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Hallitus, toimihenkilöt / yhteystiedot:

Puheenjohtaja

Hannu Myyryläinen
Lappeenranta
puh. 0440-596 823

hannu.myyrylainen@awasakki.fi

Sihteeri

Kauko Su ntioinen
Jyväskylä
puh.050-325 7053

kauko.suntioinen@jawasakki.fi

Jäsen

Timo Reima

Klaukkala
0400-454 605

timo.reima@gmail.com

Lehden aputoimittaja

Lauri Puirola
Vantaa
puh.04'l-549 8156

lau ri.puirola@awasakki.f i

Kerhotuotteiden myynti

Eila Paronen

Myllykoski
040-704 7907
eilaparonen@jawatalli.fi

Varapuheenjohtaja/lehden toimittaja

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

Jäsen

Pauli komulainen

Vantaa
050-589 8330
pauli.komulainen@live.com

Rahastonhoitaja

Markku Lahtinen
l\4 u u rame
puh. 050-530 8331

markku.lahtinen@awasakki.fi

Nettivastaava

Arto Heino
Myllykoski
0500-655 593

arto.heino@awatalli.fi

Jäsenkirjuri

Pirjo Koski
Kerava
puh. 0400-609 958
pirjo. koski@jawasakki.fi

Kansikuva: Jawapariskunta kevättalvisissa maisemissa v.'l 962



Jawasakki ry:n kerholehti

Aineisto
Seuraava nro 92 ainelsio
15.08.2014 mennessä.
Lehti ilmestyy Syyskuussa.

Toimitus
Veikko Koski

Sakerintie 7
04200 Kerava
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veikko.koski@lawasakk I
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Päätoimittajan
palsta

No niin, talvi on kääntynyt pikkuhiljaa kevättä kohti, sen tietää mm.
siitä, että MP-näyttelykin 2014 on jo pidetty Helsingin
messukesku ksessa. Siitähän yleensä se kesän odotus alkaa.
Kaikenlaista kerhossa on varmaan tapahtunut ja uusia Jawoja on
valmistunut ja valmistumassa kovaa vauhtia ja se on hyvä merkki.
Kerran kuussa on täällä etelän porukalla kokoonnuttu ns.
kerhoilloissa ja vaihdettu mielipiteitä Jawaharrastuksen tiimoiita.
Lumi ei tänä talvena päässyt juuri kiusaamaan ja lauhaa on ollut,
ainakin täällä eteläisessä Suomessa. ltsellänikin on ollut
Jawaprojekti työnalla 125cc Jawa Cztyp.355vm. 1957, joka on jo
loppusuoralla ja valmistuu omistajalleen vielä tämän kevään aikana.
Mutta sitten asiaakin: Edellisessä lehdessä oli muutamia virheitä,
jotka tässä oikaisen, sillä oikolukemisen jälkeenkin jostain syystä
lehteen jäi painotalossa pikku lipsuja. Ensinnäkin lehden
mustavalkosivujen teksti jäi pois. Kuvat ovat kerholaisen Veijo
Pesosen perhealbuumista vuodelta 1957, ajalta, kun Jawa ja vaimo
olivat uusia. Veijo on Järvenpäästä. Kuvissa esiintyy Veijo ja Sainija
Jawa 175ccvm. 1957. Toinen virhe oli Jawasakin vuosisivut jutussa.
Siitä oli jäänyt pois vuoden 2010 jälkeiset palkitut ja paikkakunnat.
Ne nyt tässä lisättynä. Vuonna 2011 palkittiin Raaseporissa, Pohjan
kisakeskuksessa Jarmo Alaraudanjoki, vuonna 2012 Kouvolassa,
Hillosensalmi, Orilammen lomakeskuksessa Arto Paasonen. ja
2013 Keuruulla, Keurusselkä-lomakeskuksessa Esko Järvinen.
Jatkoa siis seuraa tulevina vuosina. Pikku virhe oli myös seuraavan
lehden aineiston tulopyynnön osalta. Päivämäärä oli kyllä oikein,
mutta lehdessä oli että lehti ilmestyy Jouluksi, piti olla että lehti
ilmestyy vuosikokouksen jälkeen, eli siis tämä lehti. Muuten meni
hienosti, virheitä sattuu! Vuosikokous on nyt siis pidetty ja tällä
kertaa ooikkeuksellisesti Hämeenlinnassa hotelli Cumuluksessa.
Porukkaa oli kohtuullisesti ja uusra valintojakin tehtiin. Hallituksen
jäsenissä tuli pari uutta jäsentä erovuoroisten tilalle jne....
Kokouksesta lähemmin toisaalla tässä lehdessä.

PS. Mainittakoon, että kerhoon on tullut kiitettävästi uusia jäseniä,
joten kerhon toiminta siltä osrn on taattu jatkossakin, vaikka aika moni
onjättänytkin kerhon, kuka mistäkin syystä.

Kaikille Jawasakkilaisille erittäin hyvää kevään jatkoa Jawojen
parissa, tavataan Timitranniemessä Lieksassa Jawasakkiaioissa
kesällä!

Terveisin Veikko Koski
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Puheenjohtajan palsta

15.3.2014 kokoonnuimme Hämeenlinnan Cumulukseen, oli vuosi-
kokouksen aika. Väkeä oli ihan mukavasti. Nautimme aluksi sämpylä
kahvit, "masu täynnä" tehdään kuulemma viisaampia oäätöksiä.
Hallituksesta jäi pois Arto Heino ja Kari Mikkonen, heille kiitokset
antamastanne panoksesta kerhomme hyväksi. Arto lupasi toki jatkaa
nettivastaavan tehtävissä. Uusista hallituksen jäsenistä
tuonnempana. Puheenjohtajan tehtävään onnistuin pääsemään
torselle kierrokselle, siitä syystä haluan lausua lämpimät kiitokset
luottamuksesta. Kiitos!

Ensimmäinen kausi meni nopeasti, mielestäni hyvässä hengessä, uskon myös näin jatkuvan.
Otamme kiltollisina vastaan ideoita kerhomme kehittämisen hyväksi, tehdään se yhdessä. Tässä
yhteydessä haluajsin jälleen ottaa kantaa jäsenmaksuihin, jos maksuja ei ole suoritettu vuoden
aikana, niin jäsen katsotaan eronneeksi. Lehteä ei näin ollen lähetetä. Maksamattomia
jäsenmaksuja on keskimäärin 50-60 vuodessa. Aika iso summa lehden painatuksen hinnassa. Ei
ole häpeä jos ei enää halua kuulua kerhoon, ilmoitus vain pirjolle, ja homma on kunnossa. Jos
]oltain on lehden tulo loppunut, liittymismaksu ja jäsenmaksu kuntoon ja homma peraa.
Kyllä tässä lo malttamattomana odotetaan kesää ja Timitrannremeä. Koneet on kunnostettu ja
peltiä on kiillotettu niin että meinaa käydä ohkalseksi. Välillä oli jo aurinkoista.la lämmintä, nyt
märkää ja kylmää. Tokl joidenkin kalentereiden mukaan maaliskuu on talvikuukausj. Mutta kyllä se
kesä sieltä tulee. Viimeisten tietojen mukaan Lieksaan on mukavasti lähdössä ooruKKaa.
Järjestely hommatkin ovat hyvällä mallillaan.
Ejpä tässä kai enää muuta kuin oikein hyvää kesää kaikille. Turvallisia kilometreiä kaikille ia kjitos
vielä kuluneesta vuodesta, nähdään Lieksassal

Hannu l\4yyryläinen



Jawasakkiry

Vuosikokous 2014

Kauko Su ntioinen

Vuosikokous

Pöytäkirja

L7.O3.201.4

Aika 15.03.201-4 klo L2.00-'1.2.40

Paikka Hotelli Cumulus, Raatih uonee n katu 16, 13100 Hämeenlinna

Läsnä 24 jäse ntä

1) Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja Hannu Myyryläinen avasi kokouksen klo 12.05

2l Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjanta rkastajan ja
tarvittaessa kahden äänenlaskijan valinta
- Kokouksen pu heenjohtaja ksi valittiin Olavi Koski, sihteeriksi Kauko Suntioinen ra

pöytäkirjantarkastajiksi ja ää nte n laskijoiksi Lea Kinnunen ja Rauli Vilkas

3l Kokouksen laillisuuden ja päätösvalta isuuden toteaminen
- Kokous todettiin lailliseksi kokoon kutsutuksi ia päätösvaltaiseksi

4) Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
- Esityslista hyväksyttiin työjä rjestykseksi (lilte 1)

5) Hallituksen laatiman toimintakertomuksen kuuleminen
- Kuultiin ja hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2013 (liite 2)

6) Tilikertomuksen ja toiminnanta rkastajan lausunnon kuuleminen ja tilinpäätöksen
vahvistaminen

- Tuloslaskelma (liite 3), Tase (liite 4), Kalustoluettelo (liite 5)ja Toim in nanta rkastaja n

lausunto (liite 6) kuultiln ja hyväksyttiin. Tilinpäätös vahvlstettiin

7l Vastuuvapaudenmyöntäminenhallituksenjäsenillejamuillevastuuvelvollisille
- Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8) Toimintasuunnitelman,jäsenmaksujenjaliittymismaksunsuuruudensekä

talousarvion vuodelle 2014 vahvistaminen
- Toimintasuunnitelma (liite 7) vuodelle 2014 hyväksyttiin. Jäsenmaksu (25e), liitty-
mismaksu (10e) ja kannatusmaksu (250e) vahvistettiin. Talousarvio vuodelle 2014
(liite 8) va hvistettiin



Vuosikokous

9) Hallituksen puheenjohtajan ja kahden erovuoroisen jäsenen ja varajäsenen valinta

- Hallituksen puheenjohtaja ksi valittiin Hannu Myyryläinen. Erovuoroisten jäsenten

Arto Heinon ja Kari Mikkosen tilalle valittiin Pauli Komulainen ja Timo Reima

Hallituksessa jatkaa Kauko Suntioinen ja Veikko Koski. Varajäseniä ei valittu

10) Toiminnantarkastajanjavaratoiminnantarkastajanvalinta
- Vuodelle 2014 toimin na ntarkastaja ksi valittiin Tuomo Ruohonen ja varatoiminnan-

ta rkastaja ksi Lauri Puirola

11) Yhdistyksen koollekutsumistavasta päättäminen

- Kutsutaan edelleen nykysääntöjen määräämällä tavalla J awasa kkilehd essä

ilmoittamalla tai kirjeitse tai netin välityksellä

1-2l Muut hallituksen ja jäsenten esittämien asioiden käsittely

- Hallituksella ja jäsenillä ei ollut yhtään vuosikokou kselle esitettävää asiaa

13) Kokouksen päättäminen

- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40

Olavi Koski

pu heenjohtaja

Liitteet

Esityslista (liite 1), Toim inta kertom us 2013 (liite 2), Tuloslaskelma 2013 (liite 3),

Tase (liite 4), Kalustoluettelo 31.12.2013 (liite 5),

Toiminnantarkastajan lausunto (liite 6), Toimintasuunnitelma 2014 (liite 7) ja

Talousarvio (liite 8)

Kauko Su ntioinen

s ihtee ri

Pöytäkirjan vakuudeksi

Rauli Vilkas Lea Kin n u nen



Jawasakin markkinat

Ostanmyynvaihdanostanmyynvaihdanostamyynvaihdan...............

Jawa-purkuosaa joka malliin, uuttakin osaa. Mm. Kunnostetut vaihtokoneet, Jawa typ. 11/250cc (Perak),

tvp.353/25occ, typ.55gl25}cc, hp.6so€/kpl. cZ-150cc kunnostettu kone, kipinä tulee, kaikki ok. lawa

tvp.355/125cc kunnostettu kone, sähköt ok. Cezeta- 175cc typ. 502 kunnostettu kone. Lisäksi Jikow-

kaasuttimet eri malleihin, käytetyt/huolletut 6o€/kpl. Ketjusuojat alk. 50€, ketjut 20€ Cezetan "Dynastart",

peilit 20€.

lawa-mopo MS-50 Babetta 207 )a 21,0 uutta koneosaa, purkuosiakin on. Sixin sylinteri+mäntä+sylinterin

kansi. Kysele rohkeasti, palvelu pelaalTiedustelut Veikko Väyrynen 050-3528060 + veikko.veko@email com

JawaTalli Oy myy uusia Jawoja ja niiden varaosia. Tarjolla myös Jawasakki- ja Jawa tuotteita osoitteessa

www.iawatalli.f i. Arto Heino 0500-655593. Lisäksi olen luopumassa harvinaisuudesta. (huhujen mukaan

vain 24 kpl valmistettu)ja ainut Suomessa. lawa 650 Dakar vm. 2006 ajettu noin 17 tkm. Väri

Hopea/musta. Pyörässä kiinni Givin wingrack laukkuteline vilkuilla ja leo Vincen x3 vaimentaJa

katalysaattorilla. Mukaan saa alkuperäisen vaimentajan ia alkuperäiset takavllkut.

pyörä on Myllykoskella, Kouvolassa. HP. 5000€ Arto Heino 0500-655593 arto.heino@luukku.com

Myynnissä ja tarjolla olisi Jawamiehille Jawa 250cc typ. 353 vm. 1956. Ollut viimeksi käytössä

Lohinivassa/Molkojärvellä O u n asjokiva rressa ja poistettu rekisteristä vuonna 1973. ltse ostin sen Kittilästä

v.1993. Sitten purin ja kunnostutin moottorin (uusi mäntä), uudet kromivanteet ja renkaat, satula

uudelleen verhoiltu, kalanpyrstöpakoputket kromautettu, uudet ketjut. Pyörä on osittain koottu, mutta

sähköjohdot ja huonohkot sähkötyöt täytyy tehdä. Vanha rekisteriote on tallessa ja saa papereiden

puolesta rekisteriin. HP. on 14OO€. Pyörä on ollut ainakin viimeiset 20 vuotta lämpimässä autotallissa

Kuopiossa. Kun ikä karttui ja innostus loppui täytynee luopua kunnon papattajasta. Osat liki 100% tallessa.

Tiedustelut Eino Lappalainen o4O-7333930 + ep.lappalainen@gmail com Oheisena kuvia:

Kesä ja ajokelit tulollaan! Nyt pieni kulkuneuvo perheen nuoremmille, tai vanhemmille myytävänä.

Crescent 5occ mopedi vm. 1964 erittäin siisti ja hyväkuntoinen, museokuntoinen. Ohessa kuva puhukoon

puolestaan. Hp.2000€ Veikko Koski/ Kerava O4OO-7 43296 +veikko.koski@ kolu m bus.fi Vielä lopuksi, että

kunnostan ia verhoilen Jawan satuloita, sekä koristeraidoitan Jawoja kultaraidoin, soittele!
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Tiedotuksia ja tapahtumia

Tämän lehden mukana oheisena tuli jäsenmaksu Jawasakkiin v.2014. Voisitteko maksaa sen eräpäivään

mennessä 'i. Lrn |.n6p53se kävttäkää ehdottomasti kuitissa olevaa viitenumeroa!koska se

selventää jäsenmaksun kontrollia kirjanpitäjälle. Muistakaa myös, että jos maksaja on joku muu, kuin

kerholainen, niin laittakaa kuittiin sen lawasakkilaisen nimi, kenen maksusta on kysymys. Hyviin tapoihin

myös kuuluu, että jos jostain syystä et halua jatkaa kerhossa, niin ilmoita siitä jäsenkirjurille joko soittamalla

o4oo-609958, tai sähköpostilla pirio.koski@elisanet fi. Myös kaikki osoitetieto m u uto kset ja

kalustotietomuutokset pitäisi ilmoittaa jäsenkirjurille Pirjolle! Kiitos kaikille!

Tiedoksi kaikille jäsenille! Tämän vuoden aikana orl tarkoitus kerätä kaikilta jäseniltä, eli päivittää nykyiset

tiedot kaikista osoitteista, puhelin numeroista, sähköpostitiedoista yms.., sekä nykyiset kalustotiedot ja

niiden kunto, eli onko rekisterissä, onko entisöity sekä onko museorekisterissä, vai työn alla, sekä

mahdotlisesti niiden rekisterinumerot. Tämä siksi, että tarkoitus on julkaista uusi jäsen ja kalustoluettelo

ensi vuonna 2015. Tästä tulee vielä tämän vuoden aikana toistuvasti tietoa jatkossa, mutta jo nytkin vol

pistää tietoa tulemaan jäsenkirjurille Pirjo Koskelle, jonka yhteystiedot ovat edellä I Kiitosl

Tulevana kesänä ajetaan taas perinteinen Rauskin kesäajo heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina 6.7.2OL4

Lähtö taas Järvenpään Pohjoisen TB-huoltamolta klo. 10.00 ja kokoontuminen alkaa noin klo. 9.00. Ajeiaan

taas.ioku mukava lenkki eteläisessä Suomessa ja kahvitellaan ja syödäänkin jossain matkan varrella. Tänä

vuonna perinteisestä poiketen ajon järjestää allekirjoittanut Veikko Koski. Tervetuloa kaikki Jawamiehet,

vaikka vähän kauempaakin, toivotaan hyvää ilmaa !

Hyvä Jawasakkilainen !

Yleisön pyynnöstä kirjoitan kirjautumisohjeen www.iawasakki.fi internet sivulle.

Kirjaudu osioon:
Kävttäiätunnus: Tulee seuraavanlaiseen muotoon esim. ParonenE

Safasana: )awa!2345 (taijos sinulla on toimiva salasana niin tästä ei tarvltse välittää.

Sinulla voi olla myös toimimaton salasana.)

HUOMAAI! ISOT ja pienet kirjaimet on huomioitava
sekä muutenkin kirjoituasu on oltava täysin sama.

ps. Jos on ongelmia kirjautumisen kanssa niin ota rohkeasti yhteyttä puh.0500655593

klo 16.00 jä lkeen.

Mukavaa kevättä. T:Nettivastaava Arto Heino

Jawa sa kki aj ot 2Ot4 Ti m itra n n ie messä Lie ksa ssa 6-8.6. 2Ot4

Tervehdys Jawamiehet ja naiset! Tässä hieman alustavaa ohjelmaa tulossa olevista J awa sa kkiajo ista, sekä

myös ajo-ohjeita kyseiselle paikalle ajoihin. Huom. Voi tulla jotain muutoksia.

Vastaanotto alkaa periantaina klo. 12'00

lllalla karaokea ja vapaata seurustelua.

Lauantaina klo. 10.00 lipunnosto ia tilaisuuden avaus aamiaisen jälkeen

lähtö kiertoaielulle klo. 11.00

Reitti Timitranniemi Ruunaan Neitikoski, jossa juodaan omakustanteiset kahvit.

Paluu Ruunaasta Lieksan torille, jossa olemme jonkun aikaa yleisön ihmeteltävänä.

Torilta siirrymme Pielisen museolle, joka on lähellä rallipaikkaa.
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Tiedotuksia ja tapahtumia

Siellä on opastettu kierros, kiinnostaa varmaan monia. Kertoo Lieksan ja Pielisjärven historiasta.

Paluu rallipaikalle ruokailuun, joka alkaa klo, 16.00

Kiertoajelu n pituus on n.65km.

Palkintojen jako ja iltaohielma pyritään alkamaan 20.00 mennessä.

Ka raokea mvös lauantaina.

Sunnuntaina aamupala ja ralli päättyy klo. 12.00

Vielä majoituksesta: Vielä voi olla mökkimajoitusta jäljellä, joten majoitusta voi kysellä suoraan

Lomakyfästä Timitrantie 25,81720 Lieksa 2, puh.+35a45 t237L66, sekä Timitra Hostel Timitran Linna

044-3334044. Täältä löytyy 2 hengen huoneita 63€ vrk, sisältää vuodevaatteet ja pyyhkeet. Aamupala on

7.50€. Majoitustila on muutaman sadan metrin päässä leirintäalueesta.

Ja vielä lyhyet ajo-ohjeet janaiakkiajoihin: Kannattaa katsella kartasta, niin hyvin selviää, missä päin

Suomea ollaan menossa I Kun tulet kantatielle 73 Lieksaan joko Joensuun tai Nurmeksen e i Kuhmon

suunnasta, niin aja niin pitkälle, että tulet Teboilin kierto iittymään. Siinä on tienviitta Timitranniemi

Camping 1800 m. Et voi eksyä. Opasteita on matkan varrella Enossa sekä Uimaharjussa, kyllä Lieksaan osaa

helposti. Jos pyörä poikii matkalle, niin raatoauto hakee sinut 50km säteellä, soitat vaan Hannu Burman

+358 500352004 tai varalla Lauri Puirola +358 415498156

Tervetuloa kaikki kiinnostuneet Jawamiehet la naiset yhteiseen tapaamiseen Lieksaan!!!!

Toivottaa Lauri Puirola ja Lieksan seudun harrastaiat!

Teboil on h uoltan ut
autoja ia ihmisiä

,o 80 vuottä.

Muistakaa tankata Jawanne, kun lähdette Lieksaan!

-9-



Tiedotuksia ja tapahtumia

lqwqTqlli Oy.n virolliret, mutto leppoirot

Avqiqiret
lquqntqinq 26.4.20.14 hlo lO-15.

Kouvolqrto oroitteerq Pehqntie 48 Myllyholhi
Erittelemme yrityhremme toimintqq jo tuotteito.

Tervetuloq
hevötrethelle hqhvittelemqqn io tuturtumoon lqwqTqlliin!

Terveirin Arto iq Eilq

JawaTalliAjo 2OL4

Kutsumme teidät 66ol65occ kuljettajat kyytiläisineen
viettämään viikonloppua kanssamme

29.3 L.a. Aholan Vierastalolle
Kouvolaan, Anttilan kylään (www.aholanvierastalo.com).
Toiveenamme on viettää yhteinen viikonloppu Jawa-
hengessä ajellen, saunoen ja nautiskellen loppukesän
tunnelmista.
Viikonlopun hinnaksi muodostuu 5O€ sisältäen majoituksen,

aamupalat, iltamurkinat ja saunomisen.
Lauantaina päivällä kahautetaan kylille syömään
omakustanteisesti. Majoitustilaa on n. 2O henkilölle.
Järjestelyjen vuoksi toivomme etukäteen yhteydenottoasi
heinäkuun loppuun mennessä. (soitathan klo 16 jälkeen @ )

Terveisin
eilaparonen@awatalli.fi O4O 7O479O7
artoheino@iawatalli.fi OSOO 655593

- 10 -



Tiedotuksia ja tapahtumia

JAWA
moottoripyörien ja

varaosien maahantuoja
sekä jälleenmyyjä

Jawa 660 Sportard 9520€ +300€ toim.kulut (uusi)
Jawa 660 Adenium 9650€ +300€ toim.kulut (uusi)
Jawa 650 Classic vm -06 5200€ musta (ajamaton)
Jawa 650 Classic vm.-06 5500€ pun/kromi (ajamaton)
Jawa 650 Style vm.-06 4900€ musta (ajamaton)
Jawa 650 Style vm,- 06 4500€ musta (ajettu 90km)
Jawa 125 Dandy vm. -06 1650€ kelt. (ajamaton)

JawaTallin nettisivulla on koko tekstiili-ja muu
tuotevalikoimamme nähtävissä.
Tarjolla on tuttuja Jawasakki -ja Jawavaatteita , sekä
uutuutena mm. fleece, pitkähihainen pikeepaita sekä
tuubihuivi, jonka otin valikoimaan jawasakkilaisen
ehdotuksesta.
Toivon saavani lisää ehdotuksia Jawa-ja Jawasakki
tuotteista tuotevalikoimaa kehittääkseni .

Terveisin Eila

JnwnTnru

Varaosia edustamiimme pyöriin on
saatavana nettikauoan kautta tai
soittamalla Artolle klo'1 6 jälkeen
Jos varastosta ei jotain löydy, niin
tilataan suoraan tehtaalta,

JawaTalli oy
Pekantie 48, 46800 Myllykoski

Arto Heino 0500 655593 artoheino@jawatalli.fi
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Nina Pelkonen

Kerhossa on esitelty jonkin verran jäseniä, mutta koskaan
ei kuitenkaan ole ouhuttu. että mitä nämä henkilöttekevät
työkseen ja mitä ammattikuntaa he edustavat. Nyt
ajattelinkin, että nyt voisi kertoa Nina Pelkosesta, koska
hän on ammatiltaan poliisija sotarikostutkija ja on saanut
Kosovon naiset puhumaan poliisille. Siviilioloissa Nina

mm. harrastaa Jawalla ajamista Sport Jawallaan. Hän on
ollut tuttu Näky Jawaralleissa, joten monet hänet tuntee.
Hänet tuntee myös kutsuman imeltään "Peppi".
Ja sitten asiaan: Tämä tarina on sen verran karmea ja
koskettava, että mielestäni se kannattaa julkaista
Jawamiehillekin. Se saa ajattelemaan kokeneenkin
ihmisen!

Tarinoissa ei ole mitään kaunista. Nuori nainen kulkee syrjäistä tietä perheensä kanssa. Sotilaat
ovat häätäneet koko kylän liikkeelle kohti tuntematonta. Metsän reunassa joukko aseistuneita
miehiä pysäyttää kulkueen. He kiskovat nuoren naisen sivuun. Kylän silmien edessä viisi miestä
raiskaa naisen, yksitoisensa jälkeen. Kolmen lapsen äiti pidätetään. Sotilaat telkeävät hänet latoon
ja raiskaavat häntä kolme vuorokautta. Nainen rukoilee, että miehet tappaisivat hänet. Sotilaat
nauravat. He tietävät, mikä häpäistyä vaimoa odottaa kotona

"Samanlaisia kohtaloita on Kosovossa luultavasti tuhansia. Ja suurinta osaa niistä ei ole koskaan
kerrottu ääneen", sanoo sotarikostutkija Nina Pelkonen. Ei siksi, etteivätkö sotarikostutkijat olisi
halunnut niistä kuulla, vaan koska naisten häpeä ja pelko olivat niin paljon suurempia kuin
luottamus oikeuteen. Kun espoolainen Iähipoliisi Nina Pelkonen aloitti Kosovossa EU:n
oikeusvaltio-ohjelman EUlexin sotarikostutkijana kaksi vuotta sitten, hän sai esimieheltään Matti
Raatikaiselta painavan ohjeen: Yritä löytää ne naiset, jotka ovat vielä valmiita puhumaan ja jotka
haluavat hakea oikeutta vaikka Kosovon sodasta oli kulunut 14 vuotta, yhtäkään syyllistä-sen
enempää rivisotilaista kuin komentajaa-ei ollut saatu tuomiolle raiskauksista.
Nina Pelkonen ryhtyi etsimään uhreja. "Alku oli todella nihkeää. Mikään ei tuntunut menevän
eteenpäin". Pelkonen ymmärsi, että hänen on turha lähteä kylien raiteille huutelemaan raiskattujen
naisten perään. Oli löydettävä toinen tie. "Tutustuin paikallisiin naisjärjestöihin ja aloin järjestää
keskustelutilaisuuksia. Näin sain yhteyksiä ja nimiä." Mutta sekään ei riittänyt. Piti löytää keino
päästä tapaamaan näitä naisia. "Kosovolaiseen kylään ei mennä noin vaan ja pyydetä, että saanko
tavata sen ja sen. Koko kylä aavistaa heti, mistä on kyse". Niinpä kylään ajeli EUlexin naisasioita
tutkiva Pelkonen, joka halusi kuulla, missä jamassa oli kylän naisten hunajatuotanto. "Siinä ohessa
saattoi sitten kysellä muutakin ja kertoa omasta työstään". Eikä naisen ole helppo lähteä kylästä
Pristinaan Pelkosen luo ensi tapaamisen jälkeen, Pitää keksiä jokin hyvä syy ja joku jonka kanssa
lähteä. Kosovolaisessa kulttuurissa ei ole minua, on vain me. Niin hyvässä kuin pahassa.

Kun Jugoslavian armeija ja puolisotilaalliset joukot ryhtyivät keväällä 1999 Serbian presidentin
Slobodan Milosevicin käskystä tyhjentämään Kosovoa albaaneista, maailma kuunteli
järkyttyneenä pakolaisten kertomuksia siviilien mielivaltaisista teloituksista. Se mistä ei puhuttu,
olivat sotilaiden tekemät jou kkoraiskaukset. Toisin kuin Bosniassa, Kosovossa raiskatuista naisista
tuli suuri tabu. Naisen kohtalo oli usein karmaiseva. Jos hän selvisi hengissä raiskauksesta, hän ei
ehkä enää kelvannut tuleville appivanhemmilleen. Nöyryytetty aviomies saattoi hylätä raiskatun
vaimonsa. Suku saattoi yksissä tuumin päättää surmata perheen mainetta likaavan, häväistyn
miniän. Sotarikoksena tehty raiskaus on kuin. 

o



hidastettu murha. Sillä tuhotaan itse uhri mutta myös murennetaan koko suku ja yhteisö
sisältäpäin. Lopulta jokaisesta tulee sekä uhri että syyllinen. Juuri siksi raiskaus on sodassa niin
suosittu ase.

Nina Pelkoselle valkeni nopeasti, miten suuri ero sodasta kärsineiden naisten ja miesten välillä on.
Miehet, joita sodan aikana pahoinpideltiin tai kidutettiin, pystyivät puhumaan kokemuksistaan
ainakin perheelleen. "Naiset taas tekivät kaikkensa, jotta totuus pysyisi salassa. He työnsivät
kokemansa syvälle psyyken perukoille". Moni nainen on vuosia jatkanut näytelmää, esittänyt
ehjää ihmistä-hyvää vaimoa, hyvää äitiä ja miniää-vaikka olisi sisältä kuinka palasina. "Kuitenkin
koko Kosovon toipumiselle.ia eheytymiselle on olennaista, että myös naisten kokemukset tuodaan
päivänvaloon". Joskus raiskauksesta ei tiedä kuin nainen itse- Toisinaan se on perheen salaisuus,
joskus koko kylän vaiettu häpeä. "Minulle on ollut järkytys nähdä, että juuri vanhemmat naiset,
erityisesti anopit pitävät yllä tätä stigmaa. Enemmistö tapaamistani nuorista naisista pelkää eniten
sitä, että anoppi saisr tietää, mitä on hänelle tapahtunut". Sitkeä työ ja kylissä kiertäminen on
alkanut tuottaa tulosta. Jo puolen sataa kosovolaisnaista on kerännyt rohkeutensa ja tullut
puhumaan Pelkoselle kokemastaan. Siitä on vielä pitkä matka oikeussaliin. "Moni heistä on kovin
traumatisoitunut ja huonossa kunnossa. Heillä on gynekologisia ongelmia ja muita sairauksia.
Monen henkinen tila on niin haavoittuvainen, että joudun tarkkaan punnitsemaan, kestääkö hän
mahdollisen oikeusprosessin." Ennen kuin Pelkonen voi aloittaa naisen kuulustelun, hän korostaa
olevansa poliisija että tapa, jolla hän kuulustelee, voi tuntua kovalta. lvlutta että se on ainoa tie, jolla
nainen voijonain päivänä saada oikeutta. "Naiset ymmärtävät sen. En voi lähteä itkemään heidän
kanssaan." Myös naisille on tärkeää, että poliisi on vahva, että poliisi ei hajoa, vaikka kuulisi mitä.
Pelkonen myöntää, että vaikka on ammattilaisena oppinut pitämään asiat etäällä, välillä on
jälkeenpäin vaikea välttää pohtimasta sitä kauhua, joka nuoren naisen on täytynyt kokea, kun hän
on seissyt keskellä huonetta aseistettujen, väkivaltaisten mresten edessä, joilla on joko tai peräti
esimiehen kehotus rarskata.
Usein lähtökohta oikeustapaukselle on kuitenkin heikko: raiskaajilla on ollut huppu kasvoillaan,
nainen ei tiedä heidän nimiään, ei edes joukko-osastoa. Väkivalta on tapahtu n ut jossain metsässä,
valtatien sivussa. "Mutta on myös niitä tapauksia, joissa yhdellä raiskaajista ei olekaan ollut huppua
tai nainen on saattanut kuulla jonkun miehen lempinimen". Näistä langanpäistä Pelkonen yrittää
ottaa kiinni. Vielä vaikeampi on löytää todistajia. Samassa huoneessa on saatettu raiskata suurikin
määrä oman kylän naisia, mutta vaikka yksi astuu esiin ja vaatii oikeutta, kaikki muut vaikenevat.
On ehkä sanaton sopimus, että mitään ei koskaan tapahtunut. Pelkonen myöntää, että välillä se
turhauttaa hänet raivon partaalle. "Minä en voi rynnätä kyliin vaatimaan näitä naisia todistajiksi.
Tapaukset on vain pakko jättää". Mutta tuloksiakin on. "Vastikään on tehty kaksi pidätystä minun
jutuissani, ja tutkinnassa on toistakymmentä juttua. Se ei ole iso määrä, mutta valtavan pal.lon

enemmän kuin alussa". Ja juuri ennen kuin uupunut ja turhautunut Pelkonen lähti kesälomalle
Suomeen, hän sai kuulla, että naapurimaassa oli pidätetty yksi epäilty lisää. "Jos me saisimme
yhden tuomion, sen vaikutus olisi valtava. Naiset saisivat vahvisiuksen sille, että he eivät ole
tehneet mitään väärää vaan ovat joutuneet sotarikoksen uhriksi. Ja rikolliset saavat siitä pitkän
tuomion". Ja pienistä puroista voisi aikaa myöten kasvaa iso joki. Esimerkiksi Bosnian sodan jäljiltä

Haagin tuom ioistu imessa lCTYssa on annettu jo 70 seksuaalirikostuomiota, ja raiskaus on
määritelty siellä sotarikokseksi.

Nina Pelkosesta piti pikku tyttönä tulla lentoemäntä. Toisin kuin moni ikäisensä 1960-1970-luvuilla
hän pääsi vanhempiensa kanssa ulkomaille ja rakasti lentämistä. "lvitä kovempi rytke ja
hurjemmat ilmakuopat, sen hienompaa". Nuoruudessa mieli kuitenkin muuttui: Nina tahtoi
armeijaan. Tuohon maailman aikaan se ei kuitenkaan käynyt päinsä. Niinpä Pelkonen kok. nuorten
aktiivina lähti muiden kanssa tekemään asiasta lakialoitetta. "Kun Iaki lopulta toteutui, minulle se oli
jo myöhäistä. Se oli suuri pettymys", Pelkonen myöntää. Vuosia kului maailmalla erilaisissa
hommissa kuten matkaoppaana



Kreikassa. Vaikka ikää karttui, vauhti ja vaaralliset tilanteet
edelleen kiehtoivat. lsoisä sattuiolemaan poliisi. Nina mietti,

että miksipä ei-ja haki poliisikouluun. Kolmikymppisenä hän

alkoi kymmenen vuotta nuorempien opiskelutovereittensa
kanssa opetella hyökkäyksen torjuntaa, poliisiautolla takaa-
ajoa ja rikosten tutkintaa. "Kuitenkin jo poliisikoulussa

mielessäni alkoi kasvaa ajatus, että jotenkin pääsen vielä
takaisin maailmalle, ehkä siviilikriisinhallinnan hommiin".
Kosovossa toimivan UNWomen on yksi naisjärjestöistä,
joiden kanssa Pelkonen on tehnyttyötä alusta asti. Järjestön
johta.ia Flora Macula kiittelee vuolaasti sitä, mrten Pelkonen
on onnistunui murtamaan hiljaisuuden muurin. "Nina on

ensimmäinen sotarikostutkija täällä, joka on osannut
lähestyä naisia oikein ja rohkaissut heitä puhumaan.

Hän on siinä erittäin taitava", sanoo Flora Macula Pristinasta. Pelkonen itse sanoo läheslyvänsä
naisia hyvrn suoraan. Se että asiaan liittyy häpeän leima 1ai että yhteiskunta on patriarkaalinen, ei

ole syy hyssytellä.

Ei edes se, että kyse on m uslimiyhteisku n nasta. "Työ vaatii tilannetajua, pelisilmää ja arkijärkeä",
Pelkonen toteaa. "Mutta täytyy myöntää, että kärsivällisemmäksi olen kyllä Kosovossa kasvanut".
Kun Pelkonen valmistui poliisikoulusta, hän tiesi haluavansa töihin siviilikriisin hallintaan. Sitä
ennen piti kuitenkin tehdä poliisin työtä vähintään kahdeksan vuotta. Espoossa lähipoliisina oppi
monia asroita, joista yllättäen on ollut hyötyä myös sotarikostutkinnassa. Kauniissa vauraassa
kodissa voi olla piilotettuna mitä järkyttävintä perheväkivaltaa, jota ei häpeän pelosta tuoda
päivänvaloon. "Moni ystäväni kysyi, miten uskallan lähteä Kosovoon. Minä ajattelin että, jos

tavalliset ihmiset asuvat siellä, miksi minä en voisi elää heidän joukossaan. Ainahan elämässä on
riskejä". Kun Nina Pelkosen Kosovo-pesti päättyy vajaan vuoden kuluttua, ylikonstaapelin virka
Espoossa odottaa. Pelkonen itse olisi valmis jo seuraavaa pestiä varten. Vaikkapa Afganistaniin.
"Naissotarikostutkijoita on hirveän vähän, ja kuitenkin siinä työssä tarvittaisiin eritoten naisia.

Kosovossa meitä on tasan kaksi." Vaikka Nina Pelkonen tekee kaikkensa saadakseen
kosovolaisnaisia raiskanneet miehet tuomiolle, hän on realisti. Suurta oikeuden käyntien vyöryä ei

tule. "Naiset tarvitsevat ennen kaikkea psykososiaalista tukea, ja siinä kosovolaiset naisjärjestöt
ovat parhaita". Vaikka EU rakentaa Kosovoon oikeusjärjestelmää sadalla miljoonalla eurolla joka

vuosi, raiskattujen naisten auttamiseen rahaa ei juuri liikene. "Se on järjetöntä", puuskahtaa

Pelkonen. Tähän asti Suomen suurlähetystö Pristinassa on ollut harvoja naisjärjestöjen työn

rahoittajia, ja Pelkonen toivoo voivansa kanavoida järjestöille suoraa lisäapua myös suoraan
Suomesta. Eikä paras apu aina ole asioiden loputon läpikäyminen. "Joskus kovia kokeneelle
naiselle on parasta saada uusia elämyksiä. Vaikkapa päästä matkalle jonnekin oman kylän

ulkopuolelle." "Että edes vähän aikaa saisi vain ilorta ja unelmoida."

Tämä tarina panee hiljaisenkin miehen ja naisen hieman ajattelemaan, että on onni, että on
syntynyt näin hyvään maahan, kuin Suomeen, sillä täällä voi liikkua ja kulkea vapaasti ja
turvallisesti vaikkapa Jawa-moottoripyörällä.

Haluan vielä lopuksi kiittää Ninaa tästä hieman poikkeu ksellisesta tarinasta 1a puolestani kiittää
myös hä ntä siitä tärkeästä työstä, jota hän on tehnytja tekee Kosovossa.

Tarinan lähde on Suomen Kuvalehdestä swskuulta 2013

Veikko koski



Hannu ja Jawa

Tämä tarina kertoo siitä, että poikkeava terveyskään ei estä kiinnostustaja harrastusta silloin, kun
mielenkiintoa on riittävästi.

Hannu Huplin autotallissa asuu aarre:
Jawa Sport 1 75cc vm. 1 970
Jawan ja moottoripyöräänsä rakastavan miehen
yhteinen taival on pitkä ja sydäntä lämmittävä.

Vuonna 1962 ajoi isä Olavi Huplin perheen Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan kodin pihaan suuren
yllätyksen. -Tule katsomaan, isä on ostanut prätkän, huikkasi 6-vuotiaan Hannun veli Markku
eräänä päivänä. Eikä Hannu ollut uskoa asiaa todeksi, mutta uskottava se oli. lsä kurvasi pihassa
rinkiä 175cc Jawa-skootterilla. Ensin kyytiin pääsi Hannu ja sitten vasta veli. Siitä hetkestä alkoi
Hannun ja Jawa-merkkisten kaksipyöräisten kulkuneuvojen yhteinen elämä. Kun skootteri meni
rikki, isä pyysi Hannua avuksi. Moottoria kunnostetiin, purettiin ja kasattiin-isä ja innokas poika
yhdessä. Pitkät, kylmät talvipäivät kuluivat nopeasti ja Hannu oppi isältä kaikki moottorin salat ja
sen laittamisen taidot. - Minä olin isän apuna, ei veljestä ollut siihen hommaan, Hannu kuittaa.

Kone keittiössä

Kerran isä irrotti skootterin moottorin ja kantoi sen keittiöön. Siinä pöydällä konetta ruuvattiin ja
viilattiin. - Eikä äiti sanonut mitään, Hannu viittoo ja ihmettelee melkein tyhmää kysymystä, oliko
äidjllä mitään sananvaltaa asian suhteen. Toisen kerran uudenkiiltäväksi maalattu, putipuhdas
pyörän runko tuotiin talveksi Hannun makuuhuoneeseen. - Eihän sitä ulkona voi kylmässä koota,
kertoo Hannu isän todenneen. Makuuhuoneessa skootteri nostettiin telineelle, jotta kone saatiin
kiinnitettyä. - Olisin halunnut kokeilla pyörää heti, mutta isä sanoi, että pitää odottaa kevääseen.
Keväällä olikin sitten ongelma edessä. Kuinka pyörä mahtuisi huoneesta ulos ja portaita pitkin
pihalle. Mutta onnistuihan se urakka Huplin perheen motoristimiehiltä. Ja tielle päästiin taas.

lso yllätys

Sitten koitti murheen päivä. lsä halusi myydä skootterin pois. Hannu kinusi ja kinusi, että saisi
Jawan omakseen. Mutta isä olijyrkkä, rahattarvittiin ja pyörä oli kaupattava pois. lson itkun paikka
se Hannulle oli. Kaksi viikkoa poika sai olla suruissaan. Ja sitten-voi mikä yllätys! Silloin jo
Maunulaan muuttaneen

to -



Huplin perheen pihaan ilmestyi uusi moottoripyörä: Jawa Sport 175cc vm. '1970. -lsä ei ollut

ollenkaan kertonut meille, että aikoo ostaa uuden prätkän ja tarvitsi rahat sitä varten. -Se oli oikein

riemupäivä. lstuimme veljen kanssa pyörän päällä ja leikimme. Minä olin ajavinani ja veli istui

kyydissä, Hannu muistelee. Sillä eihän isä antanut '13-vuotiaan pojan vielä oikeasti tarttua pyörän

sarviin. Vuonna 1971 oli uuden Jawan kanssa käydä hullusti. Eräänä aamuna, kun isä-Olavi oli

lähdössä töihin, ei kodin eteen lukittuna jätetty pyörä ollutkaan paikallaan. Varas oli vienyt sen

mennessään. lllalla poliisi soitti ja siitä seurasi ilo. Jawa oli löytynyt Käpylästä rautatiesillan

kupeesta ojasta piilosta risujen alta. - Peili ja vähän sitä sun tätä oli vinksallaan. Vakuutus maksoi

korjauksen, mutta isä tietenkin korjasi pyörän itse ja otti vakuutuksesta rahat.

Ylpeä ajokortin omistaja

11-vuotiaana Hannu pääsi itse kaksipyöräisen sarviin ihan oikeasti. Serkku Haminassa opetti

ajamaan mopoa. Ja sitähän kuulevat kaverit Helsingissä eivät olleet uskoa. - Eihän kuuro voi

mopoa ajaa!Vuonna 1972 Hannu sai ensimmäisen oman moponsa. Se oli Helkama Sport. Mökillä

isä antoi pojan ajaa Jawaansa, mutta ei muualla. Kun Hannu pari vuotta myöhemmin lähti

ammattikouluun Turkuun, seurasi lähtöä isän yllätyksellinen puhelinsoitto. - Huolehtikaa, että poika

menee autokouluun, opasti isä koulun henkilökuntaa. Jälleen Hannu ei ollut uskoa asiaa. - Minäkö

autokouluun? Ja niinhän siinä kävi. Vaikka suomenkielinen kirjallinen koe oli kova pala, sai Hannu

marraskuussa ajokortin. -Siitä olin todella ylpeä. Minulla oli takataskussani ajokortti! Ja taas
kuulevat kaverit olivat ymmällä. Eihän kuurolla voinut ajokorttia olla. lsän Jawa poltteli tuoreen
ajokorlin omistajan mielessä, mutta isä olijälleen tiukkana. Kevääseen asii oli kärsimättömän pojan

odotettava, ennen kuin pääsisi pyörällä maantielle. -Rupesin mankumaan isältä myös uutta
pyörää, mutta ei hän heltynyt. lsä lupasi, että Jawan saisin, mutta en uutta. Niin Jawa Sportista tuli

Hannun oma. Ja saihan poika myös ensimmäisen oman autonsakin. Sama vihreä Volkswagen
kupla vuodelta -68 löytyy sekin edelleen Hannun Hyvinkään-kodin parkkipaikalta.

Hellässä hoivassa

Sittemmin ovat Hannun autot vaihtuneet useaan otteeseen, mutta Kuplan ohella yksi on pysynyt.

lsän Jawa. Hannulle läheisen isän poismeno 1980-luvun puolivälissä toisurun ja kaipauksen, mutta
isän herättämä rakkaus moottoripyöriin elää pojassa vahvana. Vuosien mittaan Jawa on ollut
hellässä hoivassa Hannun käsissä. Pyörää on maalattu, purettu ja perusteellisesti korjattu.
Varaosia Hannu on metsästänyt ties mistä. Parhaat yhteydet ovat löytyneet, kun kadulla on tullut
vastaan toinen Jawa-kuski. Yhteisen intohimon jakavalta harrasiajalta on löytynyt vinkkejä, joiden
perässä puuttuvia osia on löytynyt. Hannun autotalli Hyvinkäällä on asialle sydämellään
omistautuneen miehen pyhättö. Tallissa on tarkassa järjestyksessä metallityövälineet, porat ja

kaikki, mitä moottoripyörän kunnostamiseen tarvitaan.
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vanhoja tavaroita hartaasti haaliva mies näyttää jopa ovenpieleen ripustettuja mopon

rekisterilaattoja. - Nämä ovat jäljellä ensimmäisestä mopostani' hän kertoo

Kuntalvionmoottoripyörääpuunattuja|aitettu,koittaaVappunaHannunjaJawankesä.Si||oin
mies suuntaa pyöränsä keulan maantielle. Kunnes taas koittaa lokakuu ja nyt jo yli 40-vuotias Jawa

pääsee talviteloille odottamaan seuraavaa kevättä'

Tämä oli siis Hannu Huplin kertomus elämän vaiheistaan rakkaan moottoripyöräharrastuksen ia

eritoten Jawan parissa. Toivon Hannulle hyviä kilometrejä edelleen Jawan parissa ja kiitos

tarinasta!

Veikko Koski (Jawasakin toimitus)
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Kerholainen Jani Kosonen

Ajattelin kerrankin kirjoittaa, että harrastetaan onneksi Jawakerhossa hieman nuoremmassakin
ikäpolvessa. Tällä kertaa kyseessä on Jani Kosonen, joka mielestäni nuoresta iästään huolimatta
on ainakin Jawojen rakentelun suhteenjo vanha tekijäja tosiaan kiinnostunut tästä harrastuksesta.

Janihan on syntynyt vuonna 1977, joten hän on vasta 36-vuotias ottaen huomioon Jawarernon
keski-iän.

Harrastus alkoi jo 14-vuotiaana, jolloin hän sai ensimmäisen Jawan vaariltaan ja pyörä oli Jawa
175cc vm. '1957, jonka hänen vaarinsa oli uutena ostanut. Elettiin vuotta 1993, jolloin Jawa siirtyi
virallisesti Janin omistukseen ja varsinainen rakentelu alkoi. Jani asuj tuolloin Hakunrrassa
vanhempiensa kanssa kerrostalossa ja hän aloitteli tuolloin ammattikoulua Vantaan Korsossa. Hän
opiskeli automaalarin ammattia, joten oli luonnollista, että Jawasta tuli heti jkään kuin Janin
oppilastyö ja mm. uuden hienon maalipinnan Jawa sai koulussa, jossa opettajana oli onneksi mies,
jolla itselläkin oli Venäläinen sivuvaunupyörä K-750 ja hän ymmärsi tämän harrastuksen
omakohtaisesti.
Kromaustyöt siihen aikaan teki firma nimeltä Kromijussi Tattarisuolla ja kaikki entisöintiin liittyvät
muut työt Jani teki kotonaan omassa huoneessaan, koska tallipaikat olivat tiukassa. Äiti ei
kuulemma oikein tykännytJanin pajasta, mutta homma etenikuitenkin vähitellen.

Kerrotaanpa siitä miten Janille kaikki alkoi alussa, kun vaari hänelle Jawan Iahjoitti.

Kaikki tavallaan Janin kohdalla alkoi, kun hänen ukkinsa osti vuonna 1957 uuden .l75cc Jawan
käyttöajoneuvokseen. Tämä siis tapahtui 20 vuotta ennen Janin syntymää. siihen aikaan..rawaa
käytettiin kaikkeen mahdolliseen, sillä kuulemma vedettiin heinäkärryäkin! pyörä jäi pois
aktiivikäytöstä sitten siinä vaiheessa, kun mummolaan hankittiin ensimmäinen auto.
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Ensimmäiset muistot Jawoihin liittyvät liä-Suomessa mummolassa vietettyihin kesälomiin.
Kesäretken kohokohta oli aina, kun pääsi isän kyydissä ajelemaan Jawalla metsäautoteille. ltse

Jani pääsi kuskiksi ensimmäisen kerran 1s-vuotiaana. Pari vuotta myöhemmin Jawa päätyi

ensimmäiseksi entisöintiprojektikseni ja siitä kerronkin seuraavaksi.

Perintöjawa

Sain siis ensimmäisen Jawani ukiltani vuonna 1994. Hain silloin kesällä pyörän ltä-Suomesta
mökille ltä-U udellemaalle sillä ajatuksella, että syksyllä aloitan entisöintiprojektin. Mökillä ajelin
kesän aikana metsäautoteillä jonkin verran ja loppukesällä kun pyörästä puhkesi takakumi, en

viitsinyt enää paikata sitä vaan purin pyörän atomeiksi. Olin edellisenä syksynä aloittanut
ammattikoulun automaalarilinjan ja toisena lukuvuonna koulussa jo sai tehdä omia projekteja. Olin

suunnitellut, että kun täytän 18 keväällä 1995, ajan prätkäkortin ja siihen mennessä olen saanut
Jawan valmiiksi. Näin jälkeenpäin voi todeta, että en todellakaan silloin ymmärtänyt mihin olin

ryhtymässä.
Aloitin tietysti maala ushomm ista. Vein osat koululle, hiekkapuhalsin ja maalasin ne. Joitain osia
pyörästä kuitenkin puutuija aloittelevana harrastajana en oikein tiennyt, mistä olisin osia saanut,
siihen aikaan kun ei ollut kaikenmaailman nettikauppoja. Ensimmäisillä rompepäivillä kävin

Helsingin Tukkutorilla. Mahdoin olla outolintu niissä piireissä, paikalla ei varmasti ollut kovin monta

17-vuotiasta .iannua kyselemässä Jawan osia. Keltaisesta pörssistä onnistuin bongaamaan
ilmoituksen, jossa joku myi Jawan osia ja sitä kautta sainkin hankittua varakoneen, pakoputken
päitä yms.. . Näiltä em. rompepäiviltä allekirjoittanut Veikko Koskikin hämärästi muistaa nuoren
kaverin joka ihmetteli touhua ja tuli itsellekin mieleen, että kuinkahan kauan kaverilla into kestää.

Hvvin on kestänvtl!

Ens mmäinen entisöint valmisl

Kromiosien tekemisestä sovrn Tattarisuolla pajaa pitäneen Kromi-Jussin kanssa, että kromaajan

kiireiden takia hion osat itse. Hiominen tapahtui taloyhtiön harrastehuoneessa pääosin

porakoneeseen kiin n itettävällä hiomalaikalla. Osia aikani hinkattuani olin vakaasti sitä mieltä, että

en enää koskaan sotkeudu tällaiseen projektiin. Kromauksesta meinasikin lopulta tulla projektin

kompastuskivi, koska jotkin osat olivat sellaisia, että niitä ei pystynytkään pelastamaan vaikka olin

niin lu u llut. Aänenvaimentajat ja pinnat käytiin lopulta hakemassa Forssasta saakka. Osia kuiten kin

puuttui edelleen, mutta onneksi faija tunsi Tsekkoslovakian suurlähetystössä työskennelleen

tyypin, joka oli menossa käymään Tsekeissä.
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Annoin listan mukaan tarvittavista osista,loita olivat ainakin ensiöketju ja pakoputki. Kaveri palasi
takaisin reissusta ja toi kaikki pyydetyt osat. Siinä vaiheessa kun osia alettiin sovittaa paikalleen,
huomasin, että pakokäyrä ei istunut ollenkaan. Vielä tänä päivänäkään en iiedä, minkä mallin osa
se oli, mutta ei ainakaan sen mrnkä olisi pitänyt. Sama juttu kävi ensiöketjun kanssa, se oli liian
pitkä. Osien sopimattomuus oli viimeinen niitti siihen, että suunnittelemani aikataulu ei lopulta
toteutunut. Moottorin kunnostusta olin aloitellut pikkuhiljaa. Siinäkään ei kaikki mennyt ihan
putkeen. Tilasin uuden männän, mutta tappi oli väärän kokoinen. Ongelma ratkaistiin sillä, että
sylinteri porautettiin sopivaksi käytetylle männälle, joka oli jostain syystä hankittu. Vaihteisto
kasattiin kahdesta vaihteistosta, koska pyörän omassa vaihteistossa oli rattaita rikki. Jawan
moottori tuntui kaiken kaikkiaan sen veTTan mystiseltä laitteelta '17-vuotiaan poikasen mielestä, että
pyysin lopulta apua tutulta autokorjaajalta. Tsekeistä tuotu ensiöketju, joka oli todettu vääräksi
päätyi kyseisen autokorjaajan lyhennettäväksi. Se, että siinä vaiheessa mentiin siitä mistä aita on
matalin, kostautui pari vuotta myöhemmin ajelulla ollessa kun hitsiliitos prakasija ketju tuli koneen
kooasta helähtäen läpil
Alkuvuodesta aloitin pyörän kasaamisen omassa huoneessani kerrostalokämpässä (äiti tykkäsi,
kuten arvata saattaa). Pakoputken alkukäyriä ei meinannut löytyä mistään, mutta lopulta löytyi
niinkin lähe tä kuln Vantaalta tekijä, joka väänsi käyriä huonekaluputkesta. Keväällä 1996, vuotta
myöhemmin ku n a un perin oli suunniteltu, pyörä rullattiin pihalle ja vein sen Veikko Koskelle
museokatsastu ksee n. ['luutamaa vääränlaista ruuvinkantaa ]ukuun ottamatta pyörä meni
moitteetta läp . S tten alko tämän Jawa ijan ensimmäinen kesä "uuden" pyörän puikoissa. Ajeltua
tuli melko paljon ja pisimmän rerssun tein ltä-Suomeen kun ajoin näyttämään ukille ja mummolle
entisöityä pyörää.

Tänä päivänä kun itse katson pyörää niin aika paljon löytyy sellaisia asioita, joita olisin tehnyt toisin.
Esim. kromiosien hionnat olrsi voinut olla paremminkin tehty. Maalaushommia kun katsoo niin
todella huomaa, että siinä on a orttelevan automaalarin ensimmäinen maalausprojekti kyseessä.
Joskus on käynyt mielessä, että tekisi mieli purkaa koko pyörä osiin ja maalata uudestaan, mutta
ehkä se saa kuitenkin jäädä työnäytteeksi sen aikaisesta osaamisesta. Voipahan todeta ainakin
kehittyneensä ammatillisesti aika paljon näiden ku lu neiden 15 vuoden aikana.

Jan n ensimmäinen Jawa 175 cc.
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Jani Kosonen tämän jälkeen

Itse luulin, että Janin innostus Jawaharrastu kseen rakentelum ielessä loppui tähän ensimmäiseen
kokemukseen, sillä m useokatsastuksen jälkeen en kuullut miehestä oikeastaan mitään muuta ku in
sen tiesin, että hän on Janaöakin jäsen koko ajan. Joka tapauksessa hän jatkoi niin sanottuna
hiljaisena jäsenenä Jawojen rakentelua. Hän asui jossain vaiheessa Korsossa ja Kerava la, mutta
siihen tietoni loppuivat. Jossain vaiheessa hänen osoitteensa muuttui Helsink in. losta hän osti
omakotitalon ja perheeseen syntyi poika, joka tietysti rajoitti harrastusta moneksi vuodeksi.
Rakentelu kuitenkin jatkuipikku hiljaa jollain tasolla ja Jawoja valmistuivähitellen saa O keastaan
vuosien yhteydenotto Janilta meikäläiseen tuli siinä vaiheessa, kun Jawakerhon harmaa 350cc
vm.1949 Jawa valmistui vuonna 2013. Jani oli lukenut Jawalehdestä, että ta a ren Jawa on
Suomessa ja taitaa olla ainoa tällä hetkellä. Hän soitti ja sanoi, että häne ä on saman ainen ja
saman vuotinen valmistumassal Uskottava se oli. kun va mistenu.nerok r o ry,,, n ähellä samaa.
Täsrätavar aar alkoi vhreyoerolo--oellee'Jarirtseora..as.pro-a'sa--.n3-^s.19rpyörän
jälkeenla oli si ä kerhon 30-vu otisajoissa Keuruulla kesällä 2013. Jani alkoi myös käydä etelän
Jawamiesten kerhoilloissa ja näin hän tuli tutuksi useiden Jawamiesten kanssa. Jani oli muuten
ensimmäisissä jawa-ajoissa Keuruulla 2013 koko pitkän Jawasakissa olonsa aikana. Tänä aikana
hän rakentanut useita hienoja Jawoja, joista ensimmäinen oli siis Jawa typ.356 175cc vm.1957,
sitten on Jawa Perak vm.1953, joka on Janin ns. oma disain, eli erikoinen, jossa on hyvällä maulla
muuteltu eri mallien osia ja 350cc koneella. Sitten on vm.'1963 Jawa typ.360, sitten on siis typ.12
350ccvm.1949 ja sitten viimeksi valmistunutJawa Perak typ.18 vm.51 350cc. Lisäksi työn alla on
Jawa Srx-Days 60-luvun alusta 250cc Jawaharrastus si s on vienyt miehen melko täysin ja
kuulemma sille e ääkärif.ään voi mitään Jani siis asuu omakot talossa, jossa on
normaalikokornen autotalli, jossa hän rakentelee ja työpalkka on Vantaan Volkkarilla
automaalarina, jossa hän tietenkin pystyy hyödyntämään harrastustaan monin tavoin.
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Lisäksi hänellä on oma plogi netissä, jossa on erittäin paljon tietoa Jawaharrastuksen töitten eri
vaiheista ja pieniä vinkkejä muillekin. Menkää Jawamiehet ihmeessä Nettiin ja Googleen nimi
JAWAILLEN, niin löytyy plogi nimimerkillä Mestarimaaiari.

En olisi aikoinani uskonut, että näistä nuorrsta kavereista hyviä Jawaharrastajia syntyy, mutta on
myönnettävä, että olen ollut väärässä, sillä Jan i Kosonen on yksi hyvä esimerkkitästä.

Veikko Koski

Viime s n valm s prolektr (rnrsta perak)

tse n'raestro Jan Kosonen.

nver-rtaano menossa.



Menneet tapahtu mat"

MP-Messut 2014

Taas kerran 31.1-2.2 2014 oli
kevään avaus. eli moottoripyörä-
näyttely Helsingrn Messukeskuk-
sessa. ltse olen hyvin useana vuon-
na vieraillut siellä katselemassa
hieman uutta pyöräkalustoa, mutta
tietysti h en kilökohta isesti enemmän
kiinnostaa Veteraanipyörien
osasto, joka on siellä aina esillä
erila isin teemoi-. Tällä\in <e.iaa
näyttelyssä oli VMPK:lla oma
osasto, joka kylläkin tänä vuonna oli
su hteelljsen pieni.

Pyörät edustivat 60-luvun alkupään tavallisia ns. arkipyöriä, joten ainakin minun ikäiselläni ne olivat
tuttuja pyöriä, joita nuoruudessani näkijokapäiväisessä liikenteessä. Oli peltilehmä Honda, lC, MZ
ja ennen kaikkea Jawa 250cc typ. 559 sini/harmaa. Perjantaipäivä. jollo n yleensä näyttelyssä
pystyy vielä melko hyvin liikkumaan ja kuvaamaan ei tänä vuonna enää oikein onnistunutkaan, sillä
ilmeisesti muutkin olivat ajatelleet samaa. Porukkaa oli tosi paljon liikkeellä, ei välillä meinannut
päästä katselemaan. Muuten olitaas kerran mukava tapahtuma, eiku n kesää odotellessa!

(Veka)

Jyväskylän Rompepäivät 201 4

11.1.2O14 oli taas aika suunnata Jyväskylään jo perinteistlle rompepäivr e. Tapahtuma on aina
vuoden ensimmäinen ja samalla suurimpia harrastajien tapaamisia. ltse ähc;n ro k o.5 OO aamu a
Pirjon vävypojan Pasin kyydillä liikkeelle. En muuten näin aamuvrrkku ole a emm n ollutkaan.
Olimme siis ovella jo ovien vielä ollessa kiinni, mutta onneksi ne avautu ', ai melkein heti
saavuttuamme. Jyväskylän Paviljonki on iso paikka järjestää tapahtuma, halleja o- JSe ta ja myyjiä
tietysti pilvin pimein. Asiakkaitakin oli niin paljon, että hyvä että pääsi liikkumaan Taivittavat osat
kuitenkin löytyivät melko hyvin, olihan Jawaosien myyjiä useita pääosassa r - Jarmo Turta
Turusta. Hänen pöytänsä ääressä pitäisi olla vuoronumero käytössä, sen verran s na oli kuhinaa.
Oli mukava tavata pitkästä aikaa muita tuttuja harrastajia, eli rompepä . a: o,. at samalla
sosiaalinenkin tapahtuma. Taas uusiksi vuoden päästä!

(Veka)

Veka ja Pasi rompetta kyyläämässä. Jotain ta s täädä käteenkln



J awatalli

Veka la Pas fompetta kyyläämässä Jotain tais 1äädä käteenkin.

Tammikuun puolivälissä Jawasakin hallitus piti kokouksen ja tällä kertaa se päätettiin pitää
Myllykoskella Suomen uuden Jawan maahantuojan tiloissa, eli hänen kotonaan Kouvolan
tuntumassa. Ha us mme s is käydä paikanpää11ä katsomassa, miten homma on lähtenyt käyntiin.
Arto Heinolla on mielestäni siistit paikat homman alkamiseksi. Pyöriä, pientä tarviketta pyöriin ja Eila
Parosen hoitama Jawa tavaramyyntiin pyhitetyt tilat olivat siistissä järjestyksessä. Onnea vaan
koko hallituksen puolesta Artolle ja Eilalle. Meitä siis oli paikalla Hannu Myyryläinen, Kauko
Suntioinen, Markku Lahtinen, Lauri Puirola, Veikko Koskija Pirjo Koski. Mainittakoon, että Lahtisen
Markku oli samalla rerssulla aiemmin päivällä hakenut Tullista Pietarrlaisen kaverin tuoman
Suomessa harvinaisemman, vähemmän nähdyn Enduro Jawan. Hyvin erikoisen ja täydellisen
oloinen. Kokouksen jälkeen se matkasi kohti Muuramea. Sen verran vielä tiedoksi. Arton
yhteystiedot ovat 0500-655593 + artoheino@Jawata lli.fi sekä Eilan yhteystiedol ovat 040-7047907
+ eilaparonen@iawatalli.fi Jawa-ja Jawasakkituotteet, sekä kahvin keitto.

(Veka)



Kesäreissu Pohjanmaalle

Viime kesänä 20'13 allekirjoittan ut ja Pirjo päättivät tehdä kesäreissun Jalasjärvelle
eteläpohjanmaalle, jossa allekirjoittaneen sukua asuu mm. serkkuni Unto Koski. Siellä iäriestettiin
ns. Maala ismarkkinat. jossa oli kaikenlaista alan ohjelmaa. Tapahtuma oli Jokipiin 

-kyiässä 
ja

järjestäjinä toimi paikalliset ihmiset ja asujat kylältä pääasiassa. oli pihakirppiksia, nayttetya
vanhoille ajoneuvoille, rompetoria, käsitöitä ja kahvilapalveluita ym... lllalla tietysti päätteeksi oli
markkinatanssit Jalasrannassa. Ilmat olivat hyvät, aurinko paistoi, oli lämmin ia fiilis oti oikein
mukava. Ohjelmaan kuului myös mm. paikallisen Lauri Niemistön avaaman kotimuseon avaiaiset.
jonne oli noin parin kilometrin matka, mutta kuljetus sinne oli järjestetty traktorin katetussa
peräkärryssä ja vanhalla kuorma-autolla non-stop systeemillä. ltselläni oli kunnia tuntea raurr,
koska hän aikoinaan asui Vantaalla ja kuului myös Jawasakkiin. Lauri on aina ollut intohrmornen
vanhojen tavaroiden keräilijä ja niihin kuului myös moottoripyörät Jawa ja cZ etunenässä.
Kunnostin hänelle mm. CZ:n käyttökuntoon ja entisöin hänelle kokonaan 3SOci Jawan. Laurin veli,
jonka kanssa Lauri museota hoitaa on taas ollut jo kauan innokas Tsekkiläisten Zetor traktoreiden
harrastaja ja n iinpä kalusto museossa on tra ktoripainotteinen, sekä lisäksi museosta iöytyy vanno1a
maatalous koneita, moottoripyöriä ja alan rekvisiittaa. Tosi kiva museo, kannattaa kävdä. kun liikutte
siellä päin, eli Jalasjärvellä Jokipiin kylässä. Lauri siis aikanaan asui Vantaalta ja teki
rakennushommia, mutta kun hänen elämän tilanteensa muuttui, niin hän muutti takaisin
kotitaloonsa pohjanmaalle. Vanhojen tavaroiden keräily jatkui edelleen, siitä Lauri ei luopunur.
Tavaraa kertyi sen verran ja veljelläkin sitä riitti ja syntyi ajatus rakentaa kotimuseo, etta ravarar
saataisiin saman katon alle. Niinpä veljekset samanhenkisten kavereidensa kanssa raKenslvat
tilavan hallin museoksi ja se avattiin Maalaisma rkkinoitten yhteydessä ja sattumalta onnistuin
vierailemaan paika lla !

Kaikkea hyvää jatkossakin Niemistön velieksille pohianmaalle!!

Terveisin Veikko Koski

N,1u seonorn siaja ve lekset
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Jawan vaihteisto osa 3 kokoonpano
Teksti ja kuvat: Lauri Puirola

Laitetaan vaihteensiirtomeka nism i kolmosvaihteelle ja kiinnitetään ruuveilla paikoilleen.

Ruuvit on alunperin lukittu pistepuikolla, toki ru uvilukitettakin voi käyttää.

Laitetaan pääakseli paikoilleen ia vkkösvaihteen iso ratas mahdollisen simmilevvn kanssa.

Laitetaan rataspari 17l19 paikalleen sekä vaihteensiirtäjä.

Tämän jälkeen rataspari 20116 ja vaihteensiirtäjä. Kuvat alla
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Tämän jälkeen laitetaan ohjaustappi vaihteensiirtomekanismin läpi oaikoilleen.
Tämän jälkeen laitetaan vaihteiston sivuakseli paikoilleen, sopivasti pyörittämällä
se yleensä loksahtaa omaan koloonsa. Ennen kokoamista kannattaa tarkastaa
ohjaustapin reiät, jos reiät ovat kuluneet pahasti soikeaksi, niin vaihteista saattaa
temppuilla. Niiden korjaamiseen on omat konstinsa, nimittäin ios lohkot ovat muuten
kunnossa niin kannattaa nähdä vähän vaivaa.

Vaihdepolkimen akselin siirtäjänokkineen voi asentaa kätevästi peltistä aputyöka ua käyttäen.
Tällä tavalla ei tarvitse etsiä irtikimmonneita nokkia tallin nurkasta.

Jatkuu seuraavassa numerossa.
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Kätilö teki kotikäyntejä Jawa-moottoripyörällä

Marjatta Saxelin syntyi itse saunassa v.1929 Luttilan kylässä Varkaudessa. Hän oli
perheen neljäs lapsi. Sisarusparvi kasvoi siten, että Marjatalla oli 4 veljeä ja 4 sisarta. Hän
kävi alakoulun Luttilassa ja Puurtilassa. Koulunkäyntiin tuli sodan takia keskeytyksiä, mutta
hän sai keskikoulun päätökseen 1945. Koulun jälkeen hän toimi harjoittelijana ja
apuhoitajana Varkauden sairaalassa, jota sanottiin siihen aikaan tehtaan sairaalaksi.
Marjatta lähti 2O-vuotiaana sairaan hoitokouluu n Helsinkiin. Erikoistuminen kätilöksi alkoi
Olympialaisten jälkeen 1952 ja hän valmistui kätilöksi 1953. Opiskeluaikana hän toimi
kätilöopissa mm. Jokelassa ja Helsingin kätilöopistolla. Marjatta avioitui vuonna 1954.
Vuonna 1957 Marjatta tuli kunnankätilöksi Tuusulaan. Lain mukaan tuolloin kätilö sai
asunnon, sähkön, huonekalut, polkupyörän ja taisipa saada vielä puhelimenkin. Muutto
Lehtosen taloon Hyökkälään tapahtui vuonna 1961 . Oma talo valmistui Kirkkotielle 1965.
Kätilön työ tapahtui osittain kotoa käsin. Kunnasta ei saanui poistua ilman lääkärin lupaa,
sillä piti aina tietää, kuka kätilö päivystää. Aluksi Marjatta teki kotikäynnit pienellä Jawa-
moottoripyörällä kelissä kuin kelissä. Synnytyksiin piti lähteä mihin vuorokauden aikaan
tahansa. Lääkäri ja usein myös taksinkuljettajat vaativat, että kätilö lähtee saattajaksi
raskaana olevan mukaan synnytyssairaalaan. Kotisynnytykset olivat tuolloin hyvin yleisiä ja
niitä jopa järjestettiin. Kotisynnytykset loppuivat vasta vuonna '1972 jolloin uusi
kansanterveyslaki tuli voimaan. Silloin tuli kätilöillekin säännöllinen työaika ja vastaanotot
mm. Tuusulassa olivat terveyskesku ksessa joka valmistui 1970. Marjatta jäi eläkkeelle
rakastamastaan työstä v.1 992. Vielä kaksi päivää ennen kuolemaansa hän päätteli
viimeiset villasu kat vuon na 2013.

Tämä hieman poikkeava tarina kertoo lähinnä siitä, mitä kätilön työ on ollut ja voidaankin
sanoa, että ehkä moni meistä harrastaiistakin on saanut ensikosketuksen elämään
Marjatan Jawan avulla!

Veikko Koski
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