyimme tasapisteisiin. Siihen aikaan kisa ajettiin läpi yhtä soittoa, oli vain pari lyhyttä taukoa.
Erillisiä maastokokeita ei ollut, vaan erot mitattiin minuutteina myöhästymisistä
aikatarkastusasemilla, Benjaminsson kertoi helmikuussa tehdyssä haastattelussa. Jo
edellisvuonna olisin MZ:lla jakanut voiton Hukan kanssa, mutta sain ylinopeussakot ja siitä
kohtalokkaat pisteet, parhaat vuotensa Jawaa kyydinnyt Keijo Benjaminsson kertoi.

Vuonna 1956 "Beni" pääsi Päitsin maaliin lC-pyörällään. Yleiskilpailun voitti Carl-Gustav "Puti"

Wendelin, Raimo Rein oli toinen, Pertti "Konsta" Kärhä kolmas ja Benjaminsson neljäs.

-Olin 3so-luokassa kolmas. Sen jälkeen Kärhä ja minut pyydettiin Jawan kilpatiimiin. Jawalla ajoin

aina 250-kuutioisella. Kun Kärhä siirtyi ajamaan 350-kuutioisella, aloin saada myös luokkavoittoja

kakkossijojen sijaan. "Konsta" kun on aina ollut mestarien mestari, Benjaminsson tunnusti

viimeiseksi jääneessä haastattelussaan.



Päitsin 1960 luvulla viidesti voittanut Pertti Kärhä muistelee entistä tiimikaveriaan lämmöllä. Benin
kanssa synkkasi aina erinomaisesti. Vaikka huulenheitto oli välillä rajuakin, niin ikinä emme
riidelleet. Jos hänen kanssaan olisi riitaa tullut, olisi ollut syytä katsoa itseään peilistä, Kärhä sanoo
vuosikymmenien ystävästään

Pääasiassa kuljetusalalla yrittäjänä toimineella Keijo Benjaminssonilla oli laaja ystäväpiiri. Tämä
kävi selville viimeksi keväällä Päijänneajojen jär.iestelyissä kun Huhdano.jan maastokoe
Orimattilassa oli hukkua lumeen. Nuorempi polvi yritti saada reitin avaamiseen telaketjumönkkäriä.
Kun aika alkoi käydä vähiin, soitin "Benille". Seuraavana aamuna hån soitti minulle ja kertoi, että
hakekaa kapistus sieltä ja silloin, Kärhä kertoo.

Lupaus on lupaus. Päitsin .järjestelyt olivat Benjaminssonille kaikki kaikessa, sananmukaisesti
loppuun saakka. -Hän oli luvannut hoitaa tietyt asiat vielä tämän kevään Päitsille, vaikka voimat
alkoivatkin ehtyä. Lupaus oli lupaus ja hän teki kaiken loppuun tahdonvoimalla, Keijon Tuula-vaimo
kertoo.

Vanhojen moottoripyörien ja kuljettajien historiikkiku lkue Kaivohuoneelta Päijänneajon maaliin oli
asra, jota "Beni" vaali huolella.

Suomen mestaruuksia Benjaminsson ajoi päälajissaan kymmenen, joista puolet oli joukkuekultia.
Motocross toi muhkeaan palkintokaappiin kolme SM-pronssia. Pääosa pytyistä tuli maantieajoista
ympäri maailmaa.

Kansainvälisiin 6-päivän (Sixi) Benjaminsson osallistui 8-kertaa 1 960-1967 ja saavutti kuljettajana
viisi kultamitalia sekä yhden hopean ja yhden pronssin.

Vaikka Keijo Benjaminsson asuikin 3,5 vuotiaasta Nurmijärvellä, hänen kerhonsa on ollut atna
Helsingin Moottorikerho. HMK:n ja Päijänneajon toimintaan Benjaminssonin siirtyminen viimeiselle
etapille jättää suuren aukon.

Jawakerhon Jawasakin tormintaan "Beni" osallistui myöskin monella tavalla mm. hauskana ja
viimeisen päälle kovana juttumiehenä Jawaharrastajat saivat usein kuunnella hauskoja kisamatka
ym. Jawatarinoita ja paljon historiantietoa Jawan kilpailutoiminnasta Suomessa. "Beni osallistui
hyvinkin aktiivisesti sekä Veteraanimoottoripyöräklubin sekä Jawaharrastajien toimintaan.

Tästä kaikesta Jawasakki kunnioittikin Keijo
Benjaminssonia ollen saattamassa häntä
haudan lepoon 29.5.2O1O parinkymmenen
Jawan voimalla Rajamäen kirkossa.
Jawasakki ry:n kukkalaitteen laski kerhon
puolesta puheenjohtaja Rauli Vilkas ja
johtokunnan jäsen Pirjo Koski

Kaipauksella jäämme muistamaan "aitoa"

Jawamiestä Keijo Beni Benjaminssonia.

Veikko Koski

Jawasakki ry
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Jawasakin Veteraanit

Ei taida olla kovinkaan epäselvåä, kuka on Kauko Suntioinen

Jyväskylästä, kun on Jawoista kysymys. Mieshän on niitä lähes

alkuperäisiä Jawasakkilaisia ja tullut tutuksi hyvin monelle

Jawahanastajalle, voisi sanoa lähes ympäri Suomenmaan per-

soonana, joka jää mieleen.

Kuka on sitten tämä mies nimeltä Kauko Suntioinen.

"Kake" syntyi Jyväskylässä 3.3.1953. Pitänee mainita hauskana

lisänä, että tieto Kaukon syntymästä meni seuraavana päivänä

Kremliin ja Stalin sai aivoinfarktin, johon menehtyi seuraavana

päivänä. Tämä on suurin vaikutukseni maailmanhistorian kulkuun.

Pääasiallisen leipätyöni olen tehnyt v.1972 lähtien enemmän tai vähemmän isojen autojen ratissa,
pääasiassa postin kuljetukseen liittyvissä ajotehtävissä v.1 981 alkaen.

Harrastuksen alku lähti siitä kun piti saada mikä tahansa moottoripyörä. lsä-ukko ei pojilleen
moottoripyöriä ostanut. Armeijan jälkeen sai työstä sen verran rahaa, että tuli mahdolliseksi
kaksipyöräistä katsella. Kuulin eräällä työkaverilla olevan muutaman vuoden tallissa seisseen
Jawan, josta hän suostui luopumaan lopulta 160 mk:lla toukokuussa 1975. Pyörä oli typ.18, 350cc,
vm.1953. Yhdeksän vuotta se oli seissyt liiterissä, ruosteinen ja nukkavieru se oli, mutta
kokonainen. Täysi koneremontti piti tehdä ja ulkokuorta siistiä että sai sen rekisteröityä. Tästä alkoi
suhteemme, joka on kestänyt 35 vuotta. Alkuvuosina oli vähän hankalaa, temppuili ja jäfl
välillekin, piti poistaa välillä rekisteristäkin, mutta oppi sitten tavoille ja on uskollisesti palvellut.

Minusta tuli siis Jawa-harrastaja sattuman kautta. Olisihan sillä työkaverilla voinut olla mikä muun
merkkinen pyörä tahansa. En lopultakaan ajanut pyörällä paljon mitään, kun ne sähkölaitteet
tietysti temppuilivat ja aina pitäjän rajan ylitettyä alkoivat ongelmat. Hinausköydellä oli kysyntää.

En kuitenkaan luopunut toivosta enkä pyörästä. Vuoden 1984 alussa kuulin, että on perustettu
JAWASAKKI-niminen harrastuskerho ja sain käsiini yhteystiedot. Otin välittömästi yhteyttä Veikko
Koskeen, ilmoittauduin jäseneksi ja sillä tiellä ollaan edelleenkin.

Nyt alkoi saada oikeaa informaatiota ongelmiin ja varaosien saatavuuksiin ja harrastus muutti
kerrallaan luonnettaan. Virtaakin rupesi generaattorista löytymään, kun sai oikeita ohjeita.

Pyörä meni museorekisteriin kesäkuussa 1985 täydellisen entisöinnin seurauksena. Kun vielä
asensin siihen Jawasakki-lehdessä esitellyn uuden kärkisysteemin Solifer mopon lkarkärjistä, niin
kone rupesi laulamaan kauniimmin kuin koskaan. Se on toiminut ongelmitta nyt 25 vuotta eikä ole
tullut tarvetta asentaa mitään Vape-systeemejä. Kaikki latausosat ja johdot ovat siis kärkisysteemiä
lu kuun ottamatta alkuperäiset.

13

å



Tässä vaiheessa vuonna 1986 iski lopullinen Jawahulluus ja talliin alkoi ilmestyä uusia enemmän
tai vähemmän projektiJawoja. lvloni tuli rekistöröityä ja museoitua, osa meni eteenpäin kavereille
sellaisenaan ja aina vaatimuksella liittyä Jawasakin jäseneksi.

Joitakin on edelleenkin itsellä, mm. Jawa typ.550, 50cc "lypsyjakkara" vm.1958, Jawa typ.553
250cc "Army" vm.1962. Projektina odottelee vielä valmistumistaan Jawa typ.552 "Stadion"-mopo

vm.1962. Oli minulla joitakin vuosia omistuksessa mm. Jawa typ.590 Californian lll 250cc
vm.1 973, Jawa typ.559 250cc vm. 1 963 ja Cezela Skootteri vm.1 959. Niistä on kuitenkin tullut
luovuttua kun talli täyttyi liikaa.

Ostin toukokuussa 1987 Suomen ensimmäisen TS-Jawan tvp.638-0 350cc. Oli silloisen
maahantuojan, Jyväs-Sportin, tyypityspyörä. Kun saivat sen tyypitettyä ja rekisteriin, ostin heti. Se
on minulla edelleenkin ajossa. Jyväs-Sport toi Jawoja maahan vuosina 1987-89 melko tarkalleen
sata kappaletta, ehkä muutaman yli.

Kesäkuussa 1985 Jawa museoituna. Kesäkuussa 1988 Man-saaren TT-radalla
Ballaugh Bridgellä.

Tässä välissä toimittajan ominaisuudessa voisin mainita, että "Kake" on vuosien saatossa
näyttänyt epäilijöille, että Jawa todella kestää on maineensa mukaan maailman paras 2-tahtinen.
Se käy selville seuraavassa:

Olen tehnyt vuosien myötä Jawoilla matkoja Keski-Eurooppaan ja näistä reissuistahan minä taisin
enemmän tunnetuksi tullakin Jawasakki-piireissä 1980-luvun loppupuolelta lähtien. Siihen aikaan
oli lähes uskomattoman uskaliasta lähteä vanhalla Jawalla pitkään reissuun, ainakin muiden
mielestä. Mutta kuten vanha harrastuskaverini Jaakko Latvanen kerran totesi, niin "kaikki perustuu

Kaukon lapsenomaiseen uskoon, että Jawa toimii". Uskoni olen pitänyt ja matkani olen tehnyt ja
aina on reissu onnekkaasti mennyt. Koskaan en tullut hinausköyden päässä takaisin ulkomaan
matkoilta. En ole kuitenkaan mikään "yksinäinen ratsastaja", vaan aina on ollut kaveri tai
useamDiakin reissussa.
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Tämmöisiä reissuja on tullut tehtyä:

1987 Unkariin Pannonia-ralliin (typ.18), 1991 Ruotsi-Englanti-Ranska-Saksa-Puola (typ.638-0),

1993 Puola-Saksa-Tanska-Ruotsi (typ.638-0), 1995 matka Jawan tehtaalle Puola-Tsekki-Saksa
(typ.559), 1996 matka Norjan Jawakerhon kokoontumiseen (typ18), 1998 uudelleen Norjan
kokoontuminen (typ.638-0), 1999 matka Jawan 7O-juhlaralliin Tanskan Jyllantiin, 2001 Baltia-
Puola-Tsekki-Saksa (typ.638-0), ja lopuksi 2002 matka taas Jawan tehtaalle Saksa-Tsekki-Saksa
Kosken Veikon ja Pirjon kanssa (typ.638-0). Sen jälkeen on ollut hiljaista, mutta kyllä minä vielä....

Tähän väliin toimittaja taas puuttuu. Tänä vuonna 2010 elokuun puolenvälin paikkeilla "Kake" kävi
jälleen Norjan Jawakokoontumisissa, josta hän Norjalaisten kanssa ajeli vielä seuraavana
viikonloppuna Ruotsin Jawakerhon kokoontumisiin. Kauko oli reissussa Iähes pari viikkoa!Jawa
TS 350cc Dääsi taas tien oäälle.

Lopuksi on todettava, että yksi elämån hienoista päätöksistä oli liittyä Jawasakkiin. Uskollisesti
olen mukana ollut .la osallistunut kaikkiin Jawasakki-kokoontumisiin ensimmäisistä lähtien 1984.

Vain yksi on jäänyt väliin, kun palvelin 1989 YK:n joukoissa Namibiassa ja sieltä en yksinkertaisesti

kerennyt. Olen saanut tutustua vuosien aikana lukuisaan joukkoon hienoja ihmisiä, joiden kanssa
on voinut vaihtaa syvällisiäkin ajatuksia muustakin, kuin pelkästään Jawan sähköistä. Tuttuja on

tullut ympäri Suomen ja ulkomailtakin. Edelleenkin odotan innolla joka vuosi Jawasakki-ajoa.
Paljon on väki vaihtunut vuosien saatossa, mutta aina sinne ne muutamat todelliset Jawa-jermut
tulevat. Minä meinaan tulla iatkossakinl

*%.4l*.* kertoi missä tämä tilanne oli ja kuinka hän

kävi moottoripyörällä Keski-Euroopassa.
Lääkäri piti tämän kuultuaan pienen tauon ja

sanoi; Melkoinen suoritus! Kun Kaukon
tuntee voi hyvällä omallatunnolla sanoa, että
hän on tehnyt Jawoillaan monta melkoista
suoritusta!

Terveisin Kauko Suntioinen / Veikko Koski

Kake" ja "Lypsyjakkara" 8.6.2008.

Toimittajana tahtoisin vielå kertoa, että kun

allekirjoittanut ja Pirjo olimme 2002 "Kaken

kanssa Jawan tehdasreissulla, niin Kaukolla
meinasi reissu päättyä jo Hangon satamaan
lähdössä. Hänellä nimittäin meni veritulooa
läpi keuhkosta, jota emme tietenkään siinä
vaiheessa kukaan tienneet. Huono olo meni
kuitenkin ohi ja reissu tuli tehtyä. Reissun
jälkeen Kauko kävi lääkärintarkastu ksessa,
jossa em. tapahtuma kävi selville. Kauko
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Vieraita Slovakiasta

Kaukaa Slovakiasta läheltä Ukrainaa
Trebisovin kaupungista saapui kolme hurjaa
Jawakuljettajaa vierailemaan lvluurameen.

Ajomatka oli kestänyt viisi päivää ja takana oli
melkein 1900 kilometriä. He olivat
varustauluneet reissu u n pyörät täyteen
lastattuna evästä ja joitain varaosia
mukanaan. Matkalla ei ollut isompia murheita
yhtä renkaan paikkausta lu kuunottamatta.

Pitkämatkalaiset

[adislav Budi ja Jaroslav Sabo

Peter Girman

Tapahtuman päätyttyä l\4uuramessa vieraat
liittyivät joukkoomme paluumatkalle ja
ajoimme pitkässä letkassa kohti Etelä-

Suomea. Heillä oli hieman huoli seuraavasta
majapaikasta, mutta olimme sopineet että
majoitan heidät yöksi kotiini. Saunan
lämmetessä kävimme autolla varmistamassa
reitin Länsisatamaan ia ostamassa liput
valmiiksi aamun Tallinnan lauttaan.

Saunan jälkeen istuimme iltaa ja juttelimme

mukavia. Onneksi tyttäreni puhuu
sujuvammin englantia ku in allekirjoittan ut
joten hän toimi tulkkina ja yhteinen kieli löytyi.

Maanantai aamuna oli aikainen herätys klo
4.45 ja aamukahvin ja aamupalan jälkeen

vieraat käynnistivät pyöränsä ja suuntasivat
kulkunsa kohti satamaa ja Tallinnan lauttaa.

Loppuviikosta tuli sähköpostia: perillä ollaan
ja kaikki on hyvin. Toivottavasti näemme vielä
Jawatapahtumien merkeissä.

Porukan vetäjällä Peterillä on Jawa joka oli
ensin hänen isoisällään ja sen jälkeen hänen
isällään. En voi kuvitella myyväni tätä mistään
hinnasta, minulla on poika ja toivon että hän
joskus pitåä pyörää kuin perheenjäsentä,
n2liectra Potor

Teksti ja kuvat Lauri Puirola.

t

lsoisältä pojanpolalle ja edelleen..
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Vieraita Saksasta ia Venäiältä

Heinäkuun puolivälissä oli Suomeen tulossa
Jawaharrastajia Saksanmaalta. He olivat
varanneet majoituksen Rastilan
leirintäalu ee lta Helsingistä.

Matka oli mennyt hyvin Klaipeidasta Liettuan
ja Latvian läpi Tallinnaan.

Sitten tulikin yllätys: lautta oli buukattu
täyteen ja .iostain syystä lippuja ei oltu varattu
etukäteen, joten Suomeen tulo myöhästyi
noin vuorokaudella. (Pääsimme kuittaamaan
oikkutarkku udesta).

Viimein Suomessa

Aikataulu hieman muuttui ja vieraiden
majoituttua Rastilaan teimme pienen
kaupu nkikierroksen jonka jälkeen nousimme
kauooatorilta alukseen katselemaan
merellistä pääkaupunkia.

Kauppatori

Merimatkan jälkeen kävelimme Liisankadulla
olevaan saksalaiseen ravintolaan syömään.
Palvelu oli tosin hidasta, henkilökunta ei ollut
varautunut näin suureen asiakasmäärään.

Zinnkeller

Ajoimme metrolla leirintäalueelle jossa
yllätymme uusista vieraista, nimittäin
venäläiset Jawaharrastajat olivat
"bonganneet" jostain nettisivuilta tämän
saksalaisten vierailun ja olivat tulleet myös
Suomeen kuuden hengen voimalla.

Kielten sekamelska oli kuin Baabelin tornin
työmaalla, mutta asiat tulivat ymmärretyksi.

Kolme kansallisuutta

Etelä-Suomen kierros

Lauantaiaamuna kokoonnuimme kierto-
ajelulle suuntana Lahti. Osallistumiskutsuja
oli lähetetty Jawaharrastajille, ja heitä olikin
mukana kiitettävästi. Kaukaisimpa vieraita oli
Varkaudesta Jukka Hulkkonen ja Viita-
saarelta Kauko Suntioinen. Myös
Jawapariskunta Kuusela-Niemi oliva tulleet
Haminasta. Joitain kuskeja liittyi myös
joukkoon matkan varrelta. Ajoimme
Vuosaaren tunnelin kautta Kehä kolmoselle ja
sieltä edelleen vanhaa Lahdentietä Lahden
keskustan läpi satamaan. llma oli todella
helteinen joten pärjäsi hyvin kevyemmälläkin
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varustuksella. Satamassa oli vastassa alan
harrastajia ja Jawasakin puheenjohtaja Rauli
Vilkas.

Rauski ja vieraat Lahden satamassa

Keulamies ia saattue

Parin tunnin tauon jälkeen jatkoimme matkaa
oitkin ltä-Uuttamaata kohti Porvoota. Vieraat
halusivat ehdottomasti katsella Porvoon
kaupunkia ja vanhaa kirkkoa, joten pidimme
siellä myös sopivan tauon. Porvoosta
matkasimme takaisin Rastilaan. jossa
jatkoimme yhdessäoloa aina aamuyölle asti.
Sunnuntaiaamuna saatoimme vieraat
Katajanokalle, josta he jatkoivat matkaansa
Laivalla Tallinnaan ja sieltä edelleen koti-
maahansa.

Vastaanotto satamassa

Jawasakki säkki

Mitä säkki sisältää, se onkin toinen juttu.

Teksti Lauri Puirola, kuvat Fred Rode ja
kumppanit
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Tiedoksi:

Veteraanien joukosta ovat poistuneet
tuonpuoleiseen Jarmo Stenberg 24.6.2O1O ja
Seppo Säkkinen 30.6.2010. Kerho
kunnioittaa heidän muistoaan

Kalustoluettelo on työn alla ja ilmestyy vielä
tämän vuoden puolella.

lvluutamia kymmeniä jäsenmaksuja on
edelleenkin maksamatta, muistakaa hoitaa
asia kohdalleen. Jäsenyys katkeaa jos
suoritusta ei näy kohtuullisessa ajassa lehden
ilmestymisen jälkeen. (kaksi viikkoa).

Seuraava Jawasakki kokoontuminen on
alustavasti kesäkuun toinen viikonloppu 2011
Raaseporin Kisakeskuksessa entisen Pohjan
kunnan alueella. Lisätietoja myöhemmin.

Ostetaan:

Ostetaan: CZ TYP 981 ehjä sylinteri
JOSSa pOraUSVaraa.
Martti Nieminen, Jämsä 0407347821

martti. niem inen @ ppl . inet.f

Myydään:

Myydään: Jalkavaihteinen Tunturi vm 1972,
mm takavalo ei alkuperäinen, etulokasuoja
rikki. Mopo Jämsänkoskella, ei ole ekisterissä
tållä hetkellä. Hinta 1000e. Tarkemmat tiedot
myyjältä 0400/461383 Reima.

Jawa purkuosaa, joka malliin jotain.

Varaosakoneet typ, 453, 355, 356, 353, 354
"Perak" 1 1/1 8 CezeIa 175 ja CZ-15O.

Jawa Sixi alkuperäinen vaihteisto, hyväl
Hp.100€. Uusi nopeusmittari 95€. Uusi
ampeerimittari 35€.

Jawa typ. 353/250 kunnostettu vaihtokone,
hp.780€, CZ-150 vaihtokone hp 40€
.Vanteet/pinnat eri malleihin .

Ketjunsuo.iat CZ-150 50€, "Perak" ylälalaosa
60€, typ 353/354 95€,

ketjuVketjurattaat alkaen 20€.
Vaimentajat/pakokäyrät eri malleihin,ym,

kromiosaa! Kumiosat
vaijerit, kärjet, konkat, hiilet,tulpat,polttimot,peilit

Käytetyt /huolletut JIKOW- kaasuttimet.
Männät+renkaat ylikokoja.
Kysele rohkeasti, palvelu pelaa!

Veikko Väyrynen puh. 050-3528060
veko@qmail.com.

Uutta ja käytettyä varaosaa Jawoihin myy
Jarmo Turta, Turku. P. 0400-824 033.

Työsuorituksia:

Korjaan Jawan kampiakseleita ja asennan
Vapen virtalaitteita.

Korjaan myös alkuperäisiä Jawan
virtalaitteita, tosin alkuperäiset säätimet
alkavat olla kiven alla.

Teen myös pieniä koneistukseen liittyviä töitä.

Lauri Puirola Vantaa, gsm 041-549 8156.

Kesällä kokoonnutaan torstaisin
Vanhalla Unkalla Tuusulassa
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