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JawaSakki kokoontumin en 2011
U rheiluopisto Kisakeskus

Tervetuloa ensikesän kokoontumisajoon 10 - 12.6.2010 Urheiluopisto Kisakeskukseen Fiskars (Pohja)

Ajot järjestävät Lohjan Nostalgiamotoristit ry. Osallistumismaksu on atustavasti 25€.

Alustava ohjelma:

-vastaanotto on avoinna perjantaina klo 14 alkaen.

-perjantallle on päivällinen tarjolla ravintolan noutopöydästä klo 18 asti.

-rantasauna ja takkahuone ovat käytettävissä perjantai-iltana ja lauantai-iltana.

Lauantaille on tarjolla mielenkiintoinen ajolenkki mopomuseolle. A.jomatkaa tulee lenkille no n 80 kilometriä.

Lähin tankkausmahdollisuus ennen kisakeskusta. Shell vanha Turuntie 1 Pohiankuru (esim ios on ähdössä
lauantain a.ielulle,. kannattaa tankata ennen kuin tulee kisakeskukseen, lauantäina ajoieitti tLilee vasta takaisin
huoltamon kautta)

Lauantai-illan ohjelmassa Jawasakki palkinto.ien lako ja tervehdykset.

Noin 50 km etäisyydeltä kerätään uupuneet ajokit.

lvlakkaran paistoon on mahdollisuus.

Opastus kokoontumispaikalle

Majoitus:

varataan suoraan Kisakeskuksesta p 019 223 0300.

mökki tai huoneisto 75€/ henkilö

ruoKar u:

ruokail- paketri s såltaa 2 da- aisrä. 2 cä .a :.2 :":-{
pikkupurtavaa on myös ta fjolla.

lisätietoa:

majoitus: www. kisakeskus.fi

Tapahtuman järjestäjät Nostalgiamotoristit ry

\ev,/w. n osta I g i a m oto ri st i t. fj
nosmot@d nainternet.net

Nostalgiamotoristien puhelin numero 044 030 1966. Vastaa kysymyksiin ja toimii myös tapahtuman aikana.

Nostalgiamotoristeista:

Kaikki lähtisiitä kun Uolevi Sandell JAWAansa rassatessaan ryhtyi miettimään, löytyisikö lähistöltä muita vanhoihin
moottoripyöriin hurahtaneita, että saataisiin aikaiseksi säännöllisiä kokoontumis- ym. ajoja. L emmin etsimättä
mieleen nousi vanha ystävä Mauriz (MZ)Akkanen Kahvimaalta, jolle vanhoja konepyör ä on kertynyt useampikin.
Kun kahdestaan on hankala järjestää tapahtumia, piti saada muutama muukin mukaan ja löytyihän niitä. Mukaan
kutsuttiin Heikki "Hessu" Ahlgren, porukan nestori, joka on entisöinyt niin kaksi- kuin ne pyöräisiäkin kulkineita.
Pohiolan Anterokaan ei kauan miettinyt kun mukaan pyydettiin. Antero on kiinnostunut kaikesta mikä paukkuu ja
savuaa, kuten vanhat motskarit ja aseet. Kun vanhoista moottoripyöristä on kyse, Rauno "Rankku" Erolahti on
itsestään selvyys siinä porukassa. Rankku ja hänen Trumppansa ovat kuuluja kautta maan. Rankun entisöimät
pyörät ovat hienompia la parempia kuin aikoinaan tehtaalta lähtiessään. lmmosen Henrv, Henkka, on myös tiukka
nostalgiamotoristi, joskin nyttemmin hurahtanut myös amerikkalaisiin puolivalm steisiin. Porukan kuopus,
vaikkakaan ei pienin, on jlmastointispesialisti Lauri "Late" Mellin. Laurilla on ongelma kun ei tahdo löytyä tarpeeksi
suurta pyörää, jonka päällä iso mies ei näyttäisi naurettavalta. Siinähän he tulivat esiteltyä, seitsemän veljestä,
joista kasvoi Nostalgiamotoristit ry.
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1. Päärakennus

- Vastaanotto, toimisto

- Majoitushuoneet 201-216

- Palloiluhalli 28 x 45 x 10 m
jaettavissa kolmeen osaan

-Juoksusuora 94 m
sähköinen ajanotto
yu:n hyppy- ja heittopaikat

- seinäkiipely

- Kuntosali

- Saunat 1ja 2

- Kuntoutusallas 5 x 4x 1,2 m

- lso luentosali 120 hengelle

- 2x 15 hengen ryhmätyötilaa
- Lehtilukutila,
langaton verkkoyhteys

-ATK-sali, 10 konetta

2. Ystävätalo
- Majoitus YST 1-4 huoneistot
keittiö, tv, yhteinen sauna

3. Ylätalo
- 2x 3hh,4x4hh, wc huone€ssa,
suihkut käytävällå, yhteinen
keittiö 0åäkaappi, micro), tv

- Ryhmätyötila n.30 hlölle

4. Alatalo
- 2x 3hh,4x 4hh, wc huoneessa,
suihkut käytävällä, yhteinen
keittiö (lääkaappi, micro), tv

-Alakerrassa 5 hengen huoneisto

5. Ta rin atalo
- Ravintola ja Kahvio/Pub

- Liikunta-/ seikkailutila
26 x 15 x 7m, seinåpeilit
kiipeilyseinå ja yläköysistörata

- Rentoutus-, ryhmä- ja tarinatila

6. Rantasauna

- lso sauna {10-15 hlöä, 8 suihkua)

- Pieni sauna, (8 hlöä, 3 suihkua)

- Takkahuone istumapaikat
15 hengelle, t€rassi

7. Mökit
- Majoitls M1-M10 2x 2hh,
tupakeittiössä vuodesohva

-Tupakeittiössä astiat 6:lle, tv
sauna, kuivauskaappi

8. Savusauna
- Käytössä vain kesäkaudella

9. Kullaanhonka
- Hirsihuvila 6-8 hengelle,
tupakeittiö jossa astiat 6:lle
tv, varaava takka, sauna

10. N uotiopa ikat
- Katoksellinen grillauspa:kka
mökkialueen rannassa noin
10-15 hengelle

- lso nuotiopaikka, n. 10O:lle
(ruokala kentän yläpuolella)

- Kota, n. 20 hlölle

- Grillikatos Punaisella talolla

11. Rexilä

- 1x2hh,3x1hh, kerrossänky,
vuodesohvat yht. 7+3 hlöä

- keittiai tv, sauna

12. Kuntopolku
- 3 km:n valaistu pururata

-Talvisin hiihtolatu

13. Rivitalo yksiöt
- R5-R11, R13, 2 h huoneistot,
keittiö 0åäkaappi, hella), tv

14. Paritalo
- Asunto 24, +6 h huoneistot,
keittiö Uååk?appi, hella), tv

15. Puna inen Talo
- 2x 2hh, 3x 4hh, Yhteisinä
tiloina tupa ja -keitti4
saunaja tv

Ulkotiloja
- Alakenttä (tarinatalolla)

- Ryhmätoiminta-ja

- Bingosuunnistusreitti

- Luontopolku

- Röllin tarlnaseikkailurata
laavut seikkailukylässä
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Kullaanniemi 220 . 70420 Pohjankuru
GPS [N 60e 1' 3-7.92",823e22',50.99"1
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Helsingistä n, 100 km
Helsinki-Hanko tietä (51)

75 km Ka rjaa-Pohja opasti-
melle, josta kää n nytään

oikealle. Seu raa opasteiE
Pohjaan (111).

Pohjan taajaman ohitettuasi
vastaan tulee opastin: Kisa-

keskus 13 km, josta käännytään

oikealle ja ajetaan perille
poikkeamatta.

Turusta n. 125 km
Tu rku-Helsinki tietä (1) Saloon

53 km ja edelleen Salo-Tammi-

saari tietä (52) n. 40 km.

Ennen Ten holaa käännytään

vasem malle Pohjaa n {111).

Ajetaan tätä tietä kunnes tulee
opastin: Kisakeskus 13 km.

Kää n nytää n vasemma lle ja

ajetaa n perille poikkea matta.

Hyvinkäältä n. 115 km
Hyvin kää-Ha n ko tietä (25)

91 km Lohjan ohi Karjaa-Pohja

opastimelle, josta käänrrytään

oikea lle. Seuraa opasteib
Pohlaa n (111).

Pohjan taajaman ohitettuasi
vastaan tulee opastin: l(sa-
keskus 13 km, josta käänny-
tään oikealle ja ajetaan perille
poikkeamatta.

ir.:ln il ii;r

Junayhteys Karjaalle Helsingistå ja Turusta. l(sakeskuksen järjestämille lomille tulevat voivat varata
maksullisen kyydin Kisakeskuksen kautta, kurssikutsussa kerrotaan miltä junalta haetaan.
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Kyl pytynnyri Badetonne

Saksalaiset Jawavieraat tilasivat Suomesta kahdeksan hengen kylpytynnyrin jonka koekäyttö
suoritettiin jou lu n alla.

Leo Virta 75 v.

Syksyinen tervehdys t ältä Savon rnualtal

Suonenjoella syntyneenä .miehe[s kasvaneena bensaa vereensa
saaneena ,vauht a pelkäämättömänä hankki ens mmä sen pyörän
sä 1954 oll Viktoria jolla ajeli parivuotta. jonka 1älkeen 1äärata ajoi-
hin tuli hankittua lfa 1956 sillä tuli kilpailtua parivuotta.

Seuraava pyörä oli JAWA jolla kilpailin Kuopiossa Väinölännie-
men TTajoissa 1960 ollen sijalla 11. 1962 sijoituksena 6. sija 1963
tulin 3:nneksi

HARJUN TT ajoissa 1963 sijoitus oli 6. Savo-Karjala CUP 1994 yli
250c tulin 2 maaliin.

PSAmotocros ajoihin osallistuin myöskin.

PSA Heinolan maarata SlVl ajoissa olin 11 . Näytös ajossa 1998 ja
2000 olin mukana Kuopion Väinölänniemellä, monen tutun
kaverin kera joita oli hauska tavata vuosien jälkeen.

Tapasin ihastuttavan neitokaisen 1958 niinpä yhteinen taipaleemme
Liljan kanssa alkoi.
Lopetin kilpailemisen 1966 mutta seuraan toisten kilpailuja innolla
ollen hengessä mukana. Tallissa on 3 pyörää joista tarklstan ajoku n.
non sekä pölyt pois Jawa kilpapyörä vm.1951 Jawa 350 sekä
M2125 vm. 1962 ,jospa poika innostuu.

[/erkkipäivääni vietin 21.1 0 201 0 perhepiirissä
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Jämsän mantsa '15.5 .2010
Viikkoa aikaisemmin ajettuna olisi reitti ollut
huomattavasti kuraisempi. Nyt ajolauantaina keli oli
lämmin ja aurinkoinen. Paikalle saapui 25 rohkeaa
kul.iettajaa. Reittiä jouduttiin viime hetkellä
muuttamaan suunnitellusta maanomistajan tien
kunnostamisesta johtuen. Ratamestari Seppo
Järvinen reititti nopeasti korvaavan maastokokeen
tilalle. Tällä kertaa reitityksessä oli otettu oppia
Neste rallista.

Kilpailijat ajoivat kahteen kertaan kolme
maastokoetta peräkkäin, välissä lyhyt
huoltotauko. Maastokokeen lopussa
odotettiin viimeinenkin maalin ja sitten
siirryttiin kaikki kerralla seuraavalle
maastokokeelle.

&EF*

Tällä ratamestari sai vähennettyä huomattavasti
reitin merkkaamista. Kaikki maastokokeet olivat
Morvan välittömässä läheisyydessä. Reitillä tuli
yhteensä pituutta arviolta 20km. lvlaastokokeei
olivat aika vaativia, mutta alaputkisella Jawalla
jotenkin läpi ajettavissa. Oli kovapohjaista
metsäautotieiä, pehmeä hiekkaista latupohjaa,
u ra ista peltotietä, kivistä metsäpolkua,
hakkuuaukkoa, umpimetsää, kaatuneiden puiden
ylityksiä ja yksi syvän ojan ylitys, joka oli monelle
kuljettajalle uudemmalla pyörälläkin haaste.
Kun maastokokeita oli paljon, tapahtuikin paljon.
Kaikki eivät selvinneet ongelmitta reittiä läpi.
Ongelmia tuli tasaisesti niin uudemmille, kuin
vanhemmillekin ajokeille.
Salon Heikiltä katosivat Sixistä sähköt
'1 

. maastokokeella. Stenbergin Hannu ajoi ojaan
samalla kokeella ja juovutti Jawaan käyntiin
potkiessaan, siinä menikin sitten aika paljon aikaa.
Siitä sisuuntuneena ajoi uudestaan metsään
3.maastokokeella ja väänsi vaihdepolkimen
keskeytys kuntoon. Kyllästisen Jaakko katkaisi
to sen lalkatapin. huoltotauolla otettiin uusi tilalle
Hannun keskevttäneestä aiokista.

Kyllästisen Jaakko, Jawa
575/01. Viikilän ja Järvisen
vanha Koneliikkeen rakentama
cross versio.

E.

Salon Tairno olit! a rr9[aå !a kaisoj:.]: r3 k: a

Lähtöpaikka Morvassa.



Wa llen iu kse n Tapanin Husqvarnasta irtosi
kaasuttajan luistista su utinneu la 3. maastokokeella
ja siihen loppui matka. Jokisen Juha muotoili
uudelleen Suzuki RM:nsä jarrupolkimen,
huoltotauolla se saatiin jotenkin oiottua kuntoon.
Lahden Jukan KTM:stä oli 1 . maastokokeella kävnti
kadoksissa.

Lahden Jukan KTIVI reitin lopulta läpiajaneena.

Ahvenaisen Kari, Bruunin Kari ja Biesen Jarmo
olivat sitä mieltä, että 1 kierros riittää ja jättivät
toisen kierroksen väliin.
Maalissa oli monta tyytyväistä kuljettajaa, vaikka
reitti ei ollut helpoin, oli se useimmista osallistujista
mukava ajella. Yksi tyytyvä isimmistä oli Ketelän
Martti, jonka kasvoista kuvastui täydellinen nautinto.

Tulokset

c 14 Topi mberg KTN/ GS 250 vm 79 22,3a

c 9 Juha l/attila KTII GS 125 vm 74 22,55

c 84 Jukka Hirnanen Yamaha lT 250 vrn 79 23,32

c 47 l\,4artti Nieminen JAWA s 575 vm 64 24,32

c 17 Lasse Honkanen Husqvarna WR 250 vm9l 24,56

c 6 l\,4arkku Lahtinen JAWA s 575 vm 65 26,00

c 83 Jaakko Kyllästinen JAWA s 575 vm 65 26,03

c 81 Juha Jok nen Suzuki Rl\,4 370 vm 76 26.34

c114 N4aur Harjumäk Yarnaha lT 175 vm 78 27.22

c 86 Tomm Toukola Honda XL 175 vm 74 27,49

c 10 Jukka Laht KTN4 GS 125 vm 74 29,06

c 46 Paavo Oja a lvotobi 12 vrn 71 29jA

c 1 Antti Hartikainen Husqvarna WR 250 vm 84 29,20

c 76 Martti Ketelä Zyndapp GS 125 vm 76 29,38

c 77 l\larkku Nieminen KTM GS 125 vm 77 32,33

c B0 Tauno Varis SLrzuki RM 125 vrn 77 37,50

c 7 Kå evi He kkinen Monafk N4X Special B0 71 3934

c T8 Jouko Teräsaho KTN4 125 vm 75 4 mk

c 15 KariAhvenainen KTN,4 125 GS 125 vm 76 3 mk

cl2sJarr.o Biese Honda XL 350 vm 75 3 mk

c 5 Kari Bruun CZ250vm62 3 nrk

c 82 Tapani Wallenius Husqvarna WR 250 vm 82 2 mk

c 45 Hannu Stenberg JAWA s 575 vm 64 2 mk

c 4 Heikkl Salo JAWA Six Days vm 64 1 mk

N ope in
Raunon

J awa n,
vanna

tl iemisen Ma rtin S575/02.
päijänne ajokki.

'.' '- .:,,.ffi#
H iekkase n

Olisikohan joskus tulevaisuudessa Päijänneajoissa
io samoia teitä?
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Matka Moottoripyörällä Sernopili in

MZ hanastajat.la tietysti Jawasakki päättivät lähteä

Sernopiliin oikein paikanpäälle katsomaan, miltä

tänä päivänä ydinonnettomuusalue n äyttää.
Sernopilin ydinvoimalan tuhoutuminen 1986 on
pahin yd in o n n etto m u u s, joka on sattunut
ydinenergian rauhanomaisessa käytössä. Myös

Suomi sai osansa saasteista, jotka s eltä evislvät
ympäristöön. Onnettomuus on noussut otsikoihin
säännöllisin väliajoin. milLorn asia lisesti, milloin
väritettynä propaganda-uuiisina. U utisoin n in
johdosta ei monellakaan ole o keaa kuvaa mitä

tapahtui, miten asioita hoidettiin Ja mikä nykyinen

tilanne on alueella. Ehkä nämä seikat saivat meidät
liikkeelle katsomaan mitä yd intuhoalueella nykyisin

ta pahtu u.

Pääsy alueelle vaatti luvan ja paikallisen
kiertomatkan järjestäjän 1a oppaan alueelle.
Meidän matkamme käytännön järjestelyt hoiti Bal
Tur-niminen matkato;misto Helsingistä. Lisä ks i

heidän kauttaan varattiin hotellit K ovaan ja Minskiin
ja he myös hoitivat viisum n Valko-Venä1äl e N'1u ta

osin matkamme teht rn omatoimtpohla ta

Porukkaamme kuuluivat "Sep 64v MZ 25acc
vm.1990, "Vände 54v MZ 250cc SW vm.1976,
"Kalle" 66v MZ2SOccSWvm.'1976 ja'Reiska"63v

Jawa 660cc vm.2009. Ei siis enää mitään poikasia
ja pyörätkin olivat jotain muuta kuin tavanomaisia
matkapyöriä.

Matkaan lähdettiin 10.7 Vuosaaresta laivalla
Puolaan Gdyniaan, josta ajoimme kolmen päivän
aikana Ukrainaan. Kiovaan saavuimme 15.7.
Alo Puolassa oli kokemus, liikenne oli melkoista
villinlännen touhua. Ei millään mitään väliä eikä
mitään valvontaa näkynyt. Tiet olivat huonossa
kunnossa ja missä on tienparannustyömaa niin kyltti
ilmoittaa kuinka monta miljoonaa EU rahaa on tullut
kohteeseen. Näyttää melkoiselta vedätykseltä.

Sernopiliin.
Aamulla 16.7 odottelimme Kiovassa Hotelli Rus:n
pihalla VW-bussia. Annettujen tuntomerkkien
näköinen auto kurvasi pihaan ja matkamme
voimalalle alkoi. l\,4atkasimme noin reilut 100km
Kiovasta luoteeseen. Ensimmäinen tarkasluspiste,
jossa matka asiaktrjat tarkastetaan. on 40km
suojavyöhykkeen rajalla. Toisen kerran paperit
ta rkastetaa n Sernopilin kaupunkiin tultaessa.
Katu jota ajetaan ei juuri poikkea muista alueen
prkku kaupungeista. Kadutla istutukset on hoidettu,
asuntojen ikkunoissa verhot, autoja seisoo talojen
pihoilla ja bussi tulee vastaan. Liikenne on
poikkeu ksellisen hiljaista, vain muutama henkilö ja
pakettiauto on liikenteessä.



Saavuimme rakennuksen uokse, jossa paikallinen
'-- -^ \lo tan-re kierrokse'upds u(dd

henkilökohta sella sätei v'nitta-tsella .a I,e--o'a.
jossa kerrottirn lyhyesti tapahtum sta 2,+ vuotta
srlten.
Selvitettiin alueen säteilytilanne la kierroksemme
riskit. Allekirjoitamme paperin, jossa riskit on
selvitetty, sekä että olemme omalla vastuullamme
alueella. Suojavarusteita ei tarvita, mutta
suositellaan, että paljasta ihoa olisi mahdollisimman
vähän. Kengät tulee jättää alueelle sieltä
poistuttaessa.

Matka kohti voimalaa voi alkaa. Pysähdymme
Sernopilin paloaseman eteen säteilyyn kuolleiden
palomiesten ku n n iaksi pystytetylle muistomerkille.
Takana oleva paloasema näytti toimivalta asemalta.
Kadunvarressa olevalla näyttötaululla lukemat
osoittivat eri säteilyarvoja reaaliajassa.

Pripjat aavekau pu n kil
Sernopili 1äi taakse la noin 10-15km saavulrnme
Pripjat nimisen kaupungin rajal e. jossa oli viimeinen
oaoereiden ta rkastus ennen voim ala-aluetta.

Pripjat on varsinainen voimalakau pu n ki. Kaupunki
on rakennettu voimalan kanssa samaan aikaan ja
sen asukkaat ovat saaneet toimeentulonsa
voimalasta.
Aluee a o eskeluun on varattu enintään 2 tuntia.
K errämme vo ma a-aluetta ja pysähdymme
1.,,,,^^r^^^ l.^..^^ i\in^+- A_ie A rarlzl^raitlaa tv ta J-)o u I uo^ru, ulu.
Kauem pana näkyvät ykkös-, kakkos- ja
kolmosreaktorit sekä nelosen sarkofaasi.
Nelosreaktori oli varsinainen onnettom u usreaktori.
Muut on ajettu alas, joten voimaloissa ei tuoteta
sähköä, mutta nirssä joudutaan tekemään huolto- ja
kunnostustöitä. Nelosreaktorin sarkofaasi vuotaa
säteilyä ja sitä vahvistetaan edelleen.

Voimalan läheisyyteen on rakennettu uusi
teollisuushalli, josta näkyvistä laitteista päätellen
siellä on betonitehdas, eli ilmeisesti vuotavia
rakenteita vahvistetaan betonilla ja mahdollisesti
mu lla a ne lla.
Sarkofaas n s sällä yd nfuusio tulee jatkumaan
seuraavat 20 000 vuotta, joten onnettomuuden
seuraukset va kuttavat tuhansie n su ku polvien ajan.
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Ajoimme tuhoutuneen reaktorin lähelle pystytetyn

muistomerkin viereen valokuvausta varten. Paikalla saa

olla enintään minuutin. Säteilyn voimakkuudesta ei ole

tietoa, pitäisi olla oma mittari.
Kuvaamisen jälkeen ajarnme Pripjatin aavekaupunkiin.
Kuljemme pääkatua pitkin. Kasvillisuus on vallannut
kadut. Puiden ja pensaiden välistä voi nähdä
kerrostalojen ylempien kerrosten ikkunoita. Matalampia
rakennuksia ei näkynyt ollenkaan. Huvipuistossa olivat
karuselli, maailmanpyörä ja sähköautorata jääneet
odottamaan ruosteen tuhoavaa vaikutusta. Käynnit
urheiluhallissa, koulussa, paloasemalla ja autovarikolla
osoittivat ettei täälläkään olla suoiassa vandaaleilta.
Lämpöpattereita, putkistola ja kuparit sähkömoottoreista
oli revitty parernpaan käyttöön. Autovarikolle jääneistä
autoista oli kaikki irtonainer \o'jattLr ialtee'r. Jopa
urheiluhallin lattialaudat ollvat osittain kelvanneet
"uusiokäytiöön".
Pripjatin rakennuksissa näkyvät veden ia pakkasen
aiheuttamat vauriot. Toiset 24 vuotta, niin kaupungista on
jäljellä ainoastaan kasa betonilohkareita ja vääntyneitä
harjateräksiä.

Palaamme Sernopiliin, matkalla tarkastuspisteessä
katsotaan paperit la lasketaan henkilöt, että kaikki ovat
tallella. Auton alustasta ja pyöristä mitataan säteilyarvot.
l\.4e emme näe mitä mittarit näyttää. matka saa jathua

Saavumme lähtöpaikkaamme, jossa vaihdamme
jalkineet ja käyttämämme kertakäyttöhaalarit heitämme
kenkien keralla roskikseen. l\4eille on varattu maittava
monen ruokalajin lounas. Ruokailtuamme heitämme
Volkkarilla oppaamme paikalliseen baariin ja käymme
itse linja-autoaseman kaupassa ostamassa luotavaa.
Vettä kului uskomaton määrä, kun lämpö oli varjossakin
liki40 astetta.

Paluumatkalla läpäisimme samat tarkastuspisteet kuin
mennessä ja viimeisellä käytiin mittauttamassa omat
säteilvarvot samantaoaisessa laitteessa kuin esimerkiksi
Loviisan voimalassa on. Portti aukeni ia matka Kiovaan
alkoi.

Sernopilin suojavyöhykkeen sisällä asuu noin 3000
henkeä. pääaslassa voimalassa työskenteleviä, sekä
noin 3000 henkeä käy siellä ulkopuolelta päivittäin
työssä. Eri lähteet antavat näistä luvuista ristiriitaisia
tietoja eikä meillekään avautunut mikä on todellisuus.
lvleille Sernopili on unelias hiljainen pikkukaupunki, jossa
elämä iatkuu omaan tahtiin.

Uusiokäyttöä, Cezeta skootterin moottori lumiaurassa

Tällainen lumentyönnin on ollut käytössä Helsingin Konalassa jo 40 vuotta. Sillä on aurattu niin

omakotitalon pihat kuin yrnpäristön ja kakäytävät. La tteessa on pika ukituksella käännettävä puskulevy

ja nastoitetut puutarhatraktor n pyörät. Va mistaja l\,1ikko Laat luoma 75 v Kuvattu 8.2.201 0
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Kotia kohti.
Palasimme noin 250km takaisin Novograd-Volinskin
kaupunkiin,.johon Reiskan Jawa oli jäänyt korjattavaksi,
takapyörän pinnojen katkeilemisen johdosta. Paikallinen
paja oli tehnyt hyvää työtä ja matkamme jatkui Valko-
Venäjää kohden.
Vielä yö Ukrainassa ennen rajan ylitystä.
Rajamuodollisuudet kestivät reilut 4 tuntia Ukrainan ja
Valko-Venälän rajalla, .ioten päivän ajomatka läi 140
kilometriin. Yövyimme l\4ozir-nimisessä kaupungissa,
aamulla kohtiMinskiä.

Valko-Venäjällä olivat kierroksemme parhaat tiet sekä
rauhallisin liikenne. Tätä voi verrata Suomen
liikenteeseen. lvlinskiä ihailimme kahden yön verran.
Yleinen siisteys ja järjestys oli positiivinen yllätys maasta.
Hintataso oli myös turistin kukkarolle edullisin
kierroksemme maista.

Sitten otettiin suunta Latviaan Daukavapiltsiin. Ajoimme
hyvää nelikaistaista moottoriliikennetietä noin 150km,
loppumatkan hyviä paikallisteitä. Rajamuodollisuudet
kestivät pari tuntia, kun oli riittävästi harjoiteltu edellisellä
raialla kaavakkeiden täl4töä.

Daukavapiltsissä vietetyn yön jälkeen suunnattiin Viroon.
ltse a.ielin Pärnuun, josta lauantaina 24.7 ajelin
autolautan avustamana kotiin. Vände suuntasi
Jokevaan. Reiska ja Sepi olivat jo aiemmin menneet
Liettuan Vilnuksen kautta kotia kohti. Pojilla oli kiire
viikonlopun lmatran muistoajoihin.

Omassa pyörässäni oli alkumatkasta bensaongelmia,
ilmeisesti kuuman ilman johdosta. Laskin bensan pintaa
uimurissa ja kaasuttajan neulaa pykälän verran, niin
säädöt auttoivat kulkuun. Reiskan pinnaongelmat
selvitettiin kunnialla eikä muilla ollut kulkuun vaikuttavia
ongelmia, joten noin 3300km ja 14 vuorokauden reissu
"retro" kalustolla onnistui hyvin.

I

Lop pu sa noiksi voisi sopia fraasi;

l\4atkailu avartaa! ! ! Terveisin Kalle Tuusulasta
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TEKNIIKKA Jawan vanteen puolen rihtaus

Täysinapaisen ja suorapinnisen Jawan vanteen kokoon-

pano ja rihtaaminen on aika helppo tehtävä verratiuna

puolinapaiseen ja koukkupääpinneillä varustettuun. Kos-

kapa napa on keskellä vannetta, niin offset mitta on

tietenkin sama kummaltakin puolelta mitattuna.

Laita vanteen keskiö ja vanne pöydälle sekä pujota c n. :

reikiinsä. Pinn,n suunia tulee oikeaks tos\åpd t. -- -

reiät on kohdistettu niin että ne ovat o keassa ku ".assa
Vanteen asento löyiyy helposti kääntelemä lä .an-e::a
niin että pinnimenee vanteen re k n o keafs-u':å ses:

Olen tökännyt pinnan kienepään Vase n - p"rkk r. s :a
onjatkossa hyötyä.

Kiristä nipat kevyest ja käännä vanne toisinpäin sekä
pujota toisen puo en pinn it paikalleen.

Kiristä tämän jälkeen nipat suurin piirtein samaan
mittaan, esimerkiksi niin että nipan reiästä katsottuna
pinnin pää on yhtä syvällä reiässä jokaisen pinnin
kohdalla. Tämän jälkeen vanteen voikin laittaa jo
akselinsa varaan pystyyn ja aloittaa tarkempi rihtaa-
minen.

Poista selkäheitto ensin löysäämä lä mataLamman
kohdan pinnejä ja kiristärnällä korkeamman kohdan
pinnejä. Löysää o.n-eja ta'peek,i ptkältå Tal<alia ja
kiristä samoin.
Sivuheitto poistetaan löysäämällä u komutkan puoleisia
pinnelä ja k ristämä Lä sisämutkan puoleisia. ltse olen
käyttänyt mittakelloa rihtaukseen, mutia se on turhankin
tarkka.
Rihtauspukkiln voiviritellä myös ruuvit joiden avulla heitot
voitodeta.

l\,4ittaa vanteen keskeisyys eli offset pitkällä viivaimella tai
rimalla. l\,4 itta tulee olla sama keskiön reunan ja vanteen
reunan välillä kummaltakin puolelta mitaituna. Jos heitot
saa alre n'rir imetri^ ni 'r va^teel'a voi ajaa. useir rergas
heiitää enemmän Olen mitannut heiton vanteelta n istä
kohti sisäpuo e ta mih n rengas koskettaa Jawan
vanteissa vo olla toskohdassa !'l m !n l'e tto
leveydessä, se täytyy ottaa huom oor
Sitten pinnal vai.] sop va e I irc.oe e e .. -aa-d :e-
pinnin päätvaikka pikku rälläkällä po s.

Työ tekijäänsä neuvoo.
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Jawamaalari Tuusulasta Kari Mikkonen

6.1 .196'1 Espoossa syntynyt polankloppi varttui Espoon

maalaismaisemissa. lsäni oli motoristi -50 -60 lukulen

vaihteessa kahdella MZ 250 espyörällään
lntohimoisena Eltsun kävilänä faija seisoskeli
ratavallilla ja tarkkaili kilpakoneita Veneily oli faijalle

ehdoton elåmäntapa, ioten mooitoripyöräharrastus jäi

polalle, johon jawa kärpänen iski kovaa Kansakoulun
ioooutuot<itta kuuntelimme rock'n rollia ja purimme

ooliinmopoia.Mopon osia ja rautaromua heräämällå ja

mvvmällä. sain kasaan jopa pieniä säästöjä Jawat

siivat vielä olla rauhassa liiterissä

Elettiin -70 luvun puoliväliä, kun piti saada oma tolmlva

mopo! Kotona äitini vastusti asiaa vahvasti, muuta

mielestäni ratkaisin asian näppärästi, siis omasta

mielestäni, en ostanut mopoa vaan Jawan. Jawa löytyi

talonmiehemme takapihalta vihreän lahna Skodan

vierestä. Se näytti hienolia Tästä se moottoripyörä-
harrastus alkoi. Muistan asiasta käydyn varsin tiukkoja

keskusieluja kotona, ioten Jawa varastoitiin kaverinl

vaiaan naapuriin. Tästä punaisesta 559 Jawasta olin

vaisin ylpeä,olihan se melkein sportti Pyörä oli varsin

Dainava laite nuorelle motoristille varsinkin
metsäooluilla. Sähköiea hanssa muistan o'leer
vaikeuksia tai lähinnä sen ajoittaisesta puutteesta

Kesä -76 meni puuhastelessa Jawanl Kanssa la tu n

vaihtaneeksi sen kauheaan kasaan punajsla la vrhre ta

Jawan osia Kuuluivat o een kahden slx days la"van
osat. Näistä kahdesta v nosta rungosta !'lkkoutuneesta
rohkosl.a ja ko nL's sla pe t osisla erme \a\erln
kanssa tehneet pyöriä, oslen ja taitoien puutteessa'

Romut osti joku crossiharrastaia pois nurkista

Tässä vaiheessa laitoin ostoilmoituksen Maaseudun

tulevaisuuteen, eikä aikaakaan kun löysin itseni

Loimaalta maatilalta pistolapio kourassa kompostia

kaivamassa... Kompostin sisältö ei kiinnostanut vaan

Dlroliksi hautautunut Jawa tyyppi 12 Se oli harmaa'

iruonokuntornen ja vuosrnall' -48. Samasta paikasta tull

otettua myÖs talteen NSU 175 2{ vuosimalli -32 Hyvä

vstävä. ioka oll kuskina pakuineen el ojkein ymmärtänyt
-kupleiin 

juonta, mutta toi miehen ja romut kotiin Hul un

maineen talsin saaha.. .

Vekan syysajo. Tauko Lempivaarassa
Kari ja -63 Jawa California 590 -04

L"-hi#r-

Tallitunnelmaa talvella 2005-2006

Elettiin aikoja -70 luvun lopussa, kun löysin hienon

Jawan 353 mallin vm -59. Alkuperäiskuntoinen
siniharmaa Jawa, nätti ja toimiva Tämä pyörä

entisöitlin myöhemmin ja sen osti ystäväni vuonna

-80. Jawoja oli nuorella miehellä riittämiin liiterissä

mm. Jawat 353, 35 4,356, 12 sekä C2 47 5

Varaosia soitellessa sain jostakin Veikko Kosken
numeron Keravalle.Veka antoikin vlhjeen Korsossa

olevista Jawoista purkutalon tal issa, eikä
aikaakaan , kun 175 ja 250 Jawat olivat noudettu

kotiliiteriin Tuomar aan. Purkutalo pureitiin ja tontti

sllvottiln seuraavalla v iko a i\,4opoa en muuten

vie äkaän om stanui ..Oljn hankkinut pari Cesetaa

nurkkiin la kokeilln alkaa skootteristiksi. Toinen

n stä se sjn nen kävi liian kuumana jatkuvasti la
le kkasi K nn useasti. Parempi yksilö, se punainen,

e adannul millään konstilla Luovuin niistä ja otin

CZ .i75 käsittelyyn. Se oli nopea 1a ketterä pyörä,

lo Ka tuij kaadettuakin, mutta siitä lisää myöhemmin'

P hassa seisoi pari " messeriäkin" odottamassa

ehostusta. Tällöin tutustuin Bergströmin Artoon,
jo ta sa n aoua ja leuvoja tuolloin

Vuonna -80 syntyi tytiäreni Virpi ja kalustoa

tulimyytya aika rankalla kädellä. Tuo -48 harmaa

Jawa askarruttaa, missä mahtaa olla. Olisi kiva

tietää pelastuiko/liikkuuko? CZ 475 sta tuli kone

myytyä ja lopulta rullaava aihio siirtyi kaverille

16 -
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Työkseni olin tehnyt maalaushommia vuodesia -77
perheyhtiössämme. Vuonna -85 menin parin mutkan
kautta Wiiman koritehtaal e maalariksi. Kosken Vekan
tapasin jälleen Wiimalla la kuul n edellisvuonna
perustetun Jawakerhon. Oma Jawaharrastukseni oli

naftaliinissä, jenkkiautoharrastuksen iskettyä päälle.

Tosin jo vuonna -75 oli tullut hankittua -59 Chevy
Jawojen rinnalle. Ja olihan noita Jenkkiautojakin joku

kappale vuosien mittaan.

Vuonna -96-97 perustettiin maalaamo avovaimoni
kanssa Tapanilaan. Työn kuva oli selkeä, harras-
teajoneuvot: mopot, moottoripyörät ja autot. Vuodesta -

99 lähtien Jawojen osuus lisääntyi jatkuvasti. Siitä
iähtien olemme maa anneet lukuisia Jawoja CZ ja
N/lanetteja.V hdoi^ vLo^-d -99 , ao! -ä sL, .eLt- d Le n

päätöksen Jawaha"astuhse- -Joelreen ä o rra- sestä
Helsingissä moottor urheilumuseossa se soi -59 N4anet
S100 skooteri jouten, Joka varsin rlpeästi s irtyi tall ini.
Tuli niitä hankittua jokunen muukin l\,4anet aihio. Virosta
löytyi Jawa 559 vm -61 , joka ostettiin pois lojumasta. -59
l\4anet S100 entisöitiin ja se valmistui juuri sopivasti
2003 Järvenpään Jawasakki ajoihin. Päätin hankkia
joitakln nuoruuden haavepyöriä, kuten -60 luvun sportti
Jawan sekä Jawa Californian. -70 luvun alussa Jawa
California oli vienyt nuoren miehen sydämmen, mutta
se oli mahdoton hankkia korkean hintansa tähden. Nyt
olisi toinen mahdollisuus, kenties. Sellaista ei vaan
tuntunut löytyvän ihan heti. Sitä vastoin löytyi CZ 475
kaadettu, purettu ja ilman konetta. Kyllä juuri se vuosia
sitten myyty.Odottaa yhä entisöintiä, ehkäpä
seuraavalla viisvuotiskaudella. Kalustoa on näinä
vuosina tullut ja mennyt, mutta nuoruusvuosien
sporttimallit jaksoivat ki nnostaa. joten v iskytluvun
pyörät sa;var läl'töpass t.Myös\in isälrä po.a le
siirtyneet 18 la 354 mal t tuli myytyä. l,4oottoripyör ä
maalattiin nyr Tatraris-olla He sirg'ssä. nopoa
enomistanut vieläkään...

Vuonna 2004 tuli paha takaisku Jawaharras-
tukselle. Ollessamme vaimoni kanssa Ruotsin
Jawakerhon kokoontumisessa ystäväni soitti ja
kertoi, että harrastetallimme oli palanut poroksi.
Kotiinpaluun jä keen meinas iskeä hatutus. Osa
kalustosta oli siirtynyt moottor pyörien taivaaseen,
toinen puolitarvitsisi uusentlsö nn in. l\4uuttokuorma
uuteen tallliin Seutulaan e mie tä ylentänyt, mutta
minkäs voit. Katsellessa mustuneita savulta
haisevia pyöriä, ei homma meinannut millään
lähteä käyntiin uudestaan. Vaimon -59 Manet
skootterin sain elvytettyä ajokuntoon. mutta
täysentisöinti odottaa. Eräänä päivänä kaivoin
ulkoruokinnasta Viron tuonti 559 Jawan. Se oli
ensimmäinen palosta selvinnyt aihio, loka
entisöitiin. Kaunis valkoharmaa Jawa, joka myytiin
eteenpäin, mutta tästä homma aukesi uudelleen.
Lä1ästä kaivettiin vielä Amerikanmalli 361-01 ja
CZ 475 adatlanaan tulevaa. Sain ostettua myös
to sen CZ 475 kanadamallin talteen. Toivoa ehkä
s ttenk n ol .

Vuonna 2005 toteutui viimein pitkäaikainen unelma,
kun Pekkolan O avi suostui myymään minulle -63
Jawa Californian. Kärletön asennetti n koneeseen,
pientä fiksausta ja museotarkastu kseen. Pyörä
rekisteröitiin ja ajot saattoi alkaa.Että ne kilometrit
maistuivat jälleen miehelle ja pyörälle. Vuonna 2006
löytyi Jawa Californian 362 Oilmaster Hollannista
netistä. Pyörä oli myynnissä ekalla omistajallaan ja
tarjous tehtiin. Vaimoni avulla ja ymmärryksellä
Jawa saatiin ostettua ja tuotua Suomeen. Ripeä ja
nätti Amerikanmalri. l\,4yöhemmin pyörä
museotarkastettiin ja rekisteröitiin Suomeen.
Samoihin aikoihin jatkui jo aiemmin aloitetun CZ
475 kanadamallin entisöinti. Koko homma kesti
kaikkaan viisi vuotta, hankalista osapuutteista
johtuen mm. ketjusuojat puuttuivat, sekä lohkot
olivat miltei käyttökelvottomat. Rakentelu jatkui
muitten projektien rinnalla ja valm stui lopulta
vuonna 2010, työvoltto sanol Niin ja se toinen 475
sport valmistuu joskus...

Vuonna 2008 valmistui uusi maalaamomme
Nurmijärven Nukarille, vihdoinkin. Remontoinnit ja
muut hommat aiheuttivat katkoksia Jawa-
harrastamiseen, mutta nyt on aika ottaa takasin ja
nauttia Jawoista täysin siemauksin. Pyöriä
entisöidessäni en suostu tinkimään laadusta. mutta
kaikkia Jawojani myös käytetään. Jawa on tehty
ajamista varten. lvlaai man paras kakstahtinen
moottoripyörä on Jawa. tähän lenee moni meistä
voi yhtyä.

llokseni voin todeta, että olen saanut haalittua
itsellen i nuoru uden haavepyörät Jawat, CZ:l)a
l\4anet,t. Vaa'r se mopohomma IaiIaa jäädä
edelleen vaiheeseen. Onneksi on Jawasakkija sen
myötä ka kki hienot ystävät la yhteydet.llman tätä
poru kkaa oiisimoniasia paljon vaikeampaa.

Jawaterveisin Kari l\4ikkonen
Jawa California 350



Jawa iloittelu, 30.9-3.10-10

Niinpä oli taas aika lähteä Hyvinkäältä jokavuotiselle
Jawa-retkelle Hartolaan.Taisi olla jo 7.kerta.
Muutaman vakiojäsenen mukaan lähti helsinkiläistynyt
EerolanAri. Vakoporukkaan kuuluu
Kivisen Jarkka, Vartiaisen Ana ja allekirjoittanut. No,
lähtöpaikkana oli meidän piha ja siellä oli oltava
viimeistään klo '17.00. Tietenkin siinä sitten yhtä
odoteltiin ja soittettiinkin, muttei vastausta (Jarkka).
17.30 soi viimein puhelin ja kauhee kiroominen. Kyllä
sieltä jonkun sanankin erotti, mutta ei painokelpoista.
Oli nääs Jawa sammunut yhteen risteykseen missä
tietty vähän ruuhkaa, eikä millään henkiin. Lähdettiin
hätiin huoltoautolla lota aloi Jore. TLippaa ,a jota 1.

Tulppaa ja jotain muuta
mukaan. Siellähän kaveri potki
konetta käyntijn kun kohille
saavuttiin. Kipinä tuli silloin
tällöin ja heikko sellainen. Oli
tulpanhattu sökö, puuttui
sisältä osa joka pitää hatun
kiinni tulpassa. Johto kiinni
suoraan tulppaan ja sakean
savun seuratessa ta ka isin
lählöpaikalle. N.4eillä piti laittaa
uus hattu,mutta Jarkka sanoi
että nyt kun toimii niin ei
kosketa.

Päästiin matkaan siinä kuuden
maissa .ia pidettiin taukoja
tuollaisen puolentunnin välein.
Samaista Jawaa ei omista
meinaa saada lämpimänä
millään käyntiin. Siitä on tullut jo vitsi. Joku muu
JAWA-|\,4IES meistä laittaa sen käyntiin sitten aina
alle viiden potkun.
Puolessa välissä otetaan kertakäyttö grilli esiin ja
alkaa makkaran paisto hommelit. Pimeä-ajo
Jawoilla on eksoottista puuhaa. Varsinkin kun
mekin ajellaan pikku hiekkateitä. Siinä vauhti ikään
kuin vähän kärsii. l\,4utta eihän meillä ollut kiire.
Vartiaisen Jawasta hävisi kolmonen jossain
Pulkkilanharjulla. Tulj mieleen yks Sleeppareiden
biisi. Matka kuitenkin jatkul kun muut vaihteet vielä
pelas. Jouduttiin ajamaan vähän isoakin tietä missä
pystyi pjtämään vähän vauhtiakin. Plmeässä sitlen
piti kääntyä vasemmalle ja kun Jawan vilkut on
vähän huonot(ei siis ole) niin meinas takana tullut
rookie ajaa perään. Vauhtia n. 70km/h , minulla käsi
heilui kun tynnyrinpesijällä, mut kaveri ei nähnyi.
Kuului o ikeesti ren kaan vinkuna kuin
amerikkalaisissa elokuvissa, rookie vasemmalta
ohi, (onneksi en ehtinyt itse kääntyä), ja perässä
sulavan kumin aiheuttamaa katkua. iiiOhi
mennessään huusi että "sori". Päästiin viimein
mökkitielle missä Anan laatikosta hävisi mvös
nelosvaihde.

Onneksi matkaa oli enää viitisen kilometriä. Siinä
pidettiin viimeinen tauko samalla ja nautiittin virvok-
keita. Olihan kyseessä vain mökkitie.
Sunnuntaina kotiin lähtiessä mietittiin että
laitetaanko Anan Jawa suoraan autoon mutta mies
itse sanoi että käyvin konein ei keskeytetä. Näin
mentiin ykkös, kakkos vauhtia eteenpäin.Tosin
Ana ei pitänyt kaikkia taukoja ja lähti vähän ennen
muita niiltä tauoilta jotka piti. Pulkkilanharjun
kioskilla sovimme että seuraavalla pysähdyksellä
grillataan S tä palkkaa eiAnan Jawa enää nähnyt.
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Lähtö Ruotsiin Jawaklubbenin kokoontumisajoihin 19.8.2010

Suuntana oli Naa'T ta n satama 3sia a .: a

Trollhättän n

i-::s ^ <:::.-:-- - -:::: ^'a:(a a:{- koht
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Kauko oli lähtenyt jo a emmin Norjalaisten Jawa kokoontumisiin josta hän sitten saapui Norjalaisten kanssa
Ruotsin Jawa ajoihin.
Ruotsin Jawa ajoissa oli kansainvä stä porukkaa. Suomesta. Norjasta Tanskasta, Skotlannista ja tietysti
isännät Ruotsista.

Ruotsa a st-.n tapa tu a kokooniunr sajo h n
\lr J... r -lee erei -lolo, -

.: ::.: : :.::f e'kO f ef CZ-150

Perjantai ilta jatkui rupatellessa Ruotsalaisten Jawa harrastajien seurassa ja hieman vain olutta maistellessa.
Lauantaina oli ohjelmassa ajelulenkki n. '100km vesisateessa, vettä satoi koko matkan, jonka jälkeen palattiin
leirintäalueelle. Suihkuun, saunaahan ei Ruotsalaiset tunne sekä odottelemaan ilta tapahtumaa.
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Hyvän illallisen jäLkeen luovutimme Jawasakin muistopystin Suomen Jawasakin käynnistä. Samalla
haastettiin Ruotsin kerho olympialaisiin, kumman kerhossa käy enemmän osallistujia puolin ja toisin.
Suomi voitti 2010 6-4. Ja toden näköisesti ensi vuonnakin, koska pyörät pitää tuoda ajamalla eikä
perävau nussa.
Kuvassa oleva harmaa tukkainen ponihäntä mies on Ruotsin kerhon puheenjohtaja, ja edessä hallituksen
jäseniä ja taustalla meitä Suomalaisia. llta meni rattoisasti, pikku paukkuja otettiin, Norjalaiset tariosivat
savuviskyä. Paljonhan ei voinut ottaa kun seuraavana aamuna piti lähteä paluumatkal e.

Paluumatka alkoi sunnuntaiaamuna aamupalan iälkeen klo 9:00. llma oli aurinkoinen ja tuu inen.

Kimmoa vähän jännitti paluumatka ja iraht vähän hoLrsu hin n n kuin k!vasta näkyy. Piti miesten vähän
tankata että jaksaa ajella Suomeen. Nenän eCessä o kunnon ehtip hv t paistetuilla potuilla tietysti.
Matka jatkui satamaan ja kohti Suomea. Per ä sitten o nT me 23.8.201 0. K lometrejä takana 1600

Kuvat oli ottanut Jukka Lahti joka oli onnessaan siitä että sa kerrankin ajaa Jawalla ja kunnolla!!ll!!l

Terveisin Rauski, Seppo, Löppe, Kimmo ja Jukka.

!+>
.lj€
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Myydään

Jawa purkuosaa joka malliin lotain I Varaosakoneet typ,
453,355,356,353,354 Perak 11118 CezeIa 17 SjaCZ-
150.Uusi nopeusmittari 95€, virtalukko
ampeerimittaril a 95€.
Perak typ. 111250 hyvät lohkot 90€.
Jawa typ.353/250 kunnostettu vaihtokone, hp.780€,
CZ-150 vaihtokone hp. 440€. Vanteet/pinnat eri
malleihin.
Ketjunsuojat CZ-150 50€ Perak ylä/alaosa 60€, typ
353/354 95€, ketjut/ketju rattaat a kaen 20€.
Vaimentajat/pakokäyrät eri malleih n, ym kromiosaa.
Kumiosat,vaijerit, kä rjet. kon kat. h let,tu pat,polttimot,
peilit.
Kä yte tyt /huo etut J KOW- kaasutt met.
Männäi+renkaat. y kokoja.
Kysele rohkeast . pa ve u pe aa I

VeikkoVäyrynen puh.050-3528060
S-posti veikle.vckal@gtadpam

Myydään Jawa sixin osia

Sixin käytettyjä etu ja takapyöriä renkailla sekä ilman,
myös akseleita,uusia kromivanteita eri kokoja sekä
pinnoja Jawoihin
Jawa Sixin ensiö ja toisio ketjula myös muihin Jawoihin.
Bensaiankki kromattu uusi, Jawa-logolla, bensatankki
kromattu uusi Jawa-z logolla, mittari-aukolla.
Jawa, rnoottori 250c, typ-553, Cezeta 175c,moottori.
jawa perak typ-1 1 moottori
Uusia renkalta 3.25 +12 | Cezeta ), myös muita kokoja
Jawoihin.

lvlatti Oksanen, puh.050-62606
email. 'nattirr.o"sa ner ö^ .a-et '

Seuraava myynti-ilmoitus on tullut ruotsalaisilta
harrastajilta:

Allan Cieaver Uudesta Seelannista omistaa suuren
määrän osia erityisesti CZ 125-150 pyöriin. Halvat
hinnat mutta postikulut ovat korkeat. Kan nattaa kysyä.

allanandwinclqavct]@gmaiken

Rudolf Saxegaardilla Norjassa on myös paljon osia

E-postadress: g-shums@oniine.ne
Adress: Hernnes I Holand

Hemnes 1970, Norge
Telefon 0047 6385 8 114

www.motoren.sk Janek voi myös etsiä osia joita
hänellä ei ole luettelossa.

Gisle Hugella on myös Norjassa paljon CZ 125-
1 50 osia. Puhelin 75 51 47 57
Besoksadresse: Greisdasveien 39 8028 Bodo.
Postadresse Postboks 6 1 85 l\4orkved
8031 Bodo. Hemside: E-post: g huge@onl ne. no

www.motoren.sk ja www.etovar.cz myy Sixin
osia ja työkalula

Myynnissä Zundapp 428 -02vm-64
Pu h. 040 59 39 545 /Kari

Ostetaa n:

Auv an BP ha !aa ostaa 2l bensapumpun
BP-logo a.
Puh.040527 2434 Kar Bruun,/Auv an BP.

llmo itus

Jdnsdr se-o-lle jU \oll las Z-t pelsa purppu-
asema, aiemmat Ko ojärven Union ja Seppolantien
Gu f. Hassin-TB:llä avajaiset Toukokuussa
(tuomien ku kkiessa), o pastus vanhalta
H elsing intieltä.

OSTETAAN JA MYYDÄÄN



M
Itetta Oyi

Kari Mikkosen 2-250 cc


