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Johtoku nta / yhteystiedot

H

Pu heenjohtaja

Kauko S u ntioinen
puh.050-325 7053
kau ko.suntioinen@jawasakki.fi

Jäsen, sihteeri ja rahastonhoitaja

Markku Lahtinen
l\4uurame
puh.050-530 8331
marKku.lahtinen@jalvasakk fi

Johtokunnan jäsen
Jawasakki lehden toimittaja

Lauri Pu irola

Va ntaa
puh.041-549 8156
lauri. puirola@awasakki.fi

Kansikuva: Edellisen lehden tuntematon Jawakuski on tunnistetlu.
l\,4ies on Ari Laakso Tervakosken suunnalta. (alias Jawa-Arska)
Kuva otettu vuonna .1989 Siikarannan veteraanirallissa.

Varapuheenjohtaja

Rauli Vilkas
Järvenpää
puh. 0400-312 642
rauli.vilkas@awasakki.f i

Jäsenkirjuri

Pirjo Koski
Kerava
puh. 0400-609 958
p i rjo. koski @jawasa kki.f i

Johtoku nnan jäsen
Jawasakki lehden aputoimittaja

Veikko Koski
Kerava
puh.0400-743 296
veikko.koski@awasakki.fi



Jawasakki ry:n kerholehti

Aineisto
Seuraavan lehden aineisto
30,11.2011 mennessä.
Lehti ilmestyy jouluksi.

Toimitus
Lauri Puirola

Pallotie 2

01280 Vantaa

Puh. 041-549 8156
lauri.puirola@planmeca.com

Jawasakki lehti ilmestyy
3 numero vuodessa

llmoitushinnat
1/1 sivu 100 €
1/2 sivu 50 €
1/4 sivu 25 €

Painosmäärä
650 kpl

Painopaikka
Kirje- & Lomakepaino 0y
Järvenpää

Sisällysluettelo

2. Johtokunta
3. Päätoimittajanpalsta
4. Vuosikokous

5. Puheenjoht4anpalsta
6. Jawasakkikokoontuminen
7. Rauskn kesäajelu
8. Rautaratsujen syyslaukka

9-10. Ostetaan ja myydään
11. Aikuisten miesten leikkiä

12-13. Jawasakkiajot 2011
'14-15. Löbbbe

15. Tekniikka

16. Takasivu

Päätoimittajan palsta

Taas on kesä mennyt ja lehti ilmestyy tavan mukaan vähän
myöhässä. Seuraava lehti ilmestyy kuitenkin jouluun
mennessä, siinä on vuosikokouskutsu ym. ajankohtaista asiaa,

Kesä on ollut ajokelien suhteen suht koht hyvä, mitä nyt
'oooukesästä on tu llJt vettä aina kin täällä etelässä.
Kävimme pienellä porukalla elokuussa taas Saksassa
paikallisessa Jawa tapahtumassa. Samaan aikaan
varapuheenjohtaja kavereineen kävi Ruotsin rallissa.
Saanemme siitä juttua seuraavaan painokseen.

Saksan tapahtumaan voisi mennä isommallakin porukalla,
laivalla pääsee hyvin jos ei halua ajaa paikanpäälle.
Tapahtuma on n.55 km Rostokista etelään. Perillä tulee kyllä
viikon aikana kilometrejä ihan sopivasti.
Palaan asiaan myöhemmin, sopiva ryhmä voisi olla 6-10
henkeä.

Heitin viime kirjoituksessa ajatuksen kummitoiminnasta ja siten
nuorien harrastajien mukaan saamisesta. Kauko sivuaa samaa
aihetta kirjoituksessaan. Aika vähän on tullut palautetta 1a
keskustelua asian tiimoilta.
Jäsenmäärä lisääntyy tasaista tahtia, harva se viikko joku liittyy
jäseneksi tähän kunniakkaaseen kerhoon.

Nettisivut ovat aika vähäisellä käytöllä, käyttäjiä on kuitenkin
rekisteröitynyt nelisen sataa. Onko aiheet loppu vaiko
mielenkiinnon puutetta. Toivoisin maakunnista aineistoa ja
kuvia sekä kertomuksia harrastuksen tiimoilta ettei
painotuotteesta tulisi väkjsin tehdyn näköistä. Kaikki aiheeseen
liittyvä käy. Alan hahmottelemaan seuraavaa runeroa ja jään
odottelemaan kommentteja.

Hyvää syksyn jatkoa ja ajakaa niillä Jawoilla. Ovat tehty käyttöä
varten. Nähdään vuosikokouksessa viimeistään.

Lauri Puirola



Aika

Paikka

Läsnä

Vuosikokous

11 .6.2011 klo 15.00 - 16.06

Urheiluopisto kisakeskus
Kullaanniemi 220
10420 Pohjankuru

Kauko Suntioinen, l\4arkku Lahtinen, Olavi Koski, Simo Nikander, Harry Eenola,
Jouni Polkko, Tuomo Ruohonen, Nina Pelkonen, Arto Paasonen, Lauri Puirola,
Pauli Komulainen, Heikki Rintala, Keijo Koskinen, Pekka Korpi, Reijo Laakso, Arto
Nieminen, Risto Salo, Esa Salonen, Erkki Grönlund, Erkki Koivula, Jarmo Jääskeläinen
losmo Serttilä, Juhani Hirvonen, Arto Heino, Veikko Koski, Pirjo Koskija Rauli Vilkas
Yhteensä 27 jäsenIä.

Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Kauko Suntioinen avasi kokouksen 15.00.

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjan tarkasiajan ja tarvittaessa
kahden (2) äänten askiian valinta.
Kokouksen puheenioht'aiaksi valittiin Kauko Suntioinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi
ja ääntenlaskijoiksi Nina Pelkonen ja Arto Paasonen..

Kokouksen laillisuuden ia päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Esitvslistan hwäksvminen tvöiäriestvkseksi.
Esitislista hyiäksyttiin työjäij€;stiksdksi. ( Liite 1)

Yhdistvksen sääntöien muuttaminen.
Pääte[tiin. että vhdistvksen sääntöiä muutetaan seuraavasti,
8& Yhdistyksei vuos-ikokouksessä käsiteltävät asiat
Nykyinen teksti.

6.tilikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon kuuleminen sekä tilinpäätöksen
vahvistaminen
1 0.tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Uusi teksti
6.tilikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen sekä tilinpäätöksen
vahvistaminen
1 0.toiminnantarkastajan valinta
14& Titit
Nvkvinen teksti
Yhdistyksen toiminta ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen
ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosiko-
KOUSta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa
ennen vuosikokousta.
Uusi teksti
Yhdistyksen toiminta ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen
ja vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeis-
tään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastaian valinta.
Nykyiselle toimintäkaudelle valittiin toiminnantarkastajaksi Tuomo Ruohonen.

Muut iohtokunnan ia iäsenten esittämien asioiden käsittely.
Johtokunnalle ei olluitullut ilmoitetussa aiassa ennen kokousta jäseniltä kirjallisesti
käsiteltäviä asioita.

Kokouksen päättäminen.
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 15.06.

l\4arkku Lahtinen
Sihteeri

Kauko Suntioinen
Puheenjohtaja

Liitteet Esityslista

Pöytäkirjan vakuudeksi.

Nina Pelkonen

IJ

Arto Paasonen



Puheenjohtajan palsta

Hyvät Jawasakkilaiset

Lehden ilmestyessä on viljat puitu, yöt muuttuneet pimeiksi ja
helteen hehku varmaankin kadonnut. Toivon jäsenistön nauttineen
kesän tapahtumista, minne itse kukin sitten on jawaharrastuksen
merkeissä osallistunutkin.

Meitä suomalaisia jaksoi tulla Jawasakkiajoon itse ajaen noin 130.
Lähes kaikki oman kerhon jäseniä.Joskin olihan joukossa toki joku
u lkopuolinenkin, mutta tuli kuitenkin Jawalla. Nyt määrä oli vielä
kohtuullinen, ottaen huomioon, että jäseniä kerhossa on n.600.
Mutta porukka vanhenee kovaa vauhtia ja armoton totuus on se,

että seuraavan v den vuoden s sään moni " vanhoista jääristä" joutuu luopumaan ajotouhuista iän
tuomien rasitteiden takia ja ovat siten pois jawailemasta.

Tämä vanhenem isseikka ja sen vaikutukset kerhomme toiminnan tulevaisuuteen on saanut
minut hieman mietteliääksi. Kun ne Jawat olisi kuitenkin hyvä pitää ajossa muistutuksena
vanhoista hyvistä ajoista. Etteivät ne jäisi talleihin hapettumaan, vaikka omistaja jo alkaisikin.
Meistä moni on itse entistänyt tai muuten hankkinut omistukseensa lukuisia Jawoja. Niissä on
tapauksesta riippuen kiinni paljonkin 'ahaa ja kuka sitä nyt ihan pilkkahinnallakaan haluaisi ruveta
omaisuudestaan luopumaan. Mutta harrastus tulee väkisin vähenemään, jos Jawat eivät lähde
talleista liikenteeseen uusien harrastajien ajamana. Tässä varmaankin on jonkun verran
pohtimisen aihetta, mikä olisi mielekäs tapa vanhan luopua aarteistaan, jotta osallistujien määrä
saataisiin Jawasakkiajossakin pysymään ainakin nykyisellä tasolla.

En kehota pilkkahinnalla luopumaan, mutta voi sitä kuitenkin ajatella, että tarviiko siellä omassa
tallissa olla kymmentä pyörää kun kuitenkin itse vain yhdellä kerrallaan ajaa. Ja raihnaisena ei aja
sillä yhdelläkään. Jospa sieltä suvusta löytyisi sitenkin yksi fiksu ja vanhaa maailmaakin arvostava
nuori, jolle voisi yhden aarteen halvalla myydä tai lahjoittaa vaikka ylioppilaslahjana. Tietenkin
ehdolla, että käyttää pyörää sille kuuluvalla arvokkuudella eikä rupea heti lokasuojia leikkelemään
(niin kuin me valitettavasti teimme nuorena). Yksi tapa saada nuorempia mukaan on tietysti antaa
pyörä ajoon ja ottaa nuori mukaan tapahtumaan. Jos vaikka basilli sillä lailla tarttuisi. ltse ajattelin
tätä konstia käyttää kun oma poika tulee lähivuosina ajokortti-ikään. Saa nähdä, saanko
harrastetta jatkumaan.

Ensi vuodenkin Jawasakkiajo on saatu alustavasti sovittua Orilammen Lomakeskukseen
Kausalan H illosensalmelle 8-1O.6.2012. Siellä on noin 160 petipaikkaa erilarsissa majoituksissa,
joten sovun antaessa sijaa kaikkien Iuulisi makuuparkan löytävän. Tarkemmat ja varmistetut tiedot
julkaistaan jou luku ussa ilmestyvässä lehdessä.

Syksylläkin voi vielä ajaa. Pysykää kaistalla.

Kauko Suntiornen



Jawasakkikokoontuminen 8- 1 0 .6.2012
Orilammen lomakeskus

Lisää informaatiota seuraavassa lehdessä.
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Rauskin kesäajelu

Oi he näkr.rr 3 päi/a ja oL päivä lona
ajetiarsi n lo per nteeksi muodostunut
kesäaje u. lonka RauiVlkas Järvenpäästä
a na lärlestää.
Tarko tus on aina a.jella vähän reipas '100 km
lenkk kesäisessä Suomessa kesän keskellä.
Tänä kesänä lenkki oli noin 150km ja
suuntautui Lahteen Riku Roudon MP-
museoon joka on to im in ut kuluvan
kesän aikana keväästä alkaen, jolloin olivat
avajaiset.
Aamu nousi kirkkaassa säässä, kun Pirjon
kanssa lähdettiin kohti Järvenpään Teboilia,
jossa oli lähtöpaikka. Oltiin puolisen tuntia
etuajassa, joten oltiin ensimmäisiä paikalla.
Vähitellen alkoi kuitenkin kuulua tuttuja ääniä
sieltä täältä ja Jawoja alkoi kertyä pihaan
melkoisesti. Lähdössä oli noin reilut
parikymmentä Jawaa eri ikäisiä ja kokoisia.
Savua syntyi melkoisesti kun startti tapahtui,
mutta sitähän sopiitähän kesäiseen säähän.
Ajelimme pikkuteitä l\,4 ä n tsä lää n, josta
siirryimme vanhalle Lahdentielle jota ajelimme
ohi Kaukalammen 1a kohta sen jälkeen
pidimme ajotauon tien varressa olevan vanhan
pajan edessä.
Tästä matka latku edelleen vanhaa
Lahdentietä Orimattilan risteykseen saakka,
josta lähdimme vastakkaiseen su u ntaa n

Kärkölää kohti. Poikkesimme matkalla
mukaville mutkaisille teille, reitistä en muista
tarkemmin mutta aikamme ajeltuamme

huomasin, että Lahdessa ollaan 1a aivan
\eskusta.r äp aje ti'^ 1a eipä aikaankaan, kun
olimme Museon pihassa.
Pyörät parkkiin ja porukalla sisään hienoja
moottoripyöriä katsomaan. Niitä olikin
runsaasti ja kamerat saivat käyttöä. Museo oli
tosi siisti ja niin olivat kalustokin, näki että oli
nähty vaivaa toteutuksessa. Museon puolesta
meillä oli opaskin, joka selosti kaluston
historiaa. Jäi mukava maku käynnistä.
Siinä sitten lähtöä tehdessämme pilvet
alkoivat synketä taivaalla ja vesipisaroita yhä
kiihtyvällä tahdilla alkoi tulla niskaamme.
Lahden keskustassa kuulemma tuli samaan
aikaan oikein tosi runsaasti vettä. Aikamme
odoteltuamme sade hieman taantui ja
Iähdimme ajelemaan kotia päin.
Keskustassa saimme kyllä maistaa vielä
tyypillistä Suomen kesää, mutta reitin
kääntyessä kohti Orimattilaa aurinko taas vei
voiton ja loppumatka oli taas hienoa kuivaa
säätä. Orimattilasta tulimme pikkuteitä ja
tulimme ulos vanhalle Lahdentielle
Kaukalammin kohdalla, josta jatkoimme kohti
Mäntsälää johon ajelumme virallisesti päättyi
Ju ustopotin ravintolaan. Tässä söimme
seisovasta pöydästä lounaan ja vietimme
kuulumisia vaihdellen aikaa.
Tästä sitten pikkuhiljaa jokainen omaan tahtiin
starttaili kotimatkalle. Ajelu oli taas tosi
mukava pienestä sateesta huolimatta ja siitä
iso kiitos Rauskille (Rauli Vilkas)

Veikko ja Pirjo Koski
,7 -



Rautaratsujen syysla u kka

Loistavassa syyssäässä kokoonnuimme PetikonABC:lle
sunnuntaina 4.9 aamulla. Jo heti yhdeksän jälkeen olivat
ensimmäiset paikalla ja kaikkiaan saapui lähes 70
motoristia odottelemaan kartanjakoa ja lähtömerkkiä.
Lyhyen kuljettajakokouksen jälkeen päästiinkin liikkeelle
klo 10.

Klaukkalan ja Nurmijärven hyväpintaisten mutkateitten
johdattelema matka joutui Kiljavalle jonne Tuula
Benjaminsson oli kutsunut koko porukan aamukahville.
Sillä aikaa kun porukka nautti kahvista suoritti Stadin
Pärtsäreitten toimikunta käynnin Keijo Benjaminssonin
haudalla laskien sinne kukkalaitteen.

Matka jatkui sitten Nurrnijärven la Perttulan kautta
Ojakkalaan josta käännyttiin K!rjo ammelle johtavalle
hiekkapintaiselle pikkutie le. Peri rä meltä odotti
Kelkkalan Työväenyhdistyksen kesäkotia ue ja heidän
erinomainen rantasauna. Oli tarjolla makkaraa. kahvia
ja pullaa ja loistava keli. lvlukavaa seL-aa osa kävi
saunassa, jonka jälkeen olikin vuorossa kotirnatka.

Kiitos kaikille mukanaolleille, ennen kaikkea
ratamestareille, Kalelle, Tompalle ja Lissul e.
Suurkiitos kuuluu myös Lissun äidille ja sälle jotka
olivat huolehtineet saunasta ja kahvista.

l\4attiHerlevi

(ajomatka Vantaalta Vantaalle n.160 km toim.huom.)

ffi
i'l
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Ostetaan ja myydään

Myydään

Jawa TYP 650 (poliisi malli) musta vm.
ajettu 233 km , Hinta 8000e GSM 040
Timo Turunen.

2007-08,
56 911

Jawa typ.353/250 kunnostettu vaihtokone
hp.780e. Jawa purkuosaa eri malleihin myös CZ
-150 ja Cezeta osaa löytyy!

Jawa typ. 1 1/250"Perak"
purettu na, runko,etupäälampulla, lohkot, pyörät,ket
junsuoja, mittari ym, Kysele! KetjuVrattaat eri
malleihin.

Uuttakin" kromi"osaa löytyy eri ma leihin,
männät,laakerit.stefat, vaihde/kytkinosat .

Käytetyt /huolletut Jikow-kaasuttimet .

OhjaustangoVpeilit, kahvat,vaijerit, kumtosat,ym.
Jawa-mopo MS-50 automat.

Uutta osaa,kysele palvelu pelaa!

Veikko Väyrynen GSM 050-3528060
s-posti: veikko.veko@gmail.com

Myynnissä Hondan CR 250 mäntä 86- .Forged
Pistons 61 4P4 044 Hon CR 250 86- 94pro-lite
Rings 2658cd-67 .50 mm #1212531577
cw18/S508-

Tarjouksia odotellaan GSM 040 17347821 Martti
Nieminen martti. niem inen@ppl .inet.fi

Muutama Jawa-aihio, joista yksi ehkä
a.jokuntoinen. Kysele Pertti Happonen
Polvijärvi, GSM 0400 170176

@P
Jawa Six Days S553/250cc vm.1959, ajettu
99km, museorekisterissä.
Vastaukset Löbbe/Karjaa GSM 0400-513255

@P

Hmmk tiedonantoja Skpl perättäistä 1-5
vuodelta 1 930.(Helsingin moottorimiehet Ry).
Ohjelmalehti vuodelta 1948 Pohjoismaisista
Vauhtikisoista (Käpylän ravirata), Ohjelma
kansainvälisistä jääratakisoista
moottoripyörille vuodelta 1947, Porvoon
Urheilukentällä, järjestää Porvoon
moottorikerho. Finn-Trial ohjelma vm.1975
3kpl. Hmmk(Helsingin
moottorimieskerho)50vuotta 1 930-1 980
vuosikirjanen. Lisäksi Moottoriurheilun
edeltäjälehtiä nimeliä Vauhti vuodelta 1930
näytenumero, sekä1 931 vuosikerta 1 -
1 2+näytenumero, vuosikerta 1 932 ja
irtonumerot vuodelta 1933 1-4
N.4oottori u rhei I ut irton u merot vuosilta 1 95 1 -
1952-1953-1957 1 kpl kutakin,
moottoripyörien kilpailukalenteri vuodelta
1 957, irtonumeroita Moottoriurheilut 60-luvun
alkupäästä+Tekniikan maailman
irtonumeroita 60-luvun alkuoäästä.
JAWA CZ 353,250cc, vm.1958 alkuperäinen
rekisterikirja 100€.
Vastaukset Veikko Koski/Kerava GSM 0400-
7 43296 tai veikko.koski@kol umbus.f i

Myydään Jawa sixin osia, äänenvaimentajat
uudet, pakokäyriä, 35Oc uudet moottorin
lohkot, uudet kytkin ja sähköpuolen kopat
mäntiå 250c, koko, 66,25, l\ilanet scooterin
mäntä, koko, 51,mm , Hiro moottorin mäntiä,
koko, 69,50, mm,
Sixin käytettyjä etu ja takapyöriä renkailla
sekä ilman,myös akseleita,uusia kromi
vanteita eri kokoja sekä pinnoja Jawoihin
Jawa sixin ensiö ja toisio ketjuja myös muihin
Jawoihin, 1,pari sixin, kotelon kromi nuppeja
täydelliset, myös vakio Jawan koteloihin.
Bensatankki kromattu uusi Jawa logolla.
Jawa,moottori 250c,typ-553, Cezeta
175c,moottori, Jawa Perak typ.11 moottori.
Uusia renkaita, 3,25 +12 ( Cezeta), myös
muita kokoja Jawoihin.
Jawa 350c typ. 360, vm, 1970, E,300, km,
museorekisterissä
Jawa, 50c typ- 551 alkuperäinen

Matti Oksanen GSM 050-62606
email, mattim.oksanen@elisanet.fi

-9-



Ostetaan ja myydään

Armeija mallin etupyörä ilman rengasta,
täydellinen.
2 paria jalkatappeja.
4 kpl mittarin vaimennuskumeja.
2 kpl roiskepeltejä moottorin eteen.
1 kpl käytetty 30 mm:n kaasutin. Muuten
täydellinen mutta kansi rikki ja jousi puuttuu

GSM 050 526 47 26 Matti

250 Jawa r.'uosimalli 1952 rckistelissä . kärjetiin
sytytys. Hinta 1500 euroa. Tlinlä 1örtrr Loh,talta'

Puh.04l 5018115

Myydään Jawa six ia sotaPYöriin:
Ketjusuojia, numerokilpi etu kupera,
roiskepelti eteen, etukurasuo.lan sivupellit
2 kpl valkoinen, prikkoja etuiskarin päähän,
lasikuituisia etukurasuojia (mallit six ja
motocross) sekä lasikuituis a CZ
motocross takakurasuojia.

Myydään Jawaan seuraavia osia:
Rekisterikiinnityspeltejä. kurasuojaan
valkoisia peltejä, lasikuituisia
takakurasuojan etuosia, lasikuituisia
kotelon pohjia, ohjauksen kiristysosia
Six/sota, sota-Jawan rekisterikilven
taustapelti, Jawa tyypPi 1 1 -18
lasikuitusatu lan pohja, lFA125 M51
ketjusuojia sekä Montesq 125 keujusuoja.
Kaikki metalliosat jauhepolttomaalattu.
Lisäksi numerokilpiä pellistä, alumiinista,
lasikuidusta ja muovista sekä
lasikuituosia eri pyöriin. HVA, KTM, CZ.
Jouko Koli / Hyvinkää 0'1 9-463085 tai
0400-593605.

Yllä olevat pyörät ovat myytävänä Slovakiassa. Hinta yhteensä 19 900€

Jozef Proöko lyop@slovanet.sk].

Uutta ja käytettyä Jawa osaa myy Jarmo Turta Turusta. Hinnat kohdallaan
GSM 0400 824033.

- 10 -



Aikuisten miesten leikkiä

Kohti Pohiaa käy miesten tie Jawaharrastus, ioka palkitsee hlenolla soundilla

Lämpö kietoutuu iholle paksuna peittona.
Aamuaurinko paistaa niin voimakkaasti, että
yksittäiset hikipisarat karkailevat jo hiusrajasta.
Onko Aura liian kaukana ensimmäiseksi
pysähdykseksi?, tiedustelee Reijo Karvinen
l\,4uut matkaan lähdössä olevat motoristit
pudistelevat päätään ja ko h auttelevat
hart oitaan. Perille on tarkoitus edetä kahden
pysä hdyksen taktiikalla viidessä tunnissa.

Vete raa n rmoottoripyöräkerhon Satakunnan
aLuekerhoon Lännen Lokareihin kuuluvat Reijo
Karv nen. 62. Jouni Lehtilä, 51, Hannu
Pellonpää 65 ja Antero Rajahalme, 70, ovat
tehneet yhdessä r'eissu1a jo monesti. Lehtilän
kerhohuonee a Karvisen tekemiä
matkasuunn te mra on käyty porukalla läpi jo
kuuden vuoden alan Tällä kertaa porukan
määränpäänä s r-taa Jawasakki ry:n
kokoontumisajot Sa on ähe 1ä sijaitsevassa
Pohjan kunnassa. Reilun sadan Jawamiehen
vuosikymmeniä vanho sta m o otto re ista
kumpuava pärinä kestää perJa nta i-ilta päivästä
sunnuntaihin asti. Perillä rneitä odottaa hieno
mökki. Tässä iässä ei enää missään teltassa
nukuta, Karvinen nauTaa. Letkan perässä
kokoontum isajoihin huristelee lVikko Kenttä

h uoltoautokuskin roolissa. Huoltoauto on
kuitenkin vain miehiä, ei pyöriä, varten,
painottavat motoristit. Autossa on makkaraa ja
noh, sanotaanko vaikka, että virvokkeita
laina usmerkeissä, Karvinen vitsailee. Muu
jou\ko hy'nisee tyytyväisenä vieressä.
Harrastuksessa on selvästi syvempiäkin
ulottuvuuksia, kuin Jawan hieno soundi ja
entisöin n in ihanuus. Yhdessä miesporukalla
tehdyt reissut ovat huolettomia iniottoja arjen
askareista. Aikuisten miesten leikkiä, tiivistää
Pellonpää. Viiden tunnin ajomatka ei miehiä
hirvitä. Reissuja on heitetty Lappeenrantaa,
Oulua ja Jyväskylää myöten. Pitkien matkojen
varrella sattuneista kommervenkeistä on
saatu sekä kultaisia muistoja että arvokkaita
oppeja. Vahingoista vitsastuneina matkassa
onkin mukana kaikkea aina varakaasu-
vaijereista rengasrautoihin asti. Reitti on
suunniteltu siten, että kaikkein vilkkaimmilta ja
suurimmilta teiltä vältytään. Lähtöpaikan,
vihteljärveläisen linja-autopysäkin jälkeen
miehet ohittavat ennen määränpäätänsä
ainakin Köyliön, Auran ja Salon. Kaasuksi
muuttunut polttoaine tupruaa jo pakoputkista
ja jää kiehkuroiksi seisovaan ilmaan. Antaa
mennä polat.
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Vuotuinen päätapahtumamme, Jawasakkiajo Pohjan
Kisa kesku ksessa, saatiin vietyä läpi varsin helteisen
sään merkeissä. Senhän järjestäjät lupasivat io paljon
etukäteen. Kyllä oli säällä eroa pari vuotta sitten
Taipalsaaren ajoihin verrattuna, jolloin vettä vihmoi ja
hampaat kal sivat ajon aikana niin kuin olisi ollut
talvitapahtu masta kysymys. Eikä vuosi sittenkään
lvluuramessa sää läm pölsyydellään hellinyt.

Ennen meidän tapahtumaamme Kisakeskuksessa
loppui yli tuhannen nuoren suu nnistustapahtuma Ja sen
purkautuminen aiheutti ylimääräistä harmia majoitusten
saamisen suhteen, kun asunnot oli ensin siivottava
luovutuskuntoon. Jotkut joutuivat odottamaan kämppään
pääsyä helteisessä säässä hyvänkin tovin. l\4utta tämä oll
asia josta ei voi järjestävää organsaatota Loflan
Nostalgiamotor steJa. syyte ä Nl nkäs o os!hle e

mahtoi. Kaikk kuitenkin asuntonsa opu ia satvat ta
kekkerit oääsivät a kuu n.

N,4eitä oli lopulta paika la yli puo itoistasataa osallistuiaa,

loista poikkeusellisesti ulkomaalaisia harvinaisen paljon
eli yli kaksikymmentä. Perjantai-ilta meni totuttuun
tapaan "paikan sisäänajoon" kukin omalla taval aan
rentoutuen helteisen kokoontumispäivän tulomatkasta.
Jos ei ollut omia juomia matkassa, niin Kisakeskuksen
ravintolasta sai helpotusta janoon ja järjestäjilläkin löytyi
ainakin lantinkia myyntiin.

Tilastotietoja Jawasakkiajosta 2011.

Lauartain päivätaoa-t-^ d o lietenkin Jawa-ajelu
ympäröivään alueeseen iJiustuen. Kohtuullisen
suuresta osallistujamäärästä johtJen tapahtui porukan
hajoamista matkalla, mutta oou ie toCett in ainakin
lähes kaikkien löytäneen mo:om,:seolle ja
tutustumaan Fiskarsin ruuk n upeaan
kyläkeskukseen. Se on todellakin na Ken se. aryo nen
paikka.

lllalla suoritettiin Kisakeskuksen ikun:aha issa
palkintolenlakotilaisuus jonka paål e . å.äsIä
mus ikista loppuillan vastasi jawasakkila nen Kar
Mentula.

Helteisen sunnuntaiaamun kolttaessa a koi porukka
va ua kotimatka e. Ainakin Kesk -Slomeen ]a s tä
l . )e? :-. - a- :å . r: : :? .å:Idä 'a -e tO Se'
-'-->:=:9:
aslee a

Ensi vuonna koKoonn!taan si:e^ Eieä-Savon
suun nalla Valkealan Orilamnre a.

Jawasakki kiittää Lohjan Nostalgiamotor stit ry:tä la
kaikkia sen jäseniä, jotka olivat osallisena
vaikuttamassa ajotapahtumamme onnistumiseen.
Teitte ison työn että me muut saimme nautiskella
osallistumisestamme. Siltä vilpitön kiitos.

Osallistujia oli virallisesti ilmoittautu miskaavakkeen täyttäneitä 159 henkilöä. Päiväkävijöiden määrästä ei

ole tietoa.
Suomalaisia ol 135 joista m eh ä 123 ja naisia 12. Naisista 3 o iajajia.la I kyyiiläistä tai huoltoautolla.
Saksalaisia o i14, josta 10 miestä la 4 na sta. Na s sta 1ol a.laja a3kyytlläistä. Norjalaisia oli B. ka kki miehlä.
Ruotsalaisia oli 2, molemmat miehiä. N,4 eh ä o s s 143 ja na s a l6 lo sta '1 aiaiaa
70 vuotta täyttäneitä osallistujia oli 19, joista 13 suoma aista. 5 norla a sta ia 1 saksa a nen

l\,4oottoripyöriä oli paikalla 147 r mahdolliset järjestäj en pyörät ja pä väkä''.a:

PALKINNOT,
Vain tsekkiäisellä moottoripyörällä tai mopolla osallistuville.

VUODEN JAWASAKKILAINEN: JARN,4O ALARAUDANJOKI, Rovaniemi. (Ajanut 4 kertaa Rovaniemeltä
Jawasakkiajoon Etelä-Suomeen, kerran Jawa "Arrnyllä" ja kolmesti Velorex-"autolla".
-VANHIN IVOOTTOR PYORA: Jawa Typ.12 350cc 1950, IVATTI OKSANEN, Kirkkonummi.
-VANHIN SUOI\,IALAINEN KULJETTAJA: ESKO JARVINEN, ASiKKaIa, 75v. (Täytti paTin päivän pääStä 76VI

-VANHIN ULKOIVAALAINEN KULJETTAJA: BJORN ANDRESEN, Noqa, 77v.
-NUORIN KULJETTAJA: HENRI NlEl\4lNEN, Jämsä, 24v, Jawa Typ.579 1962.
-PlSlN N/ATKA: JARIVO ALARAUDANJOKI, Rovaniemi, 940km.
-P lS l N U LKOIVAALAI N EN [4ATKA: N/AGN E HOVDA, Norja, 862km.
-LAATU ENTISO INTI (KOLIVE PALKINTOA):
PAULI KOSKINEN, Hämeenlinna (Cezeta Typ.501 175cc 1958)
ANTERO RAJAHALI\4E, Jämijärvi (Jawa Typ.360 350cc 1969)
VESA SIMPANEN, littala (Jawa Typ.554 350cc "Army" 1970).
-RÄHJÄPYÖRÄPALKINTo: JAWA-ARSKA, Jawa Typ.11 250cc 1 953 + Velorex-sivuvaunu,
-VUODEN NAISKULJETTAJA: EILA PARONEN, Myllykoski, Jawa Classic 650cc 2007.
-CZ-KULJETTAJA: KAR MIKKONEN, Tuusula, CZ250cc "Sport de Luxe" '1963.

-VUODEN JAWAPARISKUNTA: ANJAIa JUKKA SAVIJÄRV|, Jämsä. (Rouva sivuvaunussa .la, a Typ.360
350cc 1971 + Velorex-sivuvau nu ).
-lvlES JA PYÖRÄ-PALKINTO: KEIJOPUSSINEN, Ruotsinpyhtää, Jawa Typ.11 250cc'952 rUskoll nen

Jawasakkiajojen kävijä aina samalla pyörällä).
-EPAONNISIN: ANTERO KUPIAINEN, Vantaa. (Sähköt katosivat, pyörä haatui, p t iu a altollä).

Anja ja Jukka Savijärvi Jämsästä kiittävät saamastaan huomionosoituksesta Raaseporissa.

_ 4t _
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Börje Löfberg Karjaalta. Synt.
I 7.10. l94l klo.2l. l5 Bilnäsissä.

Löbbe muutti Karjaalle äidin kuoltua v.1963.
Vuonna 1961 hän aloitti metsätraktoreiden ia
maatalouskoneiden korjaus ja huoltoyritykseh.
jossa hän iästään huolimatta on mukana
edelleen, vaikkakin hänen poikansa pääasias-
sa yritystä pyörittää.

Moottoripyöräilyn Löbbe aloitti vuonna 1955
vuoden 1954 250cc Jawalla. ionka hänen
äitinsä osti. Korttia hänellä ei tieienkään ollut,
mutta sehän ei haitannut vaan oienellä
paikkakunnalla pystyi hyvin väistelemään
poliisia. lkää oli vasta tuolloin 14-15 vuotta,
joten kortin saanti ei ollut mahdollista. Pyörä
tuli eräältä kaverilta joka muutti silloin Ruotsiin.
Tämän jälkeen hänellä oli vielä Jawa Standard
250cc vm. 1958, jolla ajoi vuoteen 1959 ja
armeijan jälkeen tu li pyörä myytyä.

Jawoilla tuli ajettua kaikenlaista ajoa,
tansseissa käyntejä ja kavereiden kanssa
ajelua eli normaalia sen aikaista toimintaa.
Jawa Standartilla, jonka ostin uutena tuli
ajettua poliisia karkuunk n ja piiloon luullen
selviävänsä. Seuraavana oäivänä menin
normaalisti autokorjaamolle töih in, jossa
tuolloin olin ansiossa. Tuttu poliisi tuli
korjaamolla käymään ja kysyi tuliko eilen iltalla
vähän Jawalla ajeltua. Vastasin, että olin
kotona koko illan, mutta ilmeestä näin että ei
tainnut polliisi oikein uskoa. Selvisin kuitenkin
säikähdyksellä, jatkossa vain piti olla vähän
tarkempi.

Siihen aikaan kaveriporukassa oli yksi, jolla oli
oikein nelitahti Norton ES2 ja se jos joku nuorta
kaveria lämmitti erityisesti se mahtava ääni,
kun hän hieman vedätti ylämäkeen. Se ääni
syöpyi niin elävästi mieleeni että ajattelin
silloin, että tuollaisen minäkin haluan.
Ei kulunutkaan, kun 50 vuotta kun
samanlainen on nyt minulla tallissa.
Löbbe o i aikanaan MP-k lpa ussakin. Oli ns.
kahden päivän Hangon Trial kisa, jossa
ensimmäinen pä vä oli suunnistus ja
tarkkLLSajo ja toisena päivänä varsinainen
maastoajo, jossa Löben mukaan tuli eräällä
suo-osuudella melkein kannettua Jawaa lähes
KoKo suon osuuden.

Ensrmmäisen päivän illalla majapaikassa oli
kuskit koolla ja kertoiltiin päivän tapahtumista.
Siellä oli kisassa mukana mm. Olavi Hokkanen
tunnettu huippu Jawakuski ja silloin nuori
Löbbe kuunteli korvat höröllä, kuinka
tosimiehet juttelee.

Löbbe

Ensimmäinen Nuoruuden kaver t



Löbbe

Se miten Jawasakki tuli tutuksi tapahtui
seuraavastt:

osoituksena tältä vuodelta on mm. se että
Nostalgia motoristit kantoi vastuun
Jawasakkiajon järjestämisestä Pohjan

kunnassa Raaseporissa.

Tällä hetkellä Löbellä on Jawoja ja
CZ:jä kertynyt jo 11 , joista 10 on
museorekisterissä, va lm iita
rekistöröitäväksi on yksi ja vielä
muutama aihio.

Sen verran Jawoista on tosiaan
tullut sairaus, että suunnitteilla on
perustaa ns. oma Jawamuseo,
johon saisi ainakin omat aarteet

yhden katon alle. Jäämme mielenkiinnolla
odottamaan mitä tuleman pitää
Lisäksi oitää mainita. että Löbbe on useana
vuonna vieraillut Ruotsin Jawa ajoissa
edustaen Jawasakkia ja toiminut mm. Suomen
porukan tulkkina matkalla.

Kaiken kaikkiaan Löbbe on oikein mukava ja
elämän myönteinen seuramies ja aito
Jawamies. (Toimituksen kommentti)

Jawasakki toivottaa pitkää ja antoisaa elämää
Jawojen parissa.

Veikko Koski

Vuonna 2000 maaliskuussa
traktorin korjauskeikka Jorvakses-
sa tunnetun Jawakerholaisen
Matti Oksasen luona. Remontin
päätteeksi lvlatti tuli avanneeksi
tallin oven ja oven takana oli
kaunis 360 (350cc) punainen
Jawa. Innostuin heti ja vanhat
muistot palasivat mieleen.
Kuinka ollakaan kyseinen Jawa
vaihtoi omistajaa pitemmittä
puheitta- Oli siis kulunut paljon
vuosra yleensä moottoripyörän
taas kotruduttua Karjaalle. Hain
tosin pyörän vasta kotiin syksyllä.

oli Löbellä

Pal Bosch

N9 W3AC

N8 W5AC

N7 WTAC

N5 WSAC

Ensimmäinen Jawasakkiajoni ta pa htu i

Laooeenrannassa vuonna 2004. Tämän
jälkeen Jawoista tulikin sairaus.
Vuonna 2003 Löbbe liittyikin Lohjan Nostalgia
motoristeihin, koska sekin porukka tuntui
kuuluvan samanhenkisiin harrastajiin, kuin
itsekin oli. Sielläkin porukka halusi vaalia
vanhoja moottoripyöriä ja kunnostusta, joten
siinä porukassa viihtyi. Nyt Löbbe kuuluukin
porukan johtokuntaan osallistuen aktiivisesti
sen toimintaan. Siitä

NGK

B8HS

BTHS

B6HS

BSHS

KLG Denso

F1OO W2OFSU

F8O W22FSU

F75 W24FSU

F7O W27FSU

Tekn iikkaa
Tyhjäkäynti Perakkiin

Monella on vanha kaasutin pyörässään ja kaasuttimen lujsti kulunut väljäksi. Perakkiin on aika
hankala löytää uutta kaasutinta mutta vanhankin voi korjata. Jos luistin reikä on soikea niin sitä
voi koputella pyöreäksi laittamalla reikään pyöreän akselin ja vasaralla varovasti pakottamalla
oikaista.
Sen jälkeen voi sorvata ja jyrsiä alumiinistä sopivan kokoisen luistin joka istuu tiiviisti pesäänsä.

On myös mahdollista oikaista luistin pesä sorvaamalla se pyöreäksi. Tämä vaatii kaasuttimen
purkamisen ja sopivan kiinnityksen sorviin.

Muuntotaulukko sytytystulpille
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M
Itetta Oyi

Kehitys kulkee eteenpäin maaseudulla, hevonen häviää ja Jawa tulee tilalle


