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Päätoimittajan
palsta

Tervehdys kaikille Jawasakkilaisillel Hallituksen vuosikokous on nyt
pideity ja jotain uusia nimityksiäkin hallitu kseen tuli. Allekirjoittaneelle
lankesi mm. päätoimittajan virka muutaman välivuoden jälkeen.

Lisäksi minut valittiin hallituksen jäseneksi, jossa yritän myös hoitaa
varapu heenjohtajan virkaa. Edellinen päätoimittaja Lauri Puirola
siirtyy ns. aputoimittajaksi. Suurkiitos Laurille lehden toimittamisesta,
joka ei ole mitenkään helppo homma meille ei ammattilaisille.
Kaikkein helpoin on arvostelijoiden osa. Aputoimittajiahan olemme
periaatteessa jokainen kerhon jäsen, joten lehden aiheet ovat
rajalliset yhdellä ja kahdella henkilöllä. Pistäkäähän siis juttuja ja
tarinoita kuvineen tulemaan toimituksen suuntaan. Sähköpostilla,
jolla sellainen on, myös kirjeellä käy, puhtaaksi kirjoittelun kyllä
hoidan ja mahdolliset kuvat palautan. Ei tarvitse olla mikään kirjailija,
vaan kirjoittakaa aivan omin sanoin, sillä tavalla jutuista usein
tuleekin parernpia. Myös ostan, myyn palstalla on ollut hiljaista,
Läyttäkää sitäk n ihmeessä ja oman a ueenne tapahtumista on hyvä
saada t etoa. Tämå vuos onkin Jawakerholle juhlavuosi 30 vuotta ja
sitä juhlitaan kesäkuun alussa Keski-Suomessa Keurusselällä.
llmoitus toisaalla ajoista tässä lehdessä. Sinne toivotan kerhon
puolesta kaikki Jawam iehet joukolla mukaanl!

Jawasakin hallituksen toimesta vuosikokouksen yhteydessä
allekirjoittanut valittiin Jawasakki RY:n Kunniajäseneksi, joka oli
täydellinen yllätys, jota en tosiaankaan osannut odottaa. Arvostan
valintaani kovasti, pääsinhän todellisten Jawamiesten kanssa
samaan joukkoon, jotka ovat aikanaan omalla toiminnallaan
edesauttaneet meitä harrastajia nauttimaan hienosta
moottoripyörämerkistä ja harrastamaan ja ajamaan sillä! Kiitos
kovasti kunniastall

Toivotan kerholaisille hyvää keväänja kesän odotusta, nähdään!!

Veikko Koski
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Puheenjohtajan palsta

Jawasakkilaiset,

Maaliskuun '16.3.201 3 Vääksyn Tallukassa kokoontunut vuosikokous
valitsi allekirjoittaneen uudeksi puheenjohtajaksi. Tämän johdosta
haluankin kiittää luottamuksesta niin johtokuntaa ja kaikkia minua
kannattaneita. Otan tehtävän kiitollisena vastaan. Haluan myös kiittää
nyt tehtävänsä jättäviä henk löitä. Toivon hyvän yhteistyön jatkuvan
edelleen.

Olen Lappeenrannasta kotoisin oleva n.60 vuotias "nuorimies". Jawat ovat olleet sydäniä lähellä
lapsesta alkaen. Minulla on vaimo ja kolme poikaa, lapsenlapsiakin on muutama tupsahtanut. Pojista
yksi omistaa pari Jawaa. Työkseni teen kone- ja sähköhommia. Harrastukseni on melkeinpä
pelkästään jotenkin Jawoihin liittyvää. Tänä talvena on tuo Jawan "starttimoottori" teettänyt kovasti
hommia. Yli puoli vuotta mennyt, eikä vielä kunnossa. Lokakuussa nimittäin hajosi oikea polvi, eikä
vieläkään oikein pelitä. OnneksiJawassa on kolme pyörää.

Tallukassa kävi myös sellainen juttu ilmi, että listoilla pyörii kymmeniä nimiä, joista ei ole tietoa
kuuluvatko enää kerhoon. Eli olisi kohteliasta ilmoittaa jos.jostain kumman syystä haluaa lopettaa
jäsenyyden. Näin saataisiin listat pysymään ajan tasalla.
Jawakerhon kotisivut olivat jostain syystä hakkeroitu nurin, joten ne eivät toimineet. Nyt kuitenkin
uudet sivut ovat tehty ja ne toimivat taas! Käyttäkää niitä ihmeessä, joilla siihen laitteet löytyvät, on
nim ttäin ol ut aika hi aista sil ä rintamalla.

Tänä kesänähän mei ä on 3O-vuot s .luhlaral . Sinne louko la kaikki mukaan. On kuulemma hieno
paikka.

Ei sitten muuta, kuin turvallisia ja iloisia kilometrejä ka ikille. lloista kesää ja hyvää yhteistyötä toivoen!

Hannu Myyryläinen

Vuos kokous Tal ukassa 20T 3



Vuosikokous

16.3.2013 klo 12.00 12.45

Hlvinvointi- ja kokoushotelli Tallukka
Tallukantie I
17200 VÄÄKSY

Yhteensä 26 jäsentä.

Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Kauko Suntioinen avasi kokouksen 12.00.

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytåkirian tarkastaian ia
taryittaessa kahden (2) ääntenlaskijan valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Koski ja pö).täkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Forsblom

Harri ja Kinnunen Lea.

Kokouksen laillisuuden ja päåtösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin laillisesti kokoon k-utsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Esit-vslistan h)1äksi minen t] öjärjest! kseksi.
Esityslista h\r äks\tiin t) öiäLiest] kseksi. ( Lirte 1 )

.Iohtokunnan laatiman toimintakertomuksen kuuleminen.
Johtokuman laatima toimintakertomus vuodelta 2012 kuultiinja h)'väksyttiin. ( Liite 2)

Tilikertomuksen ja toiminnan tarkastajan lausunnon kuuleminen sekä tilinpååtöksen
vahvistaminen.
Tuloslaskelma (Liite 3), Tase (Liite 4), kalustoluettelo (Liite 5) ja toiminnantarkastajan
lausunto (Liite 6) k-uultiinja hyväksltiin.
Tilinpäätös vahvistettiin.

Vastuuyapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille'
Vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

Toimintasuunnitelman, iäsenmaksujen jå liittymismaksujen suuruuden sekä

tålousarYion YahYistaminen.
Toimintasuunnitelma (LiiteT) vuodelle 2013 hl'väks)'ttiin.
Jäsen - (25€) ja liittymismaksun ( 10€) suuruudet vahvistettiin.
Kannatusjäsenen maksuksi h1'väksyttiin 250€.

Talousar.rio yuodelle 2013 vahvistettiin. (Liite 8)

Hallituksen puheenjohtajan ja kahden eroYuoroisen jäsenen sekä varajäsenten Yalinta.

Hallituksen puheenjohtåjåksi valittiin Hannu Myyryläinen'
Erovuoroisten jäsenten Markku Lahtinen, Kauko Suntioinen ja Rauli Vilkas tilalle valittiin uutena jäsenenä

Veikko Koski ja Kauko Suntioinen uudelleen.
Hallituksen jäseninä jatkavat Afio Heino ja Kari Mikkonen

Toiminnan- j a varatoiminnantarkastajan valinta'
Vuodelle 2013 lalittiin Tuomo Ruohonen toiminnantarkasta.jaksi ja varatoiminnantarkastajaksi Pauli

Komulalnen.
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Vuosikokous

Yhdistyksen koollekutsumistayasta päättäminen.
Päätettiin, että yhdistyksen ruosikokous kutsutaan edelleen kokoon jäsenlehden ar..ulla.

Muut johtokunnan ja jäsenten esittämien asioiden käsittely.
Veikko Koski h1.våksyttiin hallituksen esityksestä kunniajäseneksi.

Hallitukselle ei ollut tullut h).vissä ajoin ennen kokousta jäseniltä kirjallisesti käsiteltäviä asioita.

Kokouksen päättåminen.
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 12.45.

13

Liitteet

Olavi Koski
Puheenjohtaja

Esityslista
Toimintakertomus 2012
Tuloslaskelma 2012
Tase 2012
Kalustoluettelo 2012
Toiminnantarkastajan lausunto
Toimintasuunnitelma 2013
Talousarvio 2013

Markku Lahtinen
Sihteeri

Pörräkirlan r akuudeksi.

Forsblom Harri

(Liite I )
(Liite 2)
(Liite 3)
(Liite 4)
(Liite 5)
(Liite 6)
(Liite 7)
(Liite 8)

Kinnunen Lea.

Entinen ja nykyinen puheenjohtala Kauko Suntioinen ja Hannu ft,]yvry a nen
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Tiedotuksia - Tapahtumia

Jäsenkirjuri tiedottaa! Tämän lehden mukana tuli kaikille uusi jäsenmaksukuitti. Kun
maksatte laskun, muistakaa ehdottomasti käyttää laskussa olevaa viitenumeroa!!

Jawasakin juhla-ajot 2013 ovat tänä kesänä 7-9.6 20'13 ja paikka on Keurusselkä Keski-
Suomessa. llmoitus ajoista löytyy tästä lehdestä.

Etelän Jawamiehet ajavatjälleen kesäajot ns. Rauskin kesäajelun 7.7.2013. Kokoontuminen
Järvenpään TB-huoltamolla k|o.8.30. Rauski toivoo, että osallistujat ajaisivat koko lenkin,
jotta ruokapaikassa olisi mahdollisimman paljon porukkaa!! Tervetuloa kaikille!

Jawasakin etelän ja tietysti muidenkin Jawamiesten ns. kerhoillat järjestetään edelleen
kesäaikaan huhti-tou kokuusta syyskuun lopulle joka torstai klo. 18.00 eteenpäin Hyrylän
ns. "Vanhalla Unkalla" Talviaikaan joka kuukauden ensimmäisenä torstaina. Tervetuloa!

Meinasi unohtua ostan myyn markkinoilta: Veijo Ahokas haluaisi ostaa kohtuukuntoiset
"patinoidut" kalanpyrstömalliset äänenvaimentajat Jawaan. Myynnissä hänellä on useita
Jawaprojekteja. Soitelkaa: 0400-996353.

Veteraanimoottoripyöräklubin Veteraaniralli 2013 26-28.7 2013 järjestetään Espoon Hotelli
Korpilammella. Järjestelyistä vastaa Helsingin aluekerho Stadin Pädsärit. Mahdolliset tiedustelut:
EskoAhola 0400-702517. Matti Herlev 040-5563757 +Kari Lapinaho 0400-401416

Kevätrompe pä ivät: Teivon Ravikeskus Ylöjäwi 20.4.2013. Järjestää lvlansen Masinistit
TERVETULOA!

25-26.5 P äijät-Häm ee n Rompemarkkinat, Jokimaan raviradalla Lahdessa.

4-5.5 2013 Classic lvlotor Show Messu keskuksessa Lahden Messukesku ksessa.

Myydään: Jawa California vm.1972 museorekisterissä 250cc.
Tiedustelut, Sari Salmi 040-7054806

ct#å+Ic

$uomen suuråBT
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Martti Juhani (Masa) Nieminen
19.4.1951 - 12.12.2012

\&r'

I

Pitkäaikainen Jawa harrastaja Martti Nieminen
nukkui rauhallisesti ikiuneen viime vuoden
lopulla Keski-Suomen sädesairaalassa.

Konttaamaan hän opetteli aikoinaan
Jämsänkosken Myllymäessä.

lsä Paavo oli innokas moottoriu rheilun ystävä
ja vei usein Martin ja Markku veljen katsomaan
auto- ja moottoripyöräkilpailu ja. lhan
naapurissa ajettiin joinain vuosina Motocross
kilpailujakin.

Martin moottoripyörä ily alkoi mopon sarvissa.
Jatkuikin normaaliin tapaan, kun polirsit
poistivat kilven läski tankki Tunturi sportista
huomattuaan välityksiä muutellun.

Työura kulki asennustyömailla Pohjois-
Euroopassa ja Venäjällä, kunnes perheen
perustamisen jälkeen koti hankittiin Arjan
kanssa Jämsän Hartusvuoresta. Samalla oli
luovuttava Honda Elrsinore crossipyörästä.
Sitä ennen oli ollut myös Yamaha YZ crossi.
Hondalla oli kerran

menty pitkään ja kovaa Myllymäen taimikossa,
kun kaasu oli hirttänyt kiinni auki asentoon.

Ensimmäisen Jawan, sini/harmaan 250-
kuutioisen Martti haki kotitalon naapurin
puuliiteristä puupinon alta 1980 luvun lopussa.
Kunnosteli sen ajokuntoon ja alkoi ajella
Jämsän seudulla työmatkolakin.

1989 Martti, veli Markku ja Suomisen Seppo
saivat ajatuksen Jämsän keskiviikkoajoista.
Perinne on jatkunut siitä asti yhtäjaksoisesti.
Samalla Jawa harrastus lähti voimakkaaseen
kasvuun Jämsän alueella. Parhaina
keskiviikkoina lähti noin 15 Jawaa ja saman
verran muita pyöriä matkalle, mukavaan
kahvipaikkaan.

Sjni/harmaasta Jawasta on jäänyt yksi
tapahtumaa aikakirjoihin. Ainoa kerta kun
Jawa jätti Martin tien päälle. Vika tosin oli aika
yksinkeftainen, johto irti virtalukosta. Martti
ajoi Kuhmoisista kotiin velipojan pyörällä
hakemaan auton, jolla hinatlaisiin Jawa kotiin.
Markku kysyi, miten kovaa hinataan.

-8



80..100 km/h. Toinen käsi oli ohjaustangossa
ja toinen narussa. Tuskin oli pitkä narukaan.
Kotona oli hinattava ollut aika poikki.

Näihin aikoihin alkoi talliin kerääntyä niin paljon
Jawa osia, että muuta ei juuri sopinut. Martti
tykkäsi ostella ja myydä osaa. Voitolla ei ajna
ollut niin väliä.

Seuraava Jawa oli sivuvaunuliinen 350
kuutioinen. Martti pyysi velipojan koeajolle
kyytiin. Koeajo oli ollut aika rankka kokemus,
kun Markku veli sanoi sen lyhentäneen
kymmenvuotta hänen elinikäänsä. Samalla
Jawalla Martti ajeli kerran Stenbergin
Hannulle, unohti mutkassa olleen kiven ja
sivuvaunu ilmassa törmättiin ladon seinään.
Onneksi ei käynyt pahemmin. Jälki näkyy
vieläkin ladossa.

Sivuvaunullinen vaihtui 553 Sixiin, jonka hän
myi myöhemmin Benjam nssonin Keijolle.
Kerran Sixillä ajellessa naishenkilö lypsi
lehmää käsin jakkaralla istuen. Martrn Jawa
paukahti lehmän kohdalla, siitäkös lehmä
säikähti ja potkaisi maitoastian lypsäjän päälle.
Ei Martti kuulemma jääty anteeksi
pyytelemään, vaan matka jatku i vauhdilla.

i

Ia vinef k !, l..ko

Tilalle tuli navetan takaa lantakasasta kaivettu
5575 Jawa.
Luonteeltaan Martti oli erittäin auttavainen
muita kohtaan, eikä oma etu ollut koskaan
tärkein.
Martilla oli aina joku positiivinen leikrnlasku
mielessä, kun tavattiin.
Lähiomaisten lisäksi häntä jäi kaipaamaan
suurijoukko ystäviä.

a
Lå +
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Kerhon Jawa tYP.1 2, 350, Vffi 1949

" ' "l l'"_:i i
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Kyseisen pYörän Suomen Ko n e liike
(maahantuojan) edustaja aikanaan firman

moottoripyöräosaston päällikkö'rä toimivan
Kai Lindvall halusi luovuttaa maksutta
varastosta silloiselle Jawasakllle Ehtona oli

ainoastaan. että pyörä tulee kerhon sll o sen

vetäjän Veikko Kosken kayttöön la että se

enti;öidään alkuperäiseen kuntoon. Lindva l

halusi ainoastaa.r loimia pyörän ns
"kummisetänä", kuten hän asia n ilmaisi.

Ko. pyörä on sikäli arvokas tapaus' ettå se on

vksi niistä 13 kappaleesta, jotka tuotiin
ånsimmäisenä Suomeen 350cc. Kaikki pyörät

olivat harmaita väriltään, joka oli ilmeisesti
peruja Tsekkiläisistä OGAR-pyöristä, jonka

kanssa Jawalla oli tuolloin yhteistä toimintaa

Tämän pyörän historia on myöskin tiedossa
koko ajalta, joka myöskin on melko harvinaista
Näiltä tämän sarlan ensimmaisi tä omistajilta
edellytettiin, että he pitivät pyöristä ns ajopäi-

lr:ra.'a l_.r i - i: .: . ai'

lli f.l ii". l

väkirjaa ja raportoivat Koneliikettä pyörän

mahdollisista vioista Yms..

Tämän pyörän omistajaksi rekisteröitiin Paavo
Laiho Vantaalta. (v2004 hän oli 87- vuotias,
kun häntä haastatte n.I
Paavo o tuoL on vuonna 1949 Helsingissä
Kaapel tehtaaL a tölssä Ja harrasti mm.
polkupyöräilyä myöskin kilpailumielessä ia ajoi

iietent<in työmatkat polkupyörällä. Hän sai

kuitenkin sodassa sen verra' ta voia
jalkoihinsa, että ne alkoivat ajan myötä haitata
sitä harrastusta.
Hänen Koneliikkeen tuttunsa kautta hän sitten
pääsikin kiinni uuteen Jawaan Kone iikkeen
mukaan voisi ajaa sillä erilaisia
maantiekilpailuja, sekä normaali a rki-ajoa.
Paavo muistelee, että ainakin yksi näistä
harmaista Jawoista teki Afrikan reissun On

ilmeistä, että kyseessä on sama pyörä. Josta
Jorma Riutta Parkanosta kirjoitti vuonna 2000
kirjan, Moottoripyörällä läpi tuhotun Euroopan
Pohjois-Afrikkaan.

,;ä rh!ni:.
--------|
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Alkuun Paavo mietti Jawan ostoa ja tuli
tulokseen, että pääsisihän siinä jalatkin
vähemmällä, kuin polkupyörässä ja niinhän
kaupat syntyivät. Mainittakoon, että tämä Jawa
oli Paavon ainoa moottoripyörä, mikä hänellä
oli, sillä vuonna 1960 hän osti ensimmäisen
autonsa ja moottoripyöräily loppui.
Tämän reilun '10 vuoden Jawakauden aikana
pyörään tuli uskomattomat 200000 km!l Kun
Paavon ajojuttuja kuuntelin, uskojn noihin
Iu ku ih in.

Maantiekisoja oli ympäri Suomea, joihin Paavo
osallistui aktiivisesti vuosi vuodelta. Sijoitukset
olivat kohtalaisia, mestarit olivat oma lukunsa.
Siihen aikaan ajettiin tietysti pyörällä
kilpailupaikaile ja siihen kisat päälle. Paavon
mukaan Jawa toimi kilpailuissa suhteellisen
hyvin, mutta kilometrien karttuessa
ka ike n la is ia vikojakin ilmeni. Pyörien
pinnoitukset eivät tal^toneet kestää. niitä
katkeili silloin tä öin ja ne löystyivät. Tämä oli
suurin ongeima. Sä h kö la itte issa ilmeni
pikkuvikoja, nopeusmittari lopettr toimintansa
jne.. Huonot tiet siihen aikaan oli myös yksi syy
vikoihin.

Paavo muistaa, että CZ ja Tähtipyörä kuskeilla
oli aina keskenään kova kilpailu. Jos
jompikumpi oli kisassa vaikeuksissa, ei
varmasti jääty auttamaan puolin, eikä toisin.
Vaikkakin tyyli olituolloin, että kaveria autettiin.
Paavokrn muistaa kilpailun naiskuskin, jolta oli
valot hukassa. Paavo ajoi omalla pyörällään
naisen takana näyttäen valoa aina Haminasta
Taavettiin saakka ja niin selvittiin maaliin!
Paavo kuvaili Jawaa muihin pyöriin verrattuna
ns. työmyyräksi, halvaksi ja yksinkertaiseksi.

Kilpailujen ulkopuolella Paavo ajoi erittäin
paljon kaikenlaisia reissuja ympäri Suomea
ristiin rastiin. Hän ajoi paljon öisin ja teltta aina
mukana. Kun reissu alkoi rasittaa, teltta vain
pystyyn ja yöpuulle. Bensa-asemat olivat
melko harvassa ja aina illalla piti varautua
bensan suhteen, ettei matka katkeaisi yöllä.
Usein aamuisin Paavo joutui odottelemaan
Bensa-aseman aukaisua, ennen kuin pääsi
matkaa jatkamaan. Silloin usein bensanjakelu
oli ka u ppojen pihoissa.
Vaimo oli usein reissulla mukana ia Paavo
pe käsi. m ten vaimo huonon selkänsä kanssa
pärjää huonoilla teillä, jossa takajouset
antoivat usein melkoisia iskuja
Usein Paavo ajeli reissuillaan myös kaverinsa
kanssa, koska hän oli sitä mieltä, että
matkaseura monessa mielessä oli mukavaa
pitkillä taipaleilla ja olihan se turvallisem-
paakin. Kerran Paavoa harmitti, kun kesken
reissun kaveri päättikin jäädä sukulaistensa
luo muutamaksi päiväksi ja näin Paavo joutui
jatkamaan yksin matkaa kohti Helsinkiä.
Lisäksi ukonilmakin alkoi nousta taivaalle.
Tien laidassa oli liftaripoika ja Paavo päätti
ottaa pojan kyytiin, olihan ainakin juttu-
seuraa. Poikaa kävi sääliksi takapenkillä, kun
hänellä ei tietenkään ollut m itää n
moottoripyörävarusteita, eihän tuohon aikaan
motoristeillakaan ollut häävejä varusteita.
Perille kuitenkin päästiin, poika oli kuin uitettu
koira, mutta kiitti kuitenkin kyydistä!!
Saioa Paavo kerran sakonkin Jawallaan! Hän
oli menossa töihin Kaapelitehtaalle, Jawasta
oli juuri silloin nopeusmittari rikki. Hän a.ioi
jonossa, jossa oli poliisiauto edessä ja
ambulanssi toisena ja sitten Paavo Jawallaan
kolmantena. Tien vieressä oli oari ooikaa
polkupyörällä saman pyörän päällä ja poliisit
pysähtyivät poikia torumaan. Paavo jäi
ambulanssin perään ja poliisiauto tuli
viimeisenä. Siinä letkassa ajettiin samaa
nopeutta Helsinkiin Koskelantietä ja kun
päästiin käärmetalon kohdalle, poliisi tutkan
kanssa naooasi Paavon Jawoineen letkan
välistä, oli kuulemma ylinopeutta.
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Ei selitykset auttaneei, vaikka ajoi samaa
nopeutta letkan kanssa. Sakko tuli, se oli iso
siihen aikaan 1500mk. Kyllä harmitti, poliisi
vain lohdutti, että sattuuhan sitä isompiakin
vahin koja!!

KaverLrksei lossa n Suomessa

Siis vuonna 1960 Paavo lopetti mootto-
ripyöräilyn ja mm. painava syy oli sekin, että
tuohon aikaan piti itse rahoittaa kaikki kisat ja
rahanmenoja oli muutenkin mm. perhe vel
osansa, talon rakentamista yms.. Palkkakaan
ei ollut järin suuri. Sitä Paavo ei muistanut.
saiko hän pyörän edullisemmin. vaikka
Koneliike asettikin omia ehtoja sen käytölle. Se
oli tietysti suhteiden ansiota, että yleensä sen
sai, koska tuoiloin pyöriä ei liiemmin ollut
tarjolla ja niitä jopa jonotettiin. Jawan hinta taisi
olla 140000mk, Paavo muistelee.

50-luvulla Paavo meni Finnairille (silloinen
Aero) töihin ja olikin siellä koko ajan
I a s k u t e I i n e h o m m i s s a aina eläkkeelle
^.1Ä^.,.,^^Ä ^^^t, t.^
Pddöyy ||5d >dd^^d,

Paavo kertoo nuoresta kaverista, joka kinusi
häneliä Jawaa moneen otteeseen ja hän ei
oikein suostunut alkuun, koska pelkäsi, että
hän ei osaa sitä hoitaa kunnolla,
pärinäpojathan olivat silloin muotia. Loppujen
lopuksi kaveri sai Paavon vakuuttumaan, että
hän pitää Jawan kunnossa ja hoitaa sitä hyvin.
Kaupat tulivat ja Jawa muutti Keravalle Kalevi
Roivaiselle. Hän oiti sen normaali
käyttöpyöränä ja ajeli sillä aikansa. Kalevi
kuitenkin kiinnostui uudemmasta Jawasta ja
ostikin uuden mustan 350cc Jawan Suomen
Koneliikkeestä. Vanha harmaa Jawa meni
vaihdossa Koneliikkeeseen.

Oli onni, että hän teki kaupat Koneliikkeessä,
sillä Kai Lindvall ymmärsi vanhan Jawan aryon
ja päätti. että sitä ei enää päästetä
markkinoille. vaan se säilytetään
maahantuojalla ja näin myös tehtiin.

'Harmaa ähes uuiena.

Elettiin vuotta 1973 1a Koneliikkeen
Jawajoukkueen kuuluisa kuski Lars Dufvelin
Vantaalta kavereille osittain leikkimielisesti
tokaisi vanhan Jawan nähdessään, että hän
taitaa ajaa sillä Päijänneajon ympäri. Sehän
lohti pienrmuotoiseen vetoon asiasta ja
Lassen oi otava sanojensa takana. Niinpä
Koneli kkeessä pyörä varusteltiin Päitsiä
varten ja tehtiin p enjä vahvistuksia.
Päijänneajo koitti ja Lasse läht lenkille ja ajoi
ajon vanhalla Jawalla yn pä'i Ainoa
vastoinkäyminen oli oikeastaan ketju jen
katkeaminen Lahdessa tar.ais -päin
tultaessa!!
Tämän Päitsin jälkeen pyörällä ei enää ajettu,
vaan se siirtyi Koneliikkeen varastoon
lepäämään.

Allekirjoittan ut oli Jawasakin myötä tullut
hyväksi tutuksi Kai Lindvallin kanssa. Hän
ilmeisesti huomasi, että kerho toimi hyvin ja
hän oli hengessä mukana.

Hän ilmoittikin vuonna 2003, että hän haluaa
luovuttaa ko. vanhan Jawan Jawasakille
puheenjohtajan käyttöön ja to voi, että se
entisöidään. Kuten edellä mainitsin hän
haluaa olla vain Jawan "kummisetä".
Asia sovittiin ja Olavi Pekkolan kanssa
kävimme hakemassa harmaan Jawan
Keravalle.



(rr !,,afn i! .'... ;:,lj pa.aire-nsiilsi_iisessa

Alkuun kartoitin, mitä kaikkia muutoksia Päitsin
takia oli tehty ja mitä alkuperäistä oli vaihdettu.
Kuvasin Jawan eri kanteilta ja aloin vähitellen
hankkia varaosia pyörään. Pekkolan Olavi ja
Rauli Vilkas suorittivat pyörän purkauksen.
Tämän alun jälkeen pyörä jäi vuosiksi
seisomaan vaTastoon. oli olevinaan niin paljon
muuta tekemistä.
Paavo Laiho toimitti minulle myöhemmln itse
v.1950 tekemånsä mekaanisen välimatka-
mittarin, jota hän käytti maantiekisoissa. (voi
sanoa pyörän alkuperäisvarusteeksi).

Kului siis aikaa ja tuli vuosi 2008, jolloin
Jawasakki virallistettiin ja siitä tuli Jawasakki
Ry. Melko alussa allekirjoittanut ehdotti, että
tämä ko. Jawa kuuluu jatkossa vjralliselle
kerholle eli Jawasakki Ry:lle ja yksimielisellä
hallitu kse n päätöksellä omistus siirrettiin
kerholle. Samalla siis päätettiin, että omistaja
on Jawasakki Ry ja käyttöoikeus, (haltija-
käyttöoikeus,(haltijaominaisuus) jää
allekirjoittaneelle, Veikko Koskelle. Tämä on
kirjattu myös erillisellä paperilla.
Lisäksi sovittiin että kunnostus ja entisöinti
tehtäisiin ns. talkootyönä ja tähän suulli-
sestisitoutuivat mm. Veikko Koski, Rauli Vilkas,
Lauri Puirola. Lisäksi kerhon budietissa on

varattu määräraha kunnostustyön kuluihin,
ettei talkoolaisten täydy rahoittaa sitä
omillaan. Tämän lisäksi Kari Mikkonen hoiti
pyörän maalauksen, sekä koristeraidoituksen.
Aikatauluna pyörän valmistukseen asetettiin
Jawasakin 3O-vuotisajot 201 3 Keuruunselkä.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että tavoite on
täyttymässä ja pyörä on nähtävänä valmiina
Keuruulla Kesäkuussa 7-9.6 2013.

Hommathan alkoivat jo aiemmin mainil-
semallani pyörän purkauksella ja
inventaariolla. Alkusyksystä 2012 korjaittiin
mm. rungon ja peltiosien hitsauksilla ja
kunnostuksilla, Moottori purettiin.
alumiinihitsauksia, sylinterien ko rja u ksia,
kampuran korja us+laturin ku n n ostus.
Hiekkapuhallukset hoiteti Mikkosen Kari, ioka
suoritti myös pyörän maalauksen ja
koriste ra idoitu ksen, kampuran ja Iaturin
korjaukset teki Laurj Puirola. Rauli Vilkas hoiti
moottorin kunnostuksen ja kasauksen.
Alumiinihitsauksen Pasi Takalo,
lasikuulapuhalluksen Raimo Suominen,
sylinterien hitsauksen Martti Prosi, pyörien
rihtaus Mäntsälän pyörä ja kone, pyörän
satulan entisöinti ja pyörän yleiskasauksen
teki pääasiassa allekirjoittanut.
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Varaosien toimittajana on pääasiassa toiminut
Jarmo Turta Turusta jota tässä samassa
yhteydessä kiitän ja voin suositella kaikille
Jawaharrastajille.
Pyörän entisöinti on siis sujunut oikein hyvin,
eli Kai Lindvallin toivomus on siltä osin
toteutumassa!! Apujoukot ovat olleet korvaa-
mattomia. ioten heille siitä suuri KIITOS!!!

Ps. Mainittakoon vielä pyörän historiasta
seuraavaa. Silloin noin 10 vuotta sitten, kun
pyörä tuli Jawasakille, innokkaana otin tietysti
selville katsastuskonttorilta, että olisikohan
pyörän alkuperäinen rekisteritunnus vielä
vapaana. Vedin siinä asiassa vesiperän, kun
ilmoitett;in tunnuksen olevan jo käytössä
jossain japsipyörässä! Asia jäi siis unohduksiin
ja aika kului. Nyt kuitenkin vuonna 2013
helmikuussa kävin kokeilemassa, josko
rekisteritunnus mahdollisesti olisi nyt vapaana.
olihan edellisestä käynnistänijo kulunutaikaa
melkein 10 vuotta. Rouva konttorissa katsoi
koneelta ia hetken päästä sanoi minulle, että

Kiitän myös Jawasakki Ry hallitusta, että
heidän panoksensa mahdollisti projektin, joka
on harvinaisuudessaan kerholle omaa
luokkaansa. Kyseistä Jawaa ei ole, kuin yksi
ainoa Suomessa, joka on 64-vuotias!
Vaalitaan sitä sen mukaan.

Kiittäen Veikko Koski

sinulla taisi käydä nyt hyvä tuuri, sillä noin 3
viikkoa aiemmin tammikuussa kilpi on
vapautunut, joten se on käytettävissä!! Tunnus
oli ollut tässä välillä jo jossain mopossakin,
mutta poistettu tammikuussa. Tilasin saman
tien uuden kilven samalla tunnuksella, kuin
millä Jawa oli ollut uutenakin UA-670 ,64
vuoden jälkeen. Sehän on myös pyörän
historiaa ja täytyy sanoa, että nyt kierros on
l^^,,llic6cti näätt\/n\/+

Joskus on niin, että kun pitkään projekti
kestää, siitä voiolla jotain hyötyäkin!

Veka



Jawa Perakin moottorin purkaminen
Teksti ia kuvat Lauri Puirola

Tässäpä pieni juttu tekniikka osastolle. Puretaan Perakin moottori Jawan sekä itse
tehtyjen työkalujen avulla. Poistetaan ensin ohjainholkit (2kpl) ensin moottorin
korvakkeista, se käy käteväsi erikoistyökalu lla.

lrroitetaan sylinterl ja männäntapin ukkorenkaat Männäntapin voi painaa pos kuvassa
näkyvä ä tyokalul a /orara risre .oprore-raan työkalusra/

Avataan kytkinkoppaja irroitetaan kytk nlevyt. sokatvo po staa tällaisella välineellä.

Kun kytk n on purettu n iin lyödään meisselillä]a vasaralla lukitusprikka kytk nkruunun s sältä
suoraksi. senjälkeen avataan mutterija kytkintä kidetään lukittuna erikoistyökalu lla joka käy
myös kampiakselin päässä olevan mutterin aukaisuun.

Inoita kytkinkellon keskellä oleva holkki n iin saat kammettua ensiöketiun pojs rattaalta.



Ratas irtoaa omalla ulosvetäiällä.

Kyseisellä pellinpalalla voidaan estää ettei vaihteensiirläjän nokat lentele pitkin tallin lattiaa
kun vaihteensiirtoakseli vedetään ulos.

Tämän jälkeen avataan kaikki ruuvit jotka pitävät puoliskoja kasassa. Mootlorin avaamiseen
on hyvä käyttää työkalua jonka ruuvia kääntämällä lohkot irtoavat toisistaan.

Kampiakseli painetaan pois "väkiruuvin" avulla, ei parane paljon lyödä vasaralla.
Kierre vioittuu ja veivin rihtauskin voj kärsiä.
Jatkuu seuraavassa numerossa, käsitellään vaihteistoa ja moottorin kokoonpanoa.
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osrAN: Jawa 50occ moottori 15/01 ja kyseiseen malliin täydellinen taka-pyörä ,'puoli napa,'.
Vastaukset Tom i, 040 -5017932

MYYDAAN: Jawa-purkuosaa joka malliin, myös uuttakin osaa.
Kromiosaa, männät, laakerit, stefat, vaihde/kytkinosat, vaijerit, mittaflt, peilit. Kunnostetur
vaihtokoneet, Jawa typ.11t2S0 ("perak,'), typ.559/250, typ.353/250, hp.780€ kpt. CZ 1i0
vaJaa kone.
Poratut sylinterit männällä, Jawa typ. 3s6li7s,typ11l2s0, cZ 150, hp. 140€ kpt. ceceta 175
moottori "dyn asta rtilla ".
Lisäksi Jawan ketiL'sroj"t alk. 5_0€, ketjut (1/2x5l16) 20€. Jikow-kaasuttimet, (käytetyt,
h-uoiletut) alk 60€, sivujalka 65€. Jawa-mopo uutia koneosaa, purkuosaakih rbvtw.
Kyse lkää rohkeasti, palvelu pelaal!
Veikko Väyrynen 050-3528060 ja veikko.veko@gmail.com

',jvYDAAN: uutta Jawaosaa kautta linjan myy Jarmo Turta Turusta. Vuosien kokemus
6 2'.2 l2t,'xsrr)n 

"'aras:oa 
tarpeen mukaan. Kyselkää ja soitelkaa, kun tarvetta irmenee!

0400 -8240 33

','\'\l:,-\\ --e,:<s a..<aL,oekS nyväkuntoinen vm.1gg7 HONDATRANSALp 600cc.','-.:..' '.-:: a-<<-sarla. lsivulaukut. taka laukku+tan kkilaukku). Akku uusittu, hyvät'.' <..'..e.- s:aran kasiklr.la. Siisti matkaenduro, hp. 2000€/tarjous{---:s:a- ent sörn Jawan satuloita, teen koristeraidoitukåia ja pieniä entisöintitöitä

Jawasakin markkinat

Osta n myy nva ihda n osta n myynva ih da n

-:.": ^ -.
Vastaukset, Veikko Koski 0400-743296 Kerava

MYYN: Jawa Finland OY/Vesa Simpanen lharannantie 30 14500IITTALA
puh. 03-672561 9+0S0_383S350

Uusia rekisteröimättömiä Jawoja reippain tarjoushin noin !!
125. Shopper 639, Style 640 350 kuutioisina. Hinnat noin
H rnnoista voi vielä neuvotella!
Kannattaa soitella ja kysellä, kesä
osaa

MN4. Jawa Tramp 640, Dandy
3000 ja 4000€ rekisteröitynä.

on tulossal Lisäksi harrastajille löytyy runsaasti uutta

at

'€85'ö
Shopper 639 2/3

e#'s
Style 640 Tramp 640



Ajo-ohj eet J awasa kki ajoi h i n

Toivon. että kaikki osaavat perille, ehkä kartasta saa selvää? Perillä tavataan!!
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Tervetulou! !
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Jawasakkiajot 7 .-9.6.201 3

Keurusselkä 7 -9.6.2O1 3
Jawasakkiajojen Ohjelma:

Perjantai 7.6
12.00- Osallistujien vastaanotto alkaa
12.00- Majoittautuminen alkaa (mökit ja huoneet vapautuvat

sitä mukaan, kun ne on siivottu)
12.00- Vapaata seurustelua yöhön asti
16.00-20.00 Ruokailu seisovasta pöydästä päähotellissa
21.00- Ravintolassatanssit,makkaranpaistoailtanuotiolla

Lauantai 8.6
8.00- Aamupala Päähotellissa
10.00 Jawasakkilipun nosto salkoon
1 '1 .00-n.15.00 Ryhmäajelu Haapamäen Höyryvetu ripu istoon

ja Keuruun Mega-markettiin.
16.00-20.00 Ruokailuseisovastapöydästä päähotellissa
16.!C- Saunomista. va lm istautu m ista illan ohjelmaan (ehkä

Su nn u ntai 9.6
: ,,-'I il Aamiarnen Päähoteliissa
9 : -- Kotiinlähtöjä oman aikataulun mukaan

Jawasakkilipun lasku

{a <i le tiedoksi: Muista siis että RUoKAILUT ElvÄT kuuiu missään taoauksessa
osa istumismaksuun. Kaikki aamiaiset ja ruokailut ravintolassa jokainen maksaa itse joko
e'kseen tai mieluummin jo tullessaan iunastaa ruokailupaketin tulevista syömisiståän.
To nen vaihtoehto on, että tuo omat pöperöt ja tekee ne mökin keittiössä.
V elä. ios on Jawassa ongelmia tulomatkalla kannattaa soittaa oheisiin numeroihin. Alle
50km päässä Keurusselästä voidaan hakea, jos iilanne on dramaattisen vaikea, eikä Jawa
iKu omin avuin, eikä kaveri suostu velämään narun perässä. puhelimet on: 050-530g331/

l'larkku ja 050-3257053/Kauko Mainittakoon vielä, että kannattaa tankata, kun tulee. silläa'r^ rankkauspaikka on 8km päässä. jossa lauanta iajelulta 35km tullessa vasta
pysäytetään tankkaamaan.
La ua nta iajelulla on mukana myös huoltoauto, joten matkalla uupuneet pyritään saamaan
mukaan. Huoltoautossa on myös akku latu rija perustyökalut käytössä.

Nlajoitusvarausta voi kysellä tu n n ussanalla "Jawasakkiajo,' numerosta 014_75100.
Paikan osoite on Hotelli Keurusserkä, Keurusseräntie 134 42700 Keuruu
wrvrv. fontana.filkeurusselka

Turval sta tulomatkaa ja tietysti myös kotimatkaal Kauko suntioinen ia Markku Lahtinen

.a<,, <. 3a J '

=: r ^::.3- .a<a Dääroie n E m ma-pavi jong issa
,a,aae:a a^, g:ca Rav nto assa tanssit + karaokea
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Jyväskylän Rom pepäivät
Jyväskylän Rompepäivät, Jawamiehen
paratiisi
Jyväskylässä vuonna 1981 alkunsa saanut

Keski-Suomen Konepyöräseura otti vuonna

1992 ohjelmaansa t a lv iro m p e p ä iv ie n

järjestämisen. Siihen aikaan ei ollut juurikaan

muita huomattavia vastaavia tapahtumia
veteraanimoottoripyörien harrastajille, kuin

VMPK:n rompepäivät syksyllä Helsingissä ja

keväällä Tampereella. Joku seurassa keksi

ajatuksen, että pidetään Jyväskylässä keskellä

ta lvea tammikuussa rompepäivät kun

harrastuksen suhteen on muuten n in h lla sia

aikaa. Varsin pa jon ol massa eoä \rla as 3-
sLrure.r menest) "ser sL"Iee- T-t:a ;,;ä:t tl -
ku iten kin yrittää.

Kyllä kannatti järjestää. Tosin pari-kolme

ensimmäistä vuotta oli vielä rauhallisempaa

kun tapahtuma järjestettiin ensin kaksi kertaa

Hippoksen lvlon itoim italon alakerrassa ja

kerran Jäähallissa. Mutta kun vuonna 1995

siirryttiin nykyisen Paviljongin alueelle, alkoi

taikina turvota ja nyt on sitten päästy

tilanteeseen,.jossa tapahtuma vetää paikalle n.

4500 innokasta osien hääntelijää Ja ostajaa

Myyjiäkin on nykyisin ollut 130 molemmin
puolin. ltse asiassa tapahtuma on jo niin iso

että Konepyöräseura joutuu ostopalveluina

hoitamaan .loitakin tapahtuman järjestelyihin

liittyviä asioita. Oman väen talkoopanos ei

tahdo riittää kaiken hoitamiseen. On kuulunut

välillä, että tapahtuma pitäisi olla
kaksipäiväinen. Tämän estää jo pelkästään

Paviljongin vuokra, sillä lisäpäivä maksaa niin

paljon, ettei pussin pohjalle 1äisi ri!ttävästi

vaivan palkkaa muun oman kerhotoim nnan

pyörittämiseen.

Jokainen lauantaina puolen pä vän aikaan
paikalla oleva voi todeta, että kl"symyksessä
on tällä hetkellä suomen s.-rur mmista
moottoripyörä-rompepä v stä

Vuodesta toiseen ovat ^ .. :; ..'..,-a"astajat
saaneet tapahtumasta lääk::.: -:a'ro hin eli
paikalla on yleensä <a " ::'<eimmät
suomalaiset Jawa-vara:: =- '.-cp aat.
Uskollisesti vuoces:- ., ,-=3- ovat
varaosillaan rrrvyr: ::..:-.. :3)"ttäneet
ainak;r Vesa S -::-:- ::. ..:= ,aTmo Turta
r-"-s:3 . !-, .=.'.--- --'JSta, l\,4atti

l'.:-:- -,-.:- ::::i . :: ' . '.len SUUTUUS

- -: ',':^:-:- ,. ::' . -::. I nakin nämä

henk öl o',a: ::a-::. ::i:- assa huolta
jawaosien saatavuudesla. . sa<si tietysti
monilta muiltakin pöydiltä on löydettävisså
enemmän tai vähemmän pisteosia Jawaan ja

CZ.iin.

Konepyöräseurassakin porukka vanhenee
niin kuin kaikissa muissakin veteraani-
moottoripyöräkerhoissa, mutta a in akin
toistaiseksi vaikuttaa siltä, että jäsenistöstä

löytyy puhtia lähivuosien tapahtuman
järJestämiseen. On s iis edelleenkin
mahdollisuus keskellä talvea nähdä hyviä

Jawa-harrastaja kavereita, vaihtaa kuulumisia
ja suunnitella tulevia nokatusten. Sosiaalisuus
kun on varaosien lisäksi tämmöisen
tapahtuman merkittävä osuus. Tulkaa siis ensi

talvenakin!l

Kauko Sunt oin en
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Hyvinkään Trial/Scramble- tapahtuma 2013

La.24.8 k|o.12.00 ja Su.25.8 k|o.12.00
Paikka on Hyvinkään Erkylän Lukot

Lisäksi lauantaina 24.8. klo.13.00 ajetaan classic Enduro tapahtuma. Enduropolku tulee
olemaan helppo. Menee hyvin esim. alaputkisilla sixeillä. ei mäkiä. pyörän ei tarvitse olla
rekisterissä, kunhan on ns. enduropyörä. Classic cross vaatimukset täyttävä.

Koitetaanhan Jawamiehet saapua paikalle ja osallistua tapahtumaan, vaikka
syystapahtuman merkeissä. Yhteys ja lisätiedot ovat: Kai Uusitalo 0400-g14267 ia
kai. uusitalo@pro-conx.fi tai Erkki Petäjä 050-5932900.

Vapaa pääsy! tervetuloa!! Opastus tieltä 143

www. hyvi n kaanmoottorikerho.f i



Jawasakin uusia jäseniä

Aarnisalo Matti
Tunturikatu B A 21, 00100 Helsinki

Kaipainen Pertti
Hermannintie 9, 08500 Lohja

Laaksonen Paul
Pohjoinen Liipolankatu 1, 15500 Lahti

Larva Heikki
Lounaisväylä 344, 00200 Helsinki

Lehtonen Markku
Virna 2 B 9, 2'1 500 Piikkiö

Nordman Sven-Olof
Varustajantie 1 8, 06150 Porvoo

Pohjonen Jaakko
Kartanonkuja 3 B, 02360 Espoo

Pätilä Martti
Kellaritie 4, 90240 Oulu

Rajala Kimmo
Puolinen 15, 32800 Kokemäki

Reima Timo
Ojaniituntie 3 B 6, 01820 K aukkaLa

Ripatti Antero
Tupastie 6, 46800 Myllykosk

Saukkola Esa
Tohkasentie 7, 15270 KL^L a

Tiainen Pasi
Selänpääntie 542 47810 Se änpää

Tokkola Tuomo
Pohlo anpolku 9 168C0 l,1y lykoski

Vainio Jani
Nuolihaukantie 7, 02620 Espoo

Vainio Reijo
Hautjärventie 581, 04840 Hautjärvi

Vasalampi Juha
Kyllikinkatu 7, 67900 Kokkola

Vesterinen Jorma
Tarmenpolku 1 2. 5491 5 Saimaanharju

Tervetuloa porukkaan ! ! !

Arto Bergström Masalasta
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Perhe
Sallinen
v.-58
Joensuussa.

Jawakerhon mustaval kosivut

Järvenpääläisen kerholaisen Veijo sallisen perhealbumista 50-60 luvulta.
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