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Hallitus / yhteystiedot

Puheenjohtaja

Kauko Suntioinen
puh. 050-325 7053
kauko.suntioinen@awasakki.fi

Jäsen, sihteeri ja rahastonhoitaja

Markku Lahtinen
Muurame
puh. 050-530 8331
markku.lahtinen@jawasakki.fi

Jäsen, kerhotuotteet
Kari Mikkonen
Tuusula
puh. 040-535 4005
kari. mikkonen@jawasakki.fi

Jawasakki lehden toimittaja

Lauri Puirola
Vantaa
puh. 041-549 8156
lauri.puirola@awasakki.fi

Varapuheenjohtaja

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

Jäsenkirjuri

Pirjo Koski
KeTava

puh. 0400-609 958
pirjo.koski@jawasakki.f i

Jäsen, nettivastaava

Arto Heino
Ir'1yl ykoski
pu h. 0500-655 593
arto. heino@jawasakki.fi

Jawasakki lehden aputoimittaja

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

Kansikuva: Jawa lennossa. Kai Uusitalo ja Jawa Sixdays 1963



Jawasakki ry:n kerholehti

Aineisto
Seuraavan lehden aineisto

31.7.2012 mennessä.

Lehti ilmestyy elo-/syyskuussa.

Toimitus
Lauri Puirola

Pallotie 2

01280 Vantaa

Puh. 04'1-549 8156
lauri.puirola@Jawasakki.fi

Jawasakki lehti ilmestyy
3 nunrero vuodessa

llmoilushinnat
'111 sivu 100 €
1/2 sivu 50 €
1/4 sivu 25 €

Painosmäärä
700 kpl

Painopaikka
Kirje- & LomakePaino OY

Järvenpää

Sisällyslueftelo

1. JaWa lennossa

2. Hallitus

3. PäätoimittajanPalsta

4 PuheenjohtajanPalsta

5. Ta ousarv o

6. Toimintasuunnitelma 2012

7-8. Vuosikokous

9. Osietaan ja m)rydään

10-'11. Tiedonantoia kerholaisille

12. Jawasakkkokoontuminen
'13-'14. Kurtnan rompetorimatka
'15-16. Jawalla Jäämerelle

16. Jawa{ulpat
17-23. Iladaminmatkassa

24. Takasivu

Päätoimittajan palsta

Talvi on taittunut ja vuosikokous pidetty, uusia henkilöitä on valittu

hallitukseen erovuoroisten tilalle. Toimitamme kuitenkin lehteä Vekan

kanssa niin kuin ennenkin. Toimitukseen voi edelleenkin lähettää

tarinoita ja kertomuksia, niin että saisimme värikkyyttä tähän

touhuun. Peräänkuulutan myös valokuvia Jawasakki tapahtumista,

kuvissa tulee olla teksti mistä kuva on otettu ja keitä kuvissa on'

Itselläni on videotallenteita monista tapahtumista, täytyisi löytyä

henkilö joka osaisi laittaa ne Jawasakin kotisivuille Löytyykö tämän

alan taitajia?

Ajokautta odotellen ja välillä tallinpuolella rautoja rassaten:

Lauri Puirola
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Puheenjohtajan palsta

Tervehdys sakkilaiset

Vuosikokous tuli pidettyä 11 .helmikuuta ja siellä myönsivät
allekirjoittaneelle vuoden jatkopestin tojmia yhdistyksemme jonkun
sorttisena keulakuvana. Kiitän vielä tässä kokousväkeä saamastani
luottamuksesta. Koska tämä ei kuitenkaan ole mikään eläkevirka, niin
sitten vuoden kuluttua toivon jo naamaa vaihdettavan
johtotehtävässä. Kaksi vuotta on mielestäni hyvä aika yhdelle
vetäjälle.

Laskin meitä olevan kokouksessa 19 henkilöä ja se on mielestäni liian vähän n. kuudestasadasta
jäsenestä. Emme kai me sentään vielä niin ikäloppuja ole, ettemmekö kykenisi kokoukseen
saapumaan. Jawasakkiajoon kin tulee yleensä n.130 kerholaista. Mutta olipa kokouksen osallistuja
määrä mikä oli, niin laillisestise oli kokoon kutsuttu ja päätöksiä se teki.

Päästäksemme eroon ongelmasta, että rahatovatvuoden lopussa kuluneet suurinpiirtein loppuun eli
eivät esim. riittäisi kokonaisu udessaan seuraavan lehden maksamiseen. oäätti kokous hallituksen
esityksestä nostaa jäsenmaksun 25:een euroon ja poistaa ns. automaattisen ilmaisjäsenyyden yli 70
vuotiailta jäseniltä. Nyt meillä on sama käytäntö kuin VMPK:ssa ja on tasapuolinen kaikille jäsenille.

Kunniajäsenkysymys käsiteltiin myös lopulliseen muotoonsa, koska siinä oli aiemmin toimittu
yhdistyksen sääntöjen vastaisesti. Jawasakkilehdessä no:78 oli mainittu kaksitoista henkilöä, joille
ry:n hallitus oli myöntänyt kunniajäsenyyden- Tässä tapahtui virhe, koska VAIN ja AINOASTAAN
yhdistyksen vuosikokous voi nimetä hallituksen esityksestä kunniajåsenet. EIi kukaan ei ollut
virallisesti kunniajäsen ennen viimeistä vuosikokousta. Koska yksi lehdessä ma nituista on jo
poistunut keskuudestamme, myönsi kokous nyt lopuille yhdelletoistå henkilölle ku n n iajäsenyyden ja
asia sai lopulta Iaillisen ja sääntöjen mukaisen loppuratkaisun. Kunnialäsenet mainitaan
vuosikokouksen pöytäkirjassa.

Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua ja saavat nauttia niistä edursta. m tkä yhdistyksen säännöt
heille suovat. Oma mielipiteeni on, että tämän kokoisessa yhdrstyksessä kunniajäsenten
maksimimäärä pyörii 10-15 henkilön välillä. Tottahan vuosikokous vor sitten päättää mitä parhaaksi
asian suhteen näkee.

Tämän tekstin tullessa silmienne eteen on n. kolme kuukautta Jawasakkiajoon. Sinne toivon
mahdollisimman monen teistä tulevan Jawallanne ajaen. Ja jos tallissanne on montakin Jawaa
seisomassa, ottakaa sopiva kaveri tallikuskiksi matkaan. M aloitusvarausten viimeinen päivä on
30.huhtikuuta, jonka jälkeen Orilampi voi myydä mahdolliset vapaat majoitustilat ulkopuolisille.

Lopuksi kiitän Seppo Suomelaa ystävällisestä eleestä tarjota kaikille vuosikokouksen osallistujille
kunnon sämpyläkahvit.

Hyvää alkavaa kevättä kaikille ja hus, Jawoja huoltamaan kesää varten.

Kauko Suntioinen



Jawasakki Budietti 2012

-a ousarvion vakuudeksi

Talousarvio

Markku Lahtinen

Sihteeri

<:-<o Suntioinen

Budjetoitu 2012 Toteutunut 2011 Budjetoitu 201L

Tulot
Jåsenmaksut 16250 10940 10000

Jawasakki ajot 3750 0 1600

Jäsentuotemyynti 300 3860 2500

Tu ot yhteensä 20300 14800 14100

Menot
Posti- ia lähetvskulut 2150 2010 1900

Jäsenlehtikulut 6000 7650 5600

Kalenteri 4800 0 0

Kirja n pito 230 233 220

Tilintarkastus 100

Kokouskulut 400 489 250
Käyttö-ja ylläpitokulut 170 147 130

Pa n kkiku lut 250 376 400

Sekalaiset ku lut 250 75 300

Kerho Jawa n kunnostus 2000

Kulukorvaukset 600 311

Jawasakkiajot 34 50 111 1800

Menot yhteensä 20300 11402 10700

äsentuotekulut 0 45L4 3400

Tulot - Menot 0 -1116 o
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Toim i ntasu u n n itel ma 201 2

1

Kerholehti

2
Kalenteri

Painetaan Jawasakki kalenteri tiinä lrronna, niin että voidaan jakaa jäsenille luodeksi
201.3.
Kalenteri oli jo viime luoden toimintasuunnitelmassa, mutta kassavaranto ei riittiinyt
sen toteuttamrseen.

3

Kokoukset
Pyritään järjestiimään 3..4 hallituksenkokousta ruodessa.
I 1.2.201 2 kokoontuu yhdistyksen ruosikokous Väiiksyn hotelli
Tallukassa.

4
Ajotapahtumat

8- 10.6.2012 kauden päätapahtuma on Jawasakki kokoontumisajo Orilammen
Iomakeskuksessa Hillosensalmella.

1.7.2012 ajetaan Rauli Vilkkaan järjestämä kesäajelu Etelä Suomalaisille
hanastajille. Muualtakin saapuvat osallistujat ovat tervetulleita mukaan.

Jawaharrastajien kokoontuminen Vanhalla Unkalla huhti- syyskuussajoka torstai.
Kesäajan ulkopuolella joka kuukauden l.torstai.

5

Kerhotuotteet
Vuonna 2012 kerhotuotteiden mlynti siirtyy myös taloudellisesti Kari Mikkosen
omaksi toiminnaksi.

6
Kerho Jawa

Kerho Jawan kumostukseen esitetäiin budjetissa 2000 euroa ja R Vilkas, V Koski, L
Puirolaja K Mikkonen ovat sitoutuneet aloittamaan kunnostuksen tavoitteena, että
Jawa on museokunnossa iuhlarallissa 2013.

Kerholehti ilmesryy edelleen 3 kertaa vuodessa noin 4 kk välein.

JAWASAKXI ry

Kauko Suntioinen
Puheenj ohtaj a

Markku Lahtinen
Sihteeri
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Jawasakki ry:n vuosikokous

Aika 11.2.2012 klo 12.01 - 13.20

Paikka Hyvinvointi-jakokoushotelliTallukka
Tallukantie 1

17200 VMKSY

Läsnä Eenola Harry, Forsbom Harri, Heino Arto, Järvinen Esko, Jääskeläinen Jarmo,

Kinnunen Lea, Koski Olavi, Koski Pirjo, Koski Veikko, Koskinen Keijo,

LahtinenMarkku,ParonenEila,PuirolaLauri,RuohonenTuomo'Suntioinen
Kauko, Suomela Seppo, Viljanen Esa, Vilkas Rauli'
Yhteensä 18 iäsentä.

1 Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Kauko Suntioinen avasi kokouksen 12'01'

2Kokouksenpuheenjohtajan,sihteerin,kahden(2)pöytäkirjantarkastajan
ja tarvittaessa kahden (2) ääntenlaskijan valinta'
kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Koski ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja

ääntenlaskijoiksi Eila Paronen ja Arto Heino.

3 Kokouksenlaillisuudenjapäätösvaltaisuudentoteaminen'
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi'

4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. ( Liite 1)

5 Johtokunnan laatiman toimintakertomuksen kuuleminen'
Johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2011 kuultiin ja hyväksyttiin.
(Liite 2)

6Ti|ikertomuksenjatoiminnantarkastajan|ausunnonkuu|eminensekä
tilinpäätöksen vahvistaminen.
Tuloslaskelma (Liite 3), Tase (Liite 4), kalustoluettelo (Liite 5)ja
toiminnantarkastajan lausunto (Liite 6) kuultiin ja hyväksyttiin'
Tilinpäätös vahvistettiin.

7 Yastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille
vastuuvelvollisille.
Vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille'

SToimintasuunnitelman,jäsenmaksujenjaliittymismaksujensuuruuden
sekä talousarvion vahvistaminen.
Toimintasuunnitelma (LiiteT) vuodelle 20'l 2 hyväksyttiin'
Jäsen - (25€)ja liittymismaksun (10€) suuruudet vahvistettiin'

Jäsenmaksuvapautus yli 70-vuotiailta poistettiin äänestyksen jälkeen'

Vastaehdotus jäsenmaksuksi 1 5€ yli 7O-vuotiaille hävisi äänestyksessä 13 -5'

Kannatusjäsenen maksuksi hyväksyttiin 250€.

Talousarvio vuodelle 2012 vahvistettiin. (Liite 8)
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Jawasakki ry:n vuosikokous

9 Hallituksen puheenjohtajan ja kahden erovuoroisen jäsenen sekä
varajäsenten valinta.
Halliiuksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Suntioinen'
Erovuoroisten jäsenten Lauri Puirola ia Veikko Koski tilalle ehdotettiin Arto

Heinoa, Eila pärosta, Keijo Koskista ja Kari Mikkosta, jolta oli saatu suostumus

ehdokkuuteen vaikka ei ollut paikalla.
Eila Paronen ja Keijo Koskinen kieltäytyivät ehdokkuudesta, joten ilman

äänestystä välittiin hallituksen uusiksi jäseniksi Arto Heino ja Kari Mikkonen

Hallitu(sen jäseninä jatkavat puheenjohtajan lisäksi Rauli Vilkas ja Markku

Lahtinen.

1O Toiminnantarkastajan valinta.
Tuomo Ruohonen valittiin uudelleen vuodelle 2012'

11 Yhdistyksen koollekutsumistavasta päättäminen'
Päätettiin, että yhdistyksen vuosikokous kutsutaan edelleen kokoon
jäsenlehden avulla.

12 Muut johtokunnan ja jäsenten esittämien asioiden käsittely'
Kunniåjäseniksi nimiteitiin: Janhunen paavo, Vainikainen Taavi, Lindvall Kai,

Packalä'n Pertti, Helkama Jukka, Helkama Matti, Hokkanen Olavi, Kärhä

Pertti, Luhtasuo Pertti, Strömberg Ralf ja Töyräs Seppo Yhteensä 11 kpl'

Heistä on tarkempi esittely lehdessä 78

Hallitukselle ei ollut tullut hyvissä ajoin ennen kokousta iäseniltä kirjallisesti

käsiteltäviä asioita.

13 Kokouksen Päättäminen.
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen '1 3 20

Olavi Koski
Puheenjohtaja

Eila Paronen Arto Heino

Markku Lahtinen
Sihteeri

Liitteet
Esityslista (Liite 1)

Toimintakertomus 20 11 (Liite 2)
Tutostaskelma 2011 (Liite 3)
Tase 2011 (Liite 4)
Katustotuettelo 2011 (Liite 5)

Toiminnantarkastajan lausunto (Liite 6)
Toimintasuunnitelma 2012 (Liite 7)
Tatousarvio 2012 (Liite 8)

Pöytäkirjan vakuudeksi.
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Ostetaan ja myydään
Ostetaan

Halutaan ostaa korjauskelpo nen CZ kone
typ. 98'1 ( 400 ccm) vo tarlota myös
typ. 980 ( 250 ccm) konefia. Myös pelkät
osat kiinnostaa
l\.4artti Nlem nen )änsä = 04017347821
martt .nieminen @cc 

- rret fl

Myydää n

Jawa typ. 18 1953

N,l!i-\4a,a|.a kyseinen pyörä, museorekisterissä. Tarjouksia

oletaan vaslaan.

Paavo Koskela, OuJu.

48,557 2624

Hydraulinen nostopöytä

Nostopöytä sopii moottoripyörille la kelkoille.

Hp. 460 €.

Paavo Koskela, Oulu.

oB-557 2624

Myytävänä Jawa 350 chopper 639.2/343
Vm. 2003/2006. Ajettu n. 2700 km.
Kunto lähes uudenvero nen Pyöfässä on tuullsuoja ja
takalaukku. Hinta 2.500 euroa
Puh. 040-532 4000/O.Kosk

Myydään Manet S-100

skootterin uusia ja käytettyjä osia.
Uus a vanteita,3.00-14 renkaita,vilkun muoveja. Ti auksesta
p eksejä.
Pace.lisia aihioita,peltiosia y.m.Soita ja kysy sää.

Ka- !c05354005 Tuusula

Myytävä n ä Perak'in osia.

R Kar. ^e

6 kpl Cezetoja er asielsla projekteja, osassa moottori
paikailaan ym. osaa.. p u h.050-529 0932 Orimattilassa.

Jawa typ. 559/250 kunnostettu vaihtokone hp.780e
Jawa typ.11/250 "Perak" kunnostettu vaihtokone
h p.780e

Jawa typ. 353/250 kunnostettu vajhtokone hp.780e
Koneet on porattu,laakerivstefat,va jhteistot

/kytkimet kaikki kunnostettu,siistejä |

Jawa purkuosaa jokamalliin kysele!
Uuttakin osaa lö).tyy kromiosat,männät,
laakerit,stefat,vaihde/kytkinosat,vaijerit, mittarit ym.

Käytetyuhuolletut JIKOW-kaasuttimet. HUON,4t nyt on
uustuotanto (kopio) JAWASIX-kaasuttimia hp.1'10e.

Jawa-mopo MS-50 automat. uutta osaa. Kysele
palvelu pelaal

Veikko Väyrynen puh.050-3528060

veikko.veko@gmail.com

Valmistan Jawa Sixiin ja sotapyöriin osia:
Numerokilpiä, roiskepeltejä, risupeltejä ja harjapeltejä

,(urasuolaan.

Rekjsterin taustapeltejä, ketjusuojia ja prikkoja

etuiskarin päihin.

Pakokäyfiä sotamalliin, etukurasuojia lasikuidusta ja

rnotocross-mallin yläkurasuojia.

Vaimiina löytyy:

2 kpI ohjauksen kiristäjiä ja alapään prikkoja, Jawa

Sportin numerokilpiä.

Jawa 11-18 mallin rekisterin taustapelti ja lasikuituinen

satulanpohja.

CZ motocross lasikuituiset et!-ja takakurasuojat.

2 kpl lFA127 l\,457 ketjusuojat lasikuitu, 2 kpt t\,4ontesa

ketjusuojat lasikuitu.

HVA 250 l\,180 magneeton koppia muovista ja

alumiinisLa.Hopeasi pi rnopon n erkk:.

Jouko Koli, Hyvjnkää 019-463058.

Myydään: MP-Lehtiä 1979 numerot 11 , 12 , 1980 1-12,

1981 1-20 , 1982 4,6,17, 1984 4,20, 1986 2-12 , 1987

numero 3. martti.nieminen@pp1.inet.fi

VM-Lehtiä myynnissä : 1977 1-12 ,1978 1-3 5-j2 4
puuttuu, 1979 1-12, 19801-4 6-12 5 puuttuu, 1981 1-

12, 1982 1-12, 1983 1-12, 1984 1-12 ,1985 1-12, 1986

1-12 , 1987 1-6

TuulilasiLehtiä : numero 10 /77 sekä numerot 3,4,5 /78
martti.nieminen@pp'1.inet.fi

# o40 734 78 21



Tiedonantoja kerholaisi I le

Jäsenkirjuri tiedoittaa:

KAYTTAKÄÄ JÄSENMAKSUA MAKSAESSANNE LASKUSSA oLEVAA VIITENUMERoA!
Laskussa on eräpäivä 15.3, mutta oikea eräpvm on 31 .3.

Rauskin perinteinen kesäajelu lähtee lähtee Järvenpään Teboililta sunnuntaina 1.7.2012.
Kokoontuminen klo 8.30-9.30, reitti jossain Etelä-Suomessa. Kauempaakin tulevat ovat
tervetulleita.

Luettelo Suomalaisista Jawa varaosatoimittajista

Vesa Simoanen littala ouh.03-6725619
Timo Mononen Jyväskylä puh. 0400-648826
Matti Oksanen Jorvas puh. 050-62606
Veikko Väyrynen Turku 050-3528060
Jarmo Tu rta Turku 0400-824033
Ju kka Siilin Helsinki 0400-811995

Jawakirjastoa hoitaa VMPK:sa Jaakko Aaltonen puh.040-5219997 tai
jaakko.aaltonen@pk-toim intapalvel ut.fi

Jawa kone ja täysentisöintejä tekee mm. Rauli Vilkas 0400-312642

Satuloiden kunnostusta ja verhoilua, sekä mm. koristeraidoitu ksia Jawoihin
vm. pikku kunnostuksia tekee Veikko Koski 0400-743296

Jawojen sähköistä tietää Lauri Puirola ja lisäksi hän tekee jonkin verran kampiakseli
kunnostuksia sekä pienet koneistushommat onnistuvat. 041 -54981 56

Hauskoja rakenteluhetkiä sinne tallienperukoille...
Tässä olisivat uudet päivitykset JawalCZlManeUCezetan värikaavoihin ja sävykoodeihin.
Sävynumerot on haettu tai teetetty Dupont lmron Elitelle tai Mipan OC akryylimaaleille.
Molemmat maalilaadut ovat korkealaatuisia ja helppokäytöisiä. Ne täyttävät nykyiset EU:n
VOC arvot.Molemmat maalilaadut ovat liuotinpohjaisia, ei siis vesivärejä .

Jawan värisävyt Dupont lmron Elitelle Tummanpunainen R3/R297 (ns.Volvon punainen)
Musta N4/N366 tai 47600 oerusmusta
Valkoinen N2/N'l 00 tai M B 147
Harmaa N3/N239
Tummansininen erikoskaava
Pr-124 176,0
PT-105 328.0
Pr120 420.0
PT-101 432,0
PT-167 454,O
PT-199 570,0
EL-580 '1034,0



Tiedonantoja kerholaisille

Kirkaspunainen (Californian,De Luxe ja Canada mallit.) RAL-3020
Armeijanvihreä,metsämalli tummempisävy G5lG482 MATTAUS 80-85 % !!

Jawan värisävyt MIPAN OC maalille
Tummanpunainen 0-3-0110-4 (tummempi)

Volvo 117 (punaisempi)
Musta Super Black (tehdaspakattu perusmusta.)
Valkoinen MB- 147(peruskaava)
Harmaa 0-7-0245-1
Tummansininen 0-5.0140-4
Kirkaspunainen (Californian,De Luxe ja Canada mallit) RAL-3020
Armeijanvihreä,metsämalli tummempisävy 0-6-0177 -1 Suomen sotapyörat.
Olivin vihreä 0-6-0215-2 Ruotsin sotapyörät.
Cezetan värisävyt MIPA OC maalille
Vaaleanharmaa 0-7 -O3O7 -2
Vaalean sininen NCS S 2050-R908
Tummansininen 0-5-0900-3
Tummanpunainen 0-3-0110-4 (tummempi)

Volvo 117 (punaisempi)
' Ruosteen'punainen 0-3-0323-4
Turkoosinvihreä Työnalla,kysy.
Alustan harmaa,vanteet. RAL-7042
Manet S-1 00/S- 125 ja Tatan S-125 värisävyt M IPA OC maalille
Rungon ja korin perusharmaa 0-7 -O2O5-3
Turkoosinvihreä 0-6-0013-4
Tummansininen 0-5-0140-4
Vaaleansininen 0-5-0633-3
Tummanpunainen Volvo117
Kirkaspunainen RAL-3020
Beessi(Tatran) Volvo 112
Tekninenharmaa RAL-7042
puhallin kotelo, ilman putsa ri,lu u kkujen sisäpuolet y.m.
CZ 453,450,455,47 3,47 0.47 5 vm. 1 960-67
Samat värisävyt kun JAWASSA, kts edellä.
CZ 476,477 värisävyt MIPA OC
Tummansininen met.hohto B-5-112O-1 MIPA BC tai Fiat 4211A
Tummanpunainen Volvo 117
Hopea (runko,lokasuojat) Citroen EZR MIPA BC metallihohtoväri.
Oranssi 0-2-0020-2
Vihreä(met.väri) työn alla ,kysy! Löytyykö joltakin värimallia ?
Keltainen työn alla, kysyl Löytyykö joltakin värimallia?
Punainen,tankki.myös krossi/enduro 0-3-0340-1
Musta Super Black,tehdaspakattu perusmusta.
Runko.
C2471,472 värisävyt Dupont lmron Elitelle.
Tummanpunainen R3/ R223
Valkoinen RAL-9010
Ruskea työnalla,kysy!!
Valkoinen RAL-9003

Tässä näitä värinumeroita sitten oli.Jos kaikesta huolimatta jäi epäselvää, soita ja kysy
rohkeasti. Raitamaalit ja pensselit saat tarvittaessa minulta.

Maalausterveisin Kari Mikkonen 040-5354005



Jawasakkikokoontuminen B-1 0 .6.2012
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Ku rtnan rom petori matka
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Ajatus ähieä Viroon siis Kurtnan rompepäiville
tu i v ime keväänä, kun olin muutaman
m o t o r r s t i k a v e r i n kanssa va imo in een
soppa lureissulla Tallinnassa. No me poijaat
ei n n kauheesti keskustan kaupoista välitetty,
me ähdimme taksilla etsimään sitä
moottoripyörämuseota, josta olimme kuulleet
puhuttavan. Löytyihän se museo. Siellä
kuulimme rompetorista ja totesimme että
olemme Kurtnassa viikkoa liian aikaisin. Siinä
sitten päärettiin että syksyllä tullaan
katsomaan mi aiset on romppeet Kurtnassa.
Rompetor on sielläjoka touko- ja lokakuun
ensimmäinen sunnuntai. Kevään aikana
huomas jn .että lähtijöitä olisi enemmänkin,
joten linja-auto- reissuhan siitä tuli. Lähtijöitä
oli kuski mukaan uk en 23 , osan porukkaa
järjesti Lauri Puirola Helsinki Vantaa Kerava
sektorilta, minä taas Lahdesta Ja Hollolasta.
Koitti sitten lauantai lokakuun 1. 2011 .

Laivamatka meni ihan viihtyisästi. Joku nautti
oikein kahvin ia oullankin. Ostoksilla oltiin

Tallinnassa noin 4 tuntia ennen Kurtnaan
menoa. Perillä meitä odotti huvimaja jossa oli
iso salija seitsemän neljän hengen huonetta +

venäläinen sauna lämmitettynä ( erittäin
hauska kokemus ). Huvimajan ja saunan
meille järjesti moottoripyörämuseon perustaja
Urmas Teearu. lllalla käytiin porukalla
moottoripyörämuseossa, kyllä siellä oli paljon
nähtävää. Sitten koitti sunnuntaiaamu ja
odotettu romoetoripäivä. Meillä oli virolainen
linja-auto kuski Urmas myös nimeltään, joka
kielita itonsa vuoksi luotsasi bussimme
helposti Kurtnan romutorin parkkipaikalle.
Sisäänkäynti- portti oli parinkymmenen metrin
päässä bussistamme, pienestä portista
sisään, ilman suurempaa jonotusta, no
olimmehan paikalla hyvissä ajoin. En nyt
muista mitä maksoi sisään ehkä 2 euroa.
Porukka hajaantui nopeasti suurelle
rompetorille. alue koostu i laa jasta
heinäpellosta ja useista hallien pihamaista.
Aluksi kaikki nävtti itätavaralta. mutta aikansa



Ku rtnan rompetorimatka

kierreltyä rupesi näkymään osia lc;n, Jawoihin
brittipyöriinkin ja Japseihin ym. ltse etsin osia
Awo 425 T:iin ja Jawan osia. Awoon en
löytänyt mitään , mutta Jawaan ostin 353
mootottorin hintaan 50 euroa, Urmas Teearulta
löysin velorex sivuvaunun jarrukilven, joltain
löytyi vielä Jawan etulokari. Rompetoripäivänä
ilma oli tosi hieno , no aamu oli kolea ja kostea.
Mutta kello kymmenen jälkeen oli jo tosi
lämmin, aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta.
Nälkää siellä ei tarvinnut kärsiä, lihavartaita
erilaisten peruna paistosten kanssa myytiin
useassa paikassa. Mitä kaikkea porukka sieltä
löysi, kaikkea tiedä, enkä muista. Mutta esim.
Puirola löysi ainakin hyv kuntoisen Jawan
bensatankin. Antti löysi tehdasuuden 559:n

sylinterin hintaan 40€ ym. Matti osti
ajokuntoisen Riga mopedin hinta 60€ Hannu
H. löysi kauan kaivatun antiikki öljylampun
lasin, hinia taisi olla 7€. Hannu S löysi EMW -
54 tankin ja hinta 30€. Atle ja Petri etsivät
myös sivuvaunun kiinnikkeitä Jawaan jotain

taisivat löytääkin. Linja-autokuskimme Urmas
löysi pikku-Mosseen jonkun tärkeän osan.
Rouvinen ost yhden myyjän kaikki karpalot.
Tavaraa porukalla oli erilaisissa kasseissa
joista en osaa kertoa mltään. Päivä kului
suht'nopeasti romppeitten parissa, ja koitti
kotiin lähtö. Varnaar k-n saavuimme
Helsinkiln . oli bussissa juomia ja aarteita yhtä
paljon. Kevää lä taas samaan paikkaan
uudestaan.

Kuj. 17.1. -12 LippoYlä-Jääski

I
jr

-14-



Jawalla Jäämerelle

Tosa -80 luvun alluusa hankin 250 ccm Jawa
Sportin vm. 1968. Ajelin sillä parina kesänä
vähäsen. Siittä meni sit männänrenkas poikki.

Jukka purki konneen ja ku viat oli nähty, pantiin

osat hiljaa pahvilaatikkoon ja sillä siisti. Ans
olla, vuanna 2001 kylälle perustettiin Teuron

Koplauskopla. Siälä alleettiin kunnostaa
maamoottoreita ja muita konneita. Siinä meni

monta vuatta niitten konneitten kanssa, mutta
vuonna 2008 syksyllä vein sen pahvilaatikko-
Jawan Koplaan ja alleettiin kunnostaa.
Sylinteri porattiin Vorssassa y liko kkoo n,

männän kiertokangen ja laakerit hajln
Simpaselta Taljalasta.

Talvi siinä meni mukavasti ja keväällä päästiin
koeajolle, hyvin pelas taas. Määkin vanha äijä

ajon parissa viikossa 500 kilomeetriä ja oli

makkeeta vettä posket täys.

Olin käynyt viiskytäluvun lopulla senaikasella
Jawalla pari kertaa Lapisa. Viimesuvena
heinäkuun opulla päätin lähtee uurestaas
reissuun. Ajelin Lahren sivutte He nolaan misä
poikkesin morjestaan serkku tkkaa.
Haukivuoreen ajoin yöks . Aamu a o' c rulauta
takarenkas tyhjänä. Sa ^ <y)1rr qse-a\\ al e

misä oli hualtoasema. TarY it n uusi
sisärenkas. mutta asemanp ta.ä o latrossa
Mikkeliin ja lupas tuara sieltä uuren H anosti
hoiti miäs hommansa ja enne^ o-a tapäivää
oltiin taas tiänpäällä.

Ouluun ajelin aamupäivällä kattoon että onko
ennen siltoja olevan kivitalon sokkelissa neet
Lapinsoran jälkeiset ampumajäljet mikkä olin

aikonaas nähny. Ennallaas näyttivät olevan.

Vuennonkosken kohtaalla olin Humooalassa
yätä. Oli koko talo käytössä, lämmitin saunan
ja saunon ehtoolla. Kyä tuntu olevan elämä
hyväsä mallisa.
Aamulla poikkesin Aavasaksalla katteleen
kommeita maisemia rumasta petonkitorn ista.

Artsilla on kelohirsilinna Levillä ja kuma tiäsin
heitin olevan siälä nin kysyn että soppiiks
poiketa. Tottakai .ja tervetulloo.. .Ajelin sinne
suorinta tietä. Syätiin, juotiin ja saunottiin,
ennen ehtoota käytiin viä kiertoajelulla ja
tunturin lajella asti. Korkeelta näkkee kauas.
Aamupäivällä jatkon matkaa. Muonion jälkeen
kiristin ketjut jossai jänkhällä. Kilpisjärvellä
tankkasin pyörän ja itteni. Kommeeta ilmaa
pitelee.

Valtakunnan rajalta onkin sitten kokolailla 40
kilometriä alamäkkee Skibotniin saakka. Kävin
kaupasa (eurot kelpasi), lähetin kortit kotio ja
otin muutaman valokuvan.

Hajin sit viä merestä puolenlitran pullollisen

vettä kotio viemiseksi. Ajon viä takaisin
kilpisjärvelle missä sain yösijaks kokonaisen
hirsikoran. Tottakai kävin läheiseltä laiturilta
uimasa. Kytkinkahvasta tipahtaneen ruuvin
tilalle sain uuren respasta.



Aamusella lähtö kotiaooäin. Muotkatakka
suomen maanteitten korkein kohta 565 m tuli
kuvatuksi. Muaniosta ajoin jojen ylitte Kaarle
Kustaan valtakuntaan, mutta se oli virheliike.
Tiät oli pirun huanossa kunnossa ja pelkkää
mettää ympärillä. Pajalasta käännyinkin kohti
Kolaria ja siittä omalle pualelle. Yätä olin
Tolpinrannassa. Ku kko la n kos ke n kävin
kattomassa, virtaa siinä paljo lanttinkia. Pari
siian lippoajaa oli paikalla. Ajoittain satoi vettä
Pulkkilaan saakka. Yätä olin
maatilamajoituksen a itasa. Po ikke s in
n eloselta länteen. Haapavesi, Nivala,
Haapajärvi, Reisjärvi, Lestijärvi ja sit
Kinnulassa meni takarengas taas tyhjäksi.
Pyörä irti 1a tiänviäreen vartoon. Heti
ensimmäinen autoilija toppas. Kaksi nuorta
miästä , sanoivat muutaman kilometrin oäässä
olevan korjaamon, veivät perille asti. Renkas
paikattiin ja poika heitti meitir a-ro la p, o-a^
tykö. Kyä Suomessa pa ve u pe aa.

Siittä takasin nelostiäl e. KorD lahrella tuli äkkiä
käyntihä riöö, meinas val an sammua, mutta
pääsin leirialueelle. Vaihroin tulpan ja putsasin
kärjet. Käynnisty n iinku in en nen kin.

Jawalla Jäämerelle

Jawa-tulpat

Aamulla si kotiolähteisä pelas hyvin. Parikytä
kilsaa ja taas alko pätkiin. Huomasin että ku
laitto ajovalon pois nin kävi taas ihan hyvin.
Siittä kehitty si uusi ajorytmi, 10 kilsaa ilman
valoja ja si valojen kanssa niikauan ku hyvin
veti. Sillaj tultiin Parasjoen ja Hämmeenlinnan
kautta takasin Teurolle. Ajomatka 3116 km ja
kahreksan päivää. H ano reissu olitehtynä.
Seppo Laukkanen Teuro.

)- . -.å. ^a o i :e eessa. e arta-- ar<ulle
tarpeeks virtaa paitti ku ajo välillä ilman valoja.
Kyä täytyy olla ton Jawan päällä hyvä
ajoasento ku ei tullu mikkään paikka kippeeks.

(kuljettaja on yli seitsemänkymppinen, toim.
nuom).
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Madamin matkassa

Tässä on hieman johdantoa seuraavaan tarlnaan.
Tässä tarinassa pääosassa on Manet Skootteri, joka on varmaan aika monelle Jawasakkilaiselle outo

merkki.
Se on kuitenkin yksi virallinen merkki Jawakerhossa, onhan se Tsekkiläistä laatuaja valmistettu samassa

tehtaassa, k-uin Jawa-mopot.
Suomessa Manet o1i vähemmän my1'ty, samoihin aikoihin valmistettu Cezeta-skootteri saavutti selkeästi
paremman suosion. Molempia valmistettiin pääasiassa 50-lulun loppupuolelta 60-lulun puolivälrrn.
Manetissa oli paljon hyviä pieniä yksityiskohtia, mutta toisaalta siinä oli aika paljon niin sanottuja
lastentauteja, jostajohtuen se ei saa\uttanut h).vää suosiota. Kuitenkin onneksi Suomen Koneliike myi
niitä kohtuu määrän, joten näin ollen meille harrastajillekin jäi jotain rakenneltavaa talvi-iltojen iloksi !

Yksi meistä on Tapio Kulmala Porvoosta, joka kertoo seuraavassa harrastuksestaan 2-pyöräisten parissa

ja kuinka se sitten loppujen lopuksi päätyi Madamin Matkaan!

Osa l: Ensimmäinen aiokausi \{anet S100-skootterin seurassa

Motoristin (kifoinajan t historiaa 1965 alkaen

Elettiin r..uotta 1965 ja olin ollut ensimnäistä kertaa kesätöissä. Rahaa oli kertynyt lompakkoon sen

verran, että saatoin suunnitella moonoriaj oneuvon hankkimista; 16-luoden ikäisellä keq4moottoripyörä
oli mielessä oletusarvona. Isänikin innostui ajatuksestaja lopputulema oli käytetyn Jawa-pikkuskootterin
hantinta Tampereen Helkaman r alikoimista. Tuo Jawa oli 50-kuutioinen, tlryppiä 555 ja
vm.l959;maksoin siitä 320 mk sen ajan rahaa. Helkaman pihalla oli myös muutama Manet-skootteril yli
75kg paino esti Manetin rekistöröinnin 'kevariksi"ja koska budjetissakaan ei ollut riittävästi
joustovaraa, piti saman tien unohtaa haale 100-kuutioisesta sähkökäynnisteisestä ajoneuvosta. Järki ja
rahan puute voittivat siis tällä kenaaja sain näin käyttööni kotiovelta noutavan 50-kuutioisen
"kouluklydin".
Japsipyörät rynnivät markkinoille voimalla. Oma hankintani uronna 1968 oli Yamaha 80 kevari, pikku
Jawa meni vaihdossa hintaan 250mk. Opiskeluaikanani keväällä 1971 huomasin Oriveden Pyörän

ikkunassa uuden CZ 125 Sport-moottorip-vörän. Menin saman tien sisälle kauppaan tutkimaan ajokkia,
joka antoi itsestään varsin jämäkän vaikutelman, vaikka olikin vain "piikki". Kun sattumalta paikalla
ollut paikkakuntalainen kilpamotonsti (Timo Vainio) innostui kehumaan CZ-moottoripyöriä, päätin tulla
muutaman päi\ än päästä hieromaan kauppoja. Jammu meni vaihdossaja olin sitenjo toista kertaa tsekki-
moton omistaja. "Oikealla" moottoripyörä11ä ajomatkat venyivät jo hieman pidemmiksi kuin kevarilla;
siskon kanssa kä1tiin kaksipäällä kesän 197 I Ruisrokissa. Pari vuotta myöhemmin Tampereen
Hankkijan iklrrnassa sathri silmiini pari ruotta ajettu Suzuki T 250; kaupåt syntyivätja pääsin jo samana

päivänä näynämään Corolla-kuskeille kuinka 2lahtinen kiihtyy Pispalan rinnettä ylös sinisen
savupilven saattamana. Nuoren miehen "kuuma" veri alkoi pikkuhiljaa jäähtyä ja seuraava hankintani
opiskelun päätfyessä ja armeijan alkaessa wonna 1975 oli uusi MZ 125 TS. Tuo "Mitsi" palvelikin
minua peräti 6



Madamin matkassa iatkuu...

r.uotta; Jäämerelläkin tuli käytyä pari kertaa. Heti perään tuli isoveli MZ 250, josta vuoden päästä
kiinnostui eräs bemaristi siinä määrin, että vaihdoinrme ajokkeja-maksoin tietenkin sopivasti välirahaa.
BMW R45 omistajana pääsin sitten neljän vuoden ajan testaamaan keppivetoista nelitahtista matkajuhtaa.
2-tahtisen imu oli kuitenkin kova; Helsingissä Jämerillä oli kaupan edellisen vuoden ( 1985) Suzuki RG
250 Gamma. Teimme vaihtokaupat varsin kohtuullisella välirahallaja tuojo toinen Suzukini parkui allani
peräti l2 vuottaja 45000km. Yhteinen matkamme päättyi elokuussa 1998 Askolan ja Mäntsälän rajalle;
toisesta sylinteristä katosi puristukset (männänrenkaiden menoa siis) ja "Susna" muuttui saman tien
yksipyttyiseksi. Moottorin remontointi kerrostaloasunnossa ei tullut kuuloon ja kun silloinen naapuri teki
tarjouksen, josta ei voinut kieltä}.tyä, siirtyi Susna muodolliseen hintaan uudelle remontit osaavalle
omistajalle-ja h1vä näin, vaikka ymmärsinkin, että moottoripyörän puute on pahempi juttu vasta nipin-
napin 5-kymppiselle miehelle 33 motoilla ajetun vuodenjälkeen..

"Madam" Manet astuu kuvaan

Kesäällä 2011 tulin elämässäni uuteen vaiheeseen, eli eläke häämötti jo
lähituntumassa. Tuttavat olivat jo parin vuoden aikana kyselleet, että hankinko
vielä motskarin. Vastasin puolileikilläni. että jos löyt_vy sopiva 50-lutun Jawa
kalanpyrstömuotoisilla äänenvaimentajilla. niin r oisin hn inkin harkita. jos
rahat riittä\ ät. Selailin netissä rn-,tär iä moroja alkukesän 101 l. parie
museoikäistä kär in katsomassakin. Heinäkuussa kohdalle osui sirlen Manet

S 100-skootteri r,rodelta I 961. Otin I htelttä m}]i ään sillä seurauksella, että teimme kaupat noin viikkoa
myöhemmin. Toki ajoin muutaman sadan metrin koeajon ennen päätöstä. Kiinnitin heti huomioni
muutamaan seikkaan: Koneen käyntiääni toi mieleen l25cc CZ:n, my1.jän kanssa olimme yhtä mieltä siitä,
että tuo ominaisuus periyryy yhteisestä valmistusmaasta. Kltkin ei irottanut kunnollaja vapaa lö1.tyi vain
ajokin vielä liikl,:uessa; mlJjä katsoi, että nuo ovat "ominaisuuksia", eivät vikoja sinänsä, toinen
äärimmäis1ys olisi kytkimen luistaminen ajossa ja sitähän kukaan ei halua. Kolmas minulle mietteitä
aiheuttanut asia oli sähköstartin toiminta; Moottorin ns. "Dynastart" käynnistettiin kääntämäl1ä vina-
avainta myötäpäivään " 1", eli asentoon, jossa parkkivalo ja takavalo sytt).vät. Sähkömiehenä päättelin, että
tuollaisella virtalukon konfiguroinnilla stafitirele jää vetäneeksi ajon ajaksi, siis myös ajovaloilla avaimen
asennossa "2"(!). Koska laite oli (m11jän mukaan) toiminut noilla asetuksilla viimeiset l0 r.uotta, eli
edellisen "käyttöentisöimin" päätt-vmisestä, en tuossa vaiheessa takertunut asiaan sen enempää, laitoin sen
kuitenkin kon'ani taakse. Dynostart sinänsä on varsin näppärä keksintö, jossa sama laite hoitaa sekä
stafitimoottorin että laturin virkaa-tuollaisia neronleimauksia ovat aikoinaan 50-60-lur.uilla saaneet
keskieurooppalaiset sähköinsinööri-kollegani ! Kaupan mukana sain pinon käytettyjä Manetin varaosra;
mm. lähes täydellisen varamoottorin. \'aratankkiasennolla varustetun polttoainetankin, yhden osittain
ruostuneen pyörän vanteen ja joitakin pikku osia sieltä täältä.

Heti ensimmäisenä päivänä inotin moottoria peittävän ison kopan, johon oli kiinnitetty mm.
polttoainesäiliö ja peräpään valot, ml.r ilkut. Ensimmäisenä säädin varovasti kltkinvaijeria hieman
kireämmäksi, siis jotta kytkin irrottaisi paremmin. Tarkistin myös vaihteiston öljymäärän (0.,r5L.SAE 50).
Irotin sytytystulpan tarkistaakseni, miltä se nä}ttää; näytti ihan kelvolliseltaja aloin kienämään sitä
takaisin paikalleen, vaan eipä ottanut kierteelle, ei sitten millään! Jokainen moottoreiden kanssa pelannut
tietää mitä tuo tarkoittaa; kierre oli ns. "paska", eli tulppa oli jossain vaiheessa kierrerr\ \ äärä11e kierteelle
ainakin jonkinasteista väkivaltaa käyttäen. Onneksi muistin varaosapaketissa olleen sr linierin kannen; se
olisi nyt tarpeeseenja heti ekana päir'änä.. Tarkistin myös katkojan kärkivälin. se oli ok(0.4). Seuraavana
päivänä pesin ajokin vedellä, jossa o1i vaha mukana. Tarkistin ketjujen kireyden ja rasr asin ne koko
matkalta; Manetissa on hlvin peittävä metallinen ketjusuoja, joten tällä r'oimansiinon viimeisellä lenkillä
ei pitäisi olla hädän päivää-ns.O-rengasketjujen käyttö asianmukaisen ketjusuojan srjasta on kyllä
mielestäni suunnittelijan "tyhmlyden" avointa myöntämistä. Kolmantena aamuna oli tarkoitus käydä
lyhyellä koeajolla ja tankkaamassa. Totesin, että akku tuskin jaksoi p),örittää moottoria. Jännitemittaus
kenoi akun jännitteen olevan nippa-nappa l2v, joten laitoin akut lataukseen ja samalla Iisäsin akkuvettä
ylärajaan saakka- oli kyllä sp,täkin. 6 tunnin latauksen jälkeen jännite oli noussut l3v tuntumaan, joten
asensin akkupaketin 2x6vll OAh paikoilleen. Oli
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Madamin matkassa iatkuu...

ilmeistä, että akkua ei kevätkesällä oltu latailtu paljoakaan, olihan edellinen omistaja omien sanojensa

mukaan ajanut vain lyhyitä koeajoja. Huoltoasemalla sain tankkiin sopimaan 3 litraa 98 oktaanistaja 4%
mukaan TB 2-t öljyä: kaikkiaanhan tankin tila\uus pitäisi olla n.8 Litraa.

Seuraavina päivinä laitoin astinlautoihin kumimatot maalipintojen suojaksi. Itse asiassa matto koostuu
kolmesta pari senniä leveästä kumisuikaleesta, joiden materiaalin hankin Etolasta. Niiden kiinnitys
astinlautoihin on sitten oma luk:unsalopputuloshan on kuitenkin tiirkein. Loppuviikosta ajelin muutaman
l0-20 km koelenkin Porvoon alueella. Moottori tuntui käyvän kohtalaisen hyvin ja vaihteetkin(4) sain
jalkaharl oittelun myötä päälle, vapaan lö)'tyminen tosin vaati ylimääräistä keskitRrnistä erityisesti
risteyksiin tultaessa. Tasamaalla 60-70km./h matkanopeus ei näyttänyt tuottavan ongelmia.

.o,fno*'-

Mäntsälän matka
Koska mitään erityisiä ongelmia ei ilmennlt, päätin tehdä ensimmäisen pidemmän retken Manetilla;
Luonnollinen kohde oli Orivesi, jossa sisarukseni ja äitini asuvatja vaikuttavat, eikä isänikään
(Vammalassa) oleskele kovin kaukana Tampereesta. Heinäk-uun lopun maanantaina sitten pakkasin omat
ja "madamin" (gökaluja.1a ö1j1.ä) r'arusteet olkalaukkuun, reppuun ja pieniin sirulaukkuihin. Kaiken piti
olla kunnossa, joten staftasln iltapäir ä11ä måtkaan. Heti alkumatkasta huomasin, että takapään kuormaus
tekee ohjauksen le\ ofiomaksiia r rponar aksi '. joten tiukka ote lyhyestä ohjaustangosta oli tarpeen.

Matka sujuikin hn-in aina.\skolan ohi. kunnes muutamaa kilometriä ennen Mäntsälän keskustaa moottori
alkoi jamrttaa, teho putosi seh ästi ia minun oli pakko ohjata kuormani lähimmälle bussipysäkille, j ossa

kone.jäi puksuttamaan tyhjäkä1nnille. \Iadam" ei nyt selvästikään reagoinut kaasun kiertoon juurr
mitenkään, joten sammutin mooftonn j a rnotin PAL sytytystulpan; se oli jotensakin "mustanpuhuva",
joten asensin tilalle varatulpan (Boch r ja kälnnistin moottorin, joka nyt tuntui ottavan kierroksia. Samalla
huomasin, että rekisterikilpi oli melkein irronnut tärinästä, se roikkui enää vain yhden ruuvin varassa;

ensiapuna käytin kiinnitykseen narunpätkää. Lähdin siis taas liikkeelle. Pääsin ehkä kilometrin, kun
moottod alkoi taas jam.tttaa. Annoin moonorin jäähtyä muutaman minuutin ja ajelin hiljaa nykien
Mäntsälän keskustaan. Sieltä löytyi kl selemällä motoJiike, josta löytyi kelvolliselta tuntuva tulppa NGK
BRTHS-epäilin siis edelleenkin kä)'ttäneeni r'äärän lämpöarvon omaavaa Boch tulppaa, olihan sää varsin
lämmin (+28).

Ei tuonanut kolmaskaan tulppa haluttua tulosta. Käännyin suosiolla takaisin Porvoon suuntaan muutaman
kilomemn kerralla edeten. Matkalla soitin veljelleni Orivedelle, kerroin tilanteenja sanoin tulevani
seuraavana päir'änä junalla. Soitin myös N{anetin edelliselle omistajalle ja kysyin onko hänellä kokemusta
"madamin" moisesta kä1töksestä; ei ollut hänelliikään tietoa asiasta, joten olin tämän asian kanssa nyt
täysin omillani. Vanhasta muistista tosin ponnahti ajatus, että viallinen kondensaattori voisi antaa

tuollaiset oireet, eli käy tyhjäkäyntiä, mutta ei ota kierroksia(!?) Oli miten oli, n1t ajoin aina pienen pätkän

eteenpäin ja talutin sitten ajokkiani jonkin matkaa tien reunaa pitkin Porvoota kohti-sinne oli kuitenkin
vielä yli 20kml Askolan Monninkylässä oli onneksi huoltoaseman baari, josta sainjanooni pari pulloa
virvoitusjuomaa repussa olleet sinänsä viisaasti jemmaamani vesivarastot olivat huvemeet helteessä jo
aiemmin. Mutta sitten tuli onni onnettomuuteen; Jatkoin Mominkylästä matkaani ajaen/taluttaen. Ilta
alkoi jo hämärtää, k-un takaani tuli jenkkipaku, joka pysähtyi taakseni. Autosta nöusi noin nelikymppinen
kaveri, joka ensimmäiseksi kysyi; "Mikä r'uosimalli, mihin olet menossa"? Vastasin tietenkin
asianmukaisesti, minkä jälkeen hän sanoi itse omistaneensa mm.50-lulun Jawojaja ehdotti heti perään,

että nostetaan Manet pakuun tavaratilaan siellä olevien maalipurkkien viereen.
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Menin itse istumaan silutukeensa nojaavan "Madamin" r'iereenla pidin "häntä" samalla ohjaustangosta
kiinni jäljellä olevan n.15km matkan kotipihalleni Porvooseen. Perillä kaivoin kiitollisena lompakoitani
kaiken siellä olevan käteisen (l5E)ja amoin sen auttajalleni. jonka nimeä en tosin vieläkäån tiedä joka
tapauksessa hän on hieno kaveri kaikilla mittareilla!
Seuraavana päivänä matkasin viikoksi Orivedelle, siis junalla r.astoin alkuperäistä suunnitelmaani. Veljeni
kanssa pohdimme Manetin oireitaja niiden mahdollisia slitä. Itse pidin edelleen kiinni "sytyryskonkka"-
h)?oteesistani, vaikka yksija toinen oli sitä mieltä, että kaasari se sen tä)tly olla. Ostin sitten Oriveden
Pyörästä Pappa-Tunturin konkan 5 eurolla. Jo nuoruudesta tuntemani Tunturi-kauppias vahvisti epäilyni;
Kyllä se on konkka, joka tuolla tavalla temppuilee. N1't kun oli useita päiviä aikaa ilman muita kiireitä,
tilasin Stormilta kotiosoitteeseeni kaiken varalta l2v s) 

'tvt\,spuolan. 
pari vilkun polttimoaja 14 tuuman

sisärenkaan.

Veteraani-ajoneuvoj en nä1 tösajo Porvoossa

Porvooseen palattuani vaihdoin Manettiin uuden "konkan"; päädyin tässä vaiheessa kiinnittämään sen
(väliaikaisesti) letkunkiristimellä. Koekäyttö kertoi heti, että kone otti normaalisti kieroksia heti kylmänä,
eli konkan vaihto tuntui enemmän kuin perustellulta operaatiolta madamin vaivoihin.
Luin sattumalta Uusimaalehdestä että Autohistoriallinen Seurajärjestää 6.8.2011 Pon'oossa näytösajon
museoajoneuvoille. Seuran aktivisti vahvisti, että Manetin kaltainen esiintyjä on ten'etullut joukkoon.
Madam sai uutta vahaa kylkiinsä ja tuoretta bensiiniä tantkiinsa; nlt piti olla nätrtnä vanlojen Jaguarien
ja Fordien seurassa- tässä suhteessa madam pani kyllä parastaan. Porvoon jokirannassa viisikympprnen
rouva katsoi madamia ja totesi; "Hän on ihana". Perään tuli toinen hieman nuorempi naishenkilö antaen
kommenttinaan;"Se on totanoin hiano. ookkonää itte laittanu sen?" Itse nä1,1ösajon aikana satoi koko ajan,
eli motojen ja avoautojen kuskit oliVat tasaisen kosteita kolmen vartin ajon jälkeen. Tuollaisissa
veteraanien tilaisuuksissa säär araus on kyllä lyhytja selkeä; "Sateen sattuessa tilaisuus pidetään
sateessa." Itse en ollut kvllä nroksiskaan moisesta, sainhan ensimmäistä kertaa l3 l.uoteen ajaa motolla
sateessa-juuri näinhän se rnotorisrin perinteinen kesäloma toimii.

Uusi yritys pohjoiseen "madamin kanssa

Tyhjensin polttoainesäiliön siinä toilossa. että siellä piilevä "moska" poistuisi potentjaalisten ongelmien
aiheuttajien luettelosta. samasta s\-\'std avasin kaasuttimen ja tyhjensin kohokammion hiekasta yms.
Minulla oli nyt mielestäni kaikki s11r lähteä optimisesti suunnittelemaan seuraavaa matkaa sukulalstenl
pariin. Uusi reittini kiertäisi 13 vuoden aikana kohtalokkaaksi osoittautuneen Mänrsälän raj an kaukaa ja
kovaa 60-70km/h vauhdilla ajaen. Tarkoitus oli siten edetä Keravan ja Tuusulan kauma Lopelle ja sieltä
edelleen isäni
asuinpaikkaan Vammalaan. Sieltä matka j atkuisi Oriveden sukulaisiin. Uusi stami oli I 5 elokuuta;
mukaan matkaan otin varoiksi uuden Stormin sytytyspuolanja sisärenkaan.
Ensimmäiset 10Okm menivät hyvin ja ehdin Lopen maisemiin parissa tunnissa yhtäjaksoisesti ajaen.
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L;::::.',::'.::.:-i-huoltamolletankkaamaanmadaminjaitseniloppumatkaa(120km)ajatellen,
s::', , -.::: : :: :-rjntär'äelle tuliaisiksi kahvipaketin ja keksejä. Kolmen vartin seisokinjålkeen
::1- .:-'':: : :' ::.:: iiy sillä tankeilla. Ensimmäisen pitkän alamäen jälkeen seurasi pitkä nousu, jonka
:'. . .. :.., <::.:;lkoi (taas kenan) jamrltaa. Ja er sitten muuta kuin kurvaten lähimmälle bussipysäkille
-:-::. ,. ::'::::.ion mystisen ja sitkeän ilmiön syltä.
S_.:.:..:- ::: ::rorus ei paljastanut mitään erityistä, joten starttasin koneenjajatkoin matkaa kunnes kone

: i - : :::. ..n eltää" kohti tyhjäkäyntiå. Poikkesin jo yhdessä maalaistalossa kyselemässä mahdollisia
: -ii:.1.:.-; L4alaan ja Vammalaan. Muutamaan tuntiin ei ollut tulossa yhtään bussia, mutta muutaman
. -:'.:::::, päässä Urjalan asemalla olisi kauppa ruokatarpeiden ostoon, joten ajoin pätkän eteenpäin.

?: ..,i:.:n Si\\'assa täydentämässä eväsvarastoani, jota olin jo pitkän iltapäivän aikana ehtinyt
: . : :-. r:ämään. Syötyäni Siwan pihassa muutaman karjalanpiirakan ja huuhdottuani ne kokiksen kera alas
.r:{ri:r'r raas eteenpäin. Seuraavalla pakollisella pysähdyspaikalla, avasin moottoritilan tarkastusluukun ja
:-!:: *ir!-1in kondensaattoria; se tuntui liikkuvan yllättävän herkästi, mikä pisti miettimään
.:rk ..iklnstimellä tehdl,n kiinnityksen luotettavuutta; entäjos konkan maakontakti onkin heikko? Samalla
kJmr kkäni soi; illan emäntä eli isäni uusi vaimo kyseli, missä minä viivyn ja koska tulen, hänellä olisi
ruoka kypsymässä. Kuvasin tilanteen niin lyhyesti kuin pystyinja lupasin tehdä parhaani. Mietin vielä
kerran mielessäni, ehdinkö isälle illaksi Illoon vai sukellanko Urjalan "taikayöhön" Martti Innasen laulun
sanoja mukaillen? Konkan heiluttelu (vai jolr muu) ilmeisesti auttoi, koska Punkalaitumen ja Vammalan
Illon välisen 15km pätkän etenimme vauhdilla yhtä soittoa. Perillä isän luona olin klo 18.00 aikoihin,
joten olin ollut liikkeellä kaikkiaan 9 tuntia edetäkseni 220km matkan!

Seuraavana aamuna poistin Manetista moottodn kopan kokonaanja aloin tutkia konkan kiinnitystä;
raaputin pois hapettumia ja kiinnitin letkunkiristimen uudelleen. Koeajolla pääsin noin kilometnn päähän

kun vauhti alkoi taas hiipua. Tulkitsin tilanteen niin, että aamuinen hoito ei auttanut ja vika on edelleen
sielläjossain. Soitin veljellenija sanoin tulevani iltapäiväIlä Orivedelle ilman madamin seuraa, hän sar

nytjäädä isän autotalliin mietiskelemään tekosiaan. Keräilimme veljen kanssa pari päivää työkalujaja
tarvikkeita sillä ajatuksella, että "palautamme madamin järjestykseen miehissä ja yhteisvoimin".
Perjantaina sitten menimme Vammalaan veljen autolla. Vaihdoimme varmuuden luoksi vanhan 60-
lukuisen sytltyspuolan tilalle Stormilta hankittuun. Vaihdoin vielä konkankin taas kerran uuteenja
kiinnitin sen tällä kefiaa luetettavan oloisesti. Koeajolla Manet eteni parisataa metriäja sammui sitten
kokonaan aivan kuin bensan puutteeseen, ei siis jäänyt tyhjiikäynnille puksuttamaan, kuten tähän asti-
todella mystistä!? Eivät siis auttaneet veljesten yhteiset lääkkeet "madamin" vaivoihin. Palasimme

Orivedelle tyhjin käsin. Sovimme kuitenkin, että veljeni yrittää lainata pakettiautoa, jolla voisi noutaa
ongelmapotilaan Orivedelle veljeni autotalliin runsaan työkaluvalikoiman ääreen. Itse jouduin palaamaan

runsaaksi viikoksi Porvooseen. Veli soitti seuraavalla viikollaja kertoi Manetin olevan n1t hänen

rallissaan, joten tutkimukset saattoivat j atk-ua.
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"Madamin" ongelmat alkavåt selvitä yksi kerrallaan

Manet oli Orivedellä päivän pari, kun veli kertoi minulle uutta yllättävää tietoa.
Polttoainehanan purkaminen oli paljastanut mielenkiintoisen ja tiirkeän yksityiskohdan;
Tankin sisäl1ä oleva metallinen pystysuora
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syöttöputki oli varsin pitkä ylettyen likimain tankin puoliväliin ja koska tässä hanassa ei ollut lainkaan
varatankkiasentoa (se tiesinkin jo), loppui polttoaineen tulo kaasuttimeen jo puolen tankin kohdalla, eli
tankin pojallejäi "loukkuun" noin 4 litraa bensiiniä, mikä selitti moottorin täydellisen sammumisen! Veli
ratkaisi asian katkaisemalla ko. putkesta 3 cm pätkän pois. Kone ei enää sammunut. mutta veto oli
edelleen ajoittain laiskaa ja puhditonta; kone ei reagoinut kaasuun ylämäessä normaaliin tapaan.
Palasin itse Orivedelle ja tutkin saman tien asian, joka oli vaivannut mieltäni jo jonkin aikaa; avasin
äänenvaimentajan nähdiikseni miten tukkoinen se oli. Ja olihan siellä ionkin verran karstaa Dalanecna
kiinni j a sitten j oitain irrallisia karstan nokareita, j otka rapisivat pöntön sisällä. Teräsharj aa ja pöntön
kolistelua kä1'ttäen availin ilmeisen tukkoisia reittejä auki. Asensin takaisin kootun äänenväimentajan
paikalleen ja käynnistin koneen. Ja katso, ääni oli n)'t "Jaacopin ääni", eli terävä 2-tahtisen pauke ilman
tukahtuneen oloista supsutusta. Koeajo vahvisti epäilynr; kone leti nyt voimalla ja tasaisesti koko
kierrosalueellaan ja kaikilla vaihteilla, jopa loivissa nousuissa sain mittarin pysymään 65-75krnlh
lukemissa pitkiä matkoja- rekat pysyivät n1t siivosti takana ja "madam" pääsi näyttämään niille
perävaloaan.

Kaikkia "salaisuuden verhoja" ei oltu vieläkään avattu. Veli huomasi. pankin seikkaa;
Sähköpääkeskuksen pohjalevynja ak-un maadoitetun + navan r'älil1ä olisi pitänyt olla maadoitusjohto.
Olihan siellä jonkinlainen lohto, mutta sen alapää roikkuijossain peltikoteloiden sisällä inallaan. Eli tuo
maajohto piti uusiaja kiinnittää molemmista päistään ao. pisteisiin. Kenan palattuaan ajolenkiltä veli ei
saanut moottoria enää pyörimään startin voimalla; akku oli pääss;t purkautumaan (ajossa) aile l2v
jännitteeseen. Veli avasi relepaketinja totesi starttireleen käämin oler an rulikuuma kaiken aikaa.
takavifiarele ei toiminut lainkaan, eli akku saattoi purkaurua generaatrorin suunraan. jos kone kävi hyvin
pienillä kienoksilla taajama-ajossa. Myös jännitesäätörele oli pois pelistä. koska jatkuvasti ajon aikana
päällä oleva s'tarttirele pakkosyötti sekä starttir irran että larausvinan ohi releen normaalien siätöpii1en.
Lataus toimi ikään kuin ontoff-periaatteella j oko tä1sillä tai sitten akkua purkaen; hyväIlä tuurillå oli
selvitty näinkin pitkään ilman sähköpulaa tai startin käämin lopullista tuhoa! Rakensimme veljen kanssa
virtalukosta erillisen starttinapin- siis kytkennältään vastaavan, joka oli käytössä Manetin ensimmäisissä
malleissa 50-60-lukujen vaihteessa. Nlt starttirele ei roikkunut kaiken aikaa pääl1äja latausrele pääsisr
nyt toimimaan normaalisti ilman "pakkosyöttöä". on ilmeistä, että em. maajohdon puute oli omiaan
haittaamaan latauksen normaalia toimintaa sekå aiheuttamaan erilaisia tilapäisiä häiriöitä moottorrn
käyntiin; myös yhden mystisen ajovalojen katoamistempun laittaisin tuon puuttuvan maayhteydeti
piikkiin(?). Sähköpääkeskusta "kä)ttöentisöitäessä" selvisi vielä yksi merkittävä seikka: VirtiilLrkko oli
jossain vaiheessa vaihdettu Bochin tekemään versioon, joka erosi alkuperäisestä PAL-lukosta juuri sen
veran, että starttaus avainta vastapäivään kääntäen ei ollut enää mahdollista, niinpä stafiitoiminto oli
siiffetty virtalukon asennossa "l" tapahtuvaksi, samalla jouduttiin väistämättä em. larauksen
"pakkosyöttöön" tunnetuin seurauksin. Toki jonkinlaisena puolustuksena r oiraneen todeta, että ilmelsen
"karskina" laitteena (sietää stafttimoottorina 300W tehonja 28A virran hetkellisesti) dynostaft
mahdollisti tuollaisenkin poikkeusjärjestelyn käytön, tosin h1.vään tuuriin luonaen ja riskien rajoja
hipoen.

Yhtenä pirneänä sy-vsiltana testasin ajovalojen antamaa näk).\] ) ftä Orir eden kylätiellä. No etuvalot
olivat teholtaan (35w)ja suuntaukseltaan sitä, mitä 60-luyulla pidenitn niträvänä tämän kokoluokan
ajoneuvolle, ejkä tähän ole paijon lisättävää tällä kertaa. Ajolenlihä paLatessani huomasin kuitenkin, että
en saa ykköstä päälle, vaan vaihde jumittuu ykkösen ja kakkosen r ä1ir apaalle. Pimeässä en kuitenkaan
päässlt ongelmaa tutkimaan. Aamulla sitten työnsin N4anetin ulrrs tallista ja päätin samalla testata
etujarrun toimintaa painamalla etuj amtn kahvan pohjaan lointalla: samassa kuului napsahdus ja
jarmkahva painui kiinni kaasukahvaan: eli lyhyesti sanoftuna erujarmn vaijeri katkesi siten, että vaijerin
kiinnttys yläpäässä petti. Koin samanlaisen tilanteen ison \lZ:n kanssa Lapissa 1981; ratkaisin ongålman
hankkimalla satukoskelaisesta motokaupasta sellaisen nippelin. johon vaijerin pää voitiin puristaa
ruuvilla tiukasti kiinni.
Päätin soveltaa samaa reseptiä n)'tkin j a hain paikalliseha korj aamolta tarvittavan nippelin. Olin jo
edennyt operaatiossa melko pitkälle omin r oimin. kun i eL ilmestyi paikalle antamaan käytännön apua
vaijerin käy1töentisöintiin.
Mutta edellisiltainen vaihteensiirlo-ongelma o1i edelleen ratkaisematta. Siispä purimme
vaihteensiirtovipujen ympäriltä pois suojapeltejä siten että pääsimme näkemään, mikä siellä ahdisti. Ja
löytyihän se syntipukki sieltä vipujen välistä; tuuman mittainen tedspultti, joka joskus kauan sitten oli
pudonnutjostain sinne kuulumattomaan paikkaan estämään vaihdeviluston normaaleja liikkertä.
Tuon ajoa estävän tunkeilijan poisto palautti vaihteensiirron toiminnan normaaliksi.
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Tämä kuulostaa jo sinänsä hyvältä. Kä1tännössä kuitenkin latausjännite jäi erityisesti ajovalojen kanssa

alakanttiin ja latauksen merkkivalo syttyi tuon tuosta taajama-ajossa. Eli jokin releessä näytti rajoittavan
latausjännitettä. Teoriassa releen ns. M-pisteen (siis se piste, jonka kautta syötetään magnetointivirtaa
generaattoriin) pitäisi pikkukierroksilla olla ns. "maissa"; näin ei mittaustemme mukaan kuitenkaan ollut,
joten jossain oli huono tai löysä liitos. Veli otti relepaketin toistamiseen irti ja tutki sen rakennetta
yksityiskohtaisesti hyvässä valossa. Ja lö)4yihän sieltä lopulta vikapaikka; yksi tinaliitos oli murtunut
Iuosien saatossaja tiimä vika rajoitti virran kulkua. Veli korjasi tinaliitoksenja vahvisti sitä vielä
varmuuden woksi. Nlt latausjännitteet alkoivat näytää ns. normaaleilta, eli olivat n. 13,5 V luokkaa
(vastaa laturille ja releelle speksattua noin 60W hyötytehoa), eikä merkkivalo sytfynlt enääjoka
risteyksessä "häiriköimään".

Tämä on siis tilanne tällä hetkellä, eli lokakuussa 201 1 kun olemme veljesten voimin kelanneet Manetin
mittariin noin 1200km sitten edellisen omistajan, jonkajäljiltä mittarilukema oli noin 3200lcn-ei siis
kovin paljon. Kantapään kautta olemme oppineet, että tämän ikäisen (44v.) ja useita omistajiakin nähneen
ajopelin uumenissa piileviä saloja ei kyetä paljastamaan muutaman koelenkin tai edes useiden kuukausien
ajon perusteella. 2,5kk aikana selvitimme kymmenkunta vikatapausta, joista pahimmat voidaan luokitella
ryhmään "seitsemån kuoleman syntiä" kuuluviksi. Osa vioista (vaijereiden ja johtojen katkeamiset) on
lähinnä "normaalista kulumisesta" aiheutuneitaja siten helpommin anteeksi annettavia. Jatkossa näemme,
miten "Madam" selviää talven yli kohti tulevana keväänä alkavan ajokauden haasteita!!

Tässä saimme lukea melko seikkaperäisen tarinan erään hanastajan ystä\Tydestä Madamin matkassa 1a
tä)tly todeta, että tätä harrastus on parhaimmillaan. Sitkeys palkitaan, voidaan sanoa, että tämä olijos
joku varsinainen TYÖVOITTO! ! (toimituksen kommentti)

H).vää tulevaa ajokautta! Terveisin Tapio Kulmala Porvoosta ja Veikko Koski
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