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Päätoimittajan
palsta

No niin, kesä alkaa olla ehtoopuolella ja Jawakelit alkaa taas olla ensi
kauden asiaa. On kuitenkin vielä jonkin verran ajokelejä jäljellä
ainakin innokkaimmat pääsevät vielä huristelemaan, ne jotka eivät
välttämättä vettä oelkää! Olihan meillä motoristeilla melko surkea
kesä, mutta onneksi meidän sovrtuilla tapahtumilla kelien puolesta
onnistui melko hyvin.
Kesän päätapahtuma Jawasakkiajot Ylöjärvellä Voionmaan opistolla
kesäkuun alussa onnistui erittäin hyvin kaikin puolin sekä kelien, että
järjestelyidenkin osalta, sillä Tampereen seudun porukka oli
järjestänyt meille ikimuistettavan rallin ja porukkaa oli ennätyksiin
saakka. Kiitän tässä erityisesti Jarmo Jääskeläistä, joka oli
järjestelyporukan ykkösmies ja vastaava henkilö. Tietenkin koko
porukka teki hienon työn ja kaikki onnistui niin kuin oli varmaan
suunniteltukin. Jälkipuheita ei ainakaan minun korviini ole tullut, ralli
oli siis oikein mukava. Kesän vleinen kova tuuli oli oikeastaan ainoa
haitta koko Jawareissulla.
Jawatallilla viikko rallista kokoontui 650cc uudenpien Jawojen
omistajia Myllykoskelle, jonne oli saapunut Tsekkiläinen
sähköspesialisti, joka tunsi uuden Jawan sähköongelmat ja tuli siis
parantamaan niitä. ltsekin olin paikalla ja kun minullakin on 650cc
Jawa, tuli sähköasiat korjattua. Olihan meitä siellä toistakymmentä
uudempien 4{ahtisten omistajaa.
Kesäkuun loppupuolella oli sitten Jawapäivä Lahdessa, joka er

mielestämme oikein onnistu n ut ja siitä on tässä lehdessä pikku tarina.
Etelän miesten kesäajokin pidettiin taas heinäkuun alussa ja siellä oli
mukavasti 16 Jawamiestä ja naista paikalla, osa vakioporukasta loisti
kuitenkin ooissaolollaan?
Rakentelu on näin kesällä jäänyt hieman vähiin, mutta kuitenkin sain
vihdoin kolmipyörä Velorex-autoni vihdoinkin valmiiksi ja
museokatsastettua. Toin kääpiöauton vuonna 2003 Tsekeistä silloin,
kun Jawasakki täytti 20 vuotta ja ajot järjestettiin Järvenpäässä. Siis
12 vuotta meni, o han siinä välissä kuitenkin omakotitalon rakennus,
muutama Jawan entisöinti jne... Tulihan se ostaessakin sanottua,
että tämä laite valmistuu sitten, kun valmistuu joskus eläkkeelle
pääsyn jälkeen. Nythän olen ollut 3 vuotta eläkkeellä, eli ei tullut liikoja
luvattua!
Tässä lopuksi vielä kaikille hyvää loppukesää ja alkavaa
syksyä!! Ensi kesänä Jawasakkiajoissa toivon näkeväni teitä
sankoin joukoin Espoossa Jawaajoissa 2016



Puheenjohtajan palsta

Tervehdys hyvät Jawasakkilaiset.

Taas on yksi ajokausi lähestymässä loppuaan. Tätä kirjoittaessa
elellään heinäkuun puolta väliä. ltselläni ajokausi päättyi jo kuukausi
sitten olkaoää leikkaukseen.
Jawa kokoontuminen kin Ylöjärvellä on vain kaunis muisto. Porukkaa
oli jälleen kerran kiitettävästi. Järjetelyt onnistuivat mielestäni
loistavasti. Siitä suuri kiitos Jarmo Jääskeläiselle ia hänen hienolle
joukolleen. Suuren kiitoksen ansaitsevat myös Voionmaan opiston
porukka. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Majoitustilatk n olivat
vähintäänkin tyydyttävät, ulkoa päin rakennukset näyttivät ioidenkin
mielestä kuluneilta. Mutta eihän majoittu neetkaan enää niin tuore ta
olleet.

Rahallisesti tapahtuma onnistui hienosti. Kulujen jälkeen Jarmo tilitti kerholle n. 1500 € vo ttoina.
Siitä suur kiitos. Paraatiajokin onnistui hyvin, kiitos keulamiehelle.
Ulkomaalaisia Jawailijoita oli taas kiitettävästi n. 40 eli kasvamaan päin.

Jawa näytti jälleen kerran kestävyytensä, ainakin Suomalaisten tekemänä. Huono onn sen
pokaali kotimaiselle kuskille jäijakamatta. YksiVenäläinen Jawa oli hajonnut.

Meidän porukka lähti liikkeelle perinteisesti jo torstaina. Alkumatkasta satoi vettä ensirråiset
100 kilometriä. Sitten sää kuivui mutta kovasti, kevyempiä jopa viskeli sinne tänne. Ensimmalnen
etaooi oli Järvisen Eskon mökillä. Oli Eskon 80v. Siitä vielä onnittelut, ei uskoisi ku n m ehen
näkee. Saunoimme muutaman hillitysti nautitun mökäöljyn kanssa. Eskon tytär laittoi pöydän

koreaksi. Kylläpä meidän passasi. Pepille oli petattu erikseen rinsessan kammari. Muut saimme
tyytyä toistemme seuraan, hyvin kelpasi. Aamulla sitten tukkirekka kuski Seppo kurvas pa kalle.
Nautimme hyvät aamukahvit Sepon 60v. kunniaksi.
Matka jatkui Voionmaalle ilman kummempia, mitä nyt parin pyörän kytkimet valittivat vähän, ei

kummempia. Tässä yhteydessä haluan koko porukan puolesta lausua Eskolle ja hänen
tyttärelleen lämpimät kiitokset hyvästä ylläpidosta.
Kotimatka sunnuntaina sujui ilman ongelmia. Kävimme Sepon kotona kakkukahvilla. kyllä meidän
passasi. Ensi kesänä sitten joukolla Espooseen. Kannattaa muuten muistaa että jokainen
järjestää oman näköisensä tapahtuman, ei kannata ruveta kilpailemaan kuka on paras. kaikki on

hyviä.
Lopuksi kiitos ajokavereille ja kaikille tapahtumaan osallistujille. Sitten aivan muuta asiaa. M inulta
on pyydetty ottamaan esille ikävämpi asia. Nimittäin rompepäivillä on varkaat iskeneet kerhomme
myyjien kojuihin. Heiltä on viety erilaisia Jawan osia, näin ollen saattavat olla jopa kerhon jäsen iä !

Tällaisia ihmisiä nimitetään tietyissä piireissä pesärosvoiksi, tekevät meille kaik lle karhun
palveluksen. Ei kenenkään kannata ajaa pitkiä matkoja ja maksaa myyntipaikkojen vuokria
jakaakseen osia ilmaiseksi. Jos ei raaski maksaa osista (ei niin kalliita) mistäs sitten bensat
hommataan, vai samalla tavalla. Kunnioitetaan osatoimittajien työtä ja maksetaan osat

Oikein hyvää kesän jatkoa kaikille kiittäen Hannu Myyryläinen



Jawasakkiajot 2015

Jawasakkiajot 2015 järjestettiin tänä vuonna
Tampereen kupeessa Ylöjärvellä Voionmaa
opistolla 5-7.6.2015.
Jawa-ajoja oli taas vuosi odotettu ja vihdoin ralli oli

käsillä. Tampereen Jawamiehet olivat taas
tehneet suuren ja hienon työn rallin eteen ja olikin
odotettavissa ehkä osallistumisrikkain Jawaralli
Jawasakin h istoriassa. Ennakkoon oli
ilmottautunut suuri määrä harrastajia ja
majoituspaikat oli myyty jo ennen ajotapahtumaa
looouun. Ulkomailtakin oli tulossa suuri määrä
porukkaa, Latviasta eniten, Eestistä, Puolasta,
Ruotsista, Saksasta ja Venäjältä eli oli melkoinen
kattaus kansainvälistä Jawaharrastaiaa!

Itse lähdin pienen totutun porukan kanssa aamutuimiin ajelemaan kohti Ylöjärveä, jonne matkaa
meikäläisille tuli noin 200km. llma oli sateeton ja aurinkoinen, mutta oli erittäin tuulinen, joka joskus vei
ajolinjoilta sivuun. Muuten matka kuitenkin sujui hyvin ilman muita ongelmia ja perillä oltiin iltapäivällä
hyvissä ajoin.
llmoittauduimme ajoon ja majoittauduim me. Majoitus oli ihan kohtu u llinen, paikka oli kyllä vanhentunut
Veteraanirallista, jolla oli vuonna 1995. Yleiset palvelut ja ruokapuoli toimi oikein hienosti ja ruoka oli
hyvää ja sitä oli riittävästi. Oli kiva tavata taas kavereita, joita useita en ollut tavannut kuin vuosi sitten
Lieksassa vastaavassa rallissa. lltaohjelmassa oli karaokea, jutustelua Jawa-aiheesta ym.. Oli myös
Dream Elvrs Show juhlasalissa, makkaranpaistoa yms. Lauantaina sitten aloitettiin aamiaisella ja
Jawalipun nostolla, jonka jälkeen lähdettiin paraatiajoon, joka suuntautui Dynaset Offroad areenalle,
jossa oli tarjolla pullakahvit, sekä mustamakkaratarjoilu, Tampereella kun oltiin. Oli myös näytösajoa
sisällä hallissa olevalla crossiradalla. Tämän jälkeen palailtiin omaan tahtiin Voionmaalle rallipaikalle,
jossa melko pian alkoi ruokailut. Saunat olivat halukkaille käytössä.
Päätapahtuma eli perinteinen palkintojen jako alkoi juhlasalissa kello 20.00 ja Sali täyttyikin ääriä
myöten. Ohjelman jälkeen oli mm. karaokea, tanssia ja illanviettoa sekä seurustelua kavereiden
kanssa.Sunnuntaina sitten olikin aamiainen, lipunlasku, sekä huoneiden luovutus jonka jälkeen kukin

tahollaan polkiJawojaan käyntiin, kiitteliseurasta ja suuntasi koti kotejaan.
Tässä siis oma lyhykäinen versioni Jawasakklajosta 32 Ylöjärvellä Voionmaa opistolla.

Tässä vaiheessa haluan omasta ja Jawasakin puolesta kiittää Tampereen seudun
Jawaharrastajia hyvästäja onnistuneesta rallista ja erikseen Jarmo Jääskeläistä, joka oli rallin
toteuttajien päämoottori ja organisoija. Hänen panoksensa oli erittäin suuri, kiitos siis sinulle
Jarmo!!

Jarmo Jääske a Ja lannJ \rl_vl,,r,/ a nen

Kauimmarnen osa l stlla Saksast.r Wo fgarg \ Jeckeck
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Ajolell par skL]nnat

Tässä seuraavassa sitten Jawa-ajojen viralliset tilastot ja palkitut:

Tapahtumassa kävi 210 henkilöä, jotka täyttivät osallistum iskaavakkeen+ 2lasta eli yhteensä 212
henkilöä. Lisäksi oli päiväkävijöitä ja lauantain ajeluun osallistuneita+ huoltoautohenkilöitä, jotka
eivät lappua täyttäneet järjestäjien arvion mukaan n. 10-15 henkilöä.
210:sta aikuisesta henkilöistä miehiä oli 181 ja naisia 29. Miehistä 149 oli Suomalaisia ja 32
uf komaaf aisia. Naisista Suomalaisia oli 25 ja ulkomaalaisia 4. Suomalaisia oli siis 174 ja
ulkomaalaisia 36 henkilöä. Osallistujista 'l63 miestä ja 4 naista tuli Jawalla tai CZ:llä. Muilla
merkeitlä tuli 11 miestä ja 1 nainen. Pelkästään autolla tai pyörän kyydissä istuen tuli 7 miestä (6
Suomalaista ja 1 ulkomaalainen) ja 24 naista (20 Suomalaista ja 4 ulkomaalaista).
Utkomaafaisista Latvialaisia oli 22 (20 miestä ja 2 naista), Venäläisiä 6 (5 miestä ja 1 nainen),
Puolalaisia 4 ( 3 miestä ja l nainen), Virolaisia 2 ja Ruotsalaisial, sekä Saksalaisia l = 36 henkilöä.
Näistävain Puolalainen pariskunta tuli autolla, kaikki muutJawoilla taiCZ:llä. (31kpl).
Tapahtumaan osallistuil6T kirjattua Jawaa ja CZ:ä.

Palkinnot

Vuoden Jawasakkilainen: Jarmo Jääskeläinen
Vanhi n Jawa : Taisto H u uskonen, Jawa typ. 1 1 250cc 1 946
Vanhin osallistuja (Suomalainen) Seppo Hilden, 85v
Vanhin osallistuja (Ulkomaal.): Wolfgang Weckeck, Saksa, 71v, Jawa typ. 634 Retro 2015+sivuvaunu
Nuorin osallistuja: SisuAndrade, 1v 11 kk 8 istui sivuvaunussa ajetun ajan)
Pisin matka (Suomalainen): Rauno Juntunen, 393km Oulu
Pisin matka (U lkomaalainen ): Wolfgang Weckeck, Cuxhaven, Saksa, 1245km
Entisöintipalkinto: Jari Tunkkari, Jawa typ.361 350cc 1 968+sivuvaunu+Pav peräkärry
Rähjäpyöräpalkinto: Erno Jaakola, Jawa typ.360 350cc 1 966+sivuvaunu
Cz-kuljettaja: Erkki Koivula, CZTrial 150cc 1957
Vuoden naiskuljettaja: Anne Vainio, CZtyp.47 6 125cc 1973
Mies ja pyörä-palkinto: Ari Laine
Jawapariskunta: Jari Tunkkari&Marianne Nordman
Epäon nipalkinto: Dmitri Bondar, Venäjä. (Jawa 350 1971 , männäntappi hajosi)
Järjestyspaikkapalkinto: Voionmaa Opisto
Jawasakkiajo-mitalit: Kaikille Suomalaisille osallistujille, jotka syntyneet vuonna 1940 tai aikaisem min:

Pertti Kärhä, Seppo Taihomaa, Jukka Pihlajavesi, Reijo Rantanen, Pentti Sipiläinen, Taisto Huuskonen,
Eero Riihelä, Matti Oksanen, Esko Järvinen, Leo Virta, Jarmo Jääskeläinen, Olavi Pekkola, Erkki Koivula
ja Reijo Kukkanen.
Mitali: Jani Kososelle erittäin aktiivisesta toiminnasta Jawaharrastuksen eteen, mm. toimittamalla
erinomaista Jawa-kotisivustoa netissä.
Mitali: Arto Heinolle ja Eila Paroselle eli Jawatallille kiitoksena hyvästä yhteistyöstä kerhon kanssa.
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Mitafi: Kaikille ulkomaalaisille, jotka saapuivat iapahtumaan ajamalla Jawalla tai CZllä Iai kyydissä
istuen.
Erikoispalkinto ja Mitali: Yrjö Vihanto. Tapahtuman järjestäjät luovuttivat patsaan ja Jawasakki mitalin
Yrjölle hänen aikoinaan aktiivisesta Jawaharrastustoiminnasta Tampereen alueella ja varsinkin
aikoinaan tehdystä työstä VMPK:n Jawakirjaston hoitajana. (Valitettavasti vakava sairastuminen estää
Yrjön harrastustoiminnan nykyisen jatkumisen).

Tässä siis tilastot pääkohdittain ja nyt juttua jatkoksiYlöjärven Sanomien kirjoittamana ajoista:

Jawasakki valloitti Ylöjärven

Tällaisella otsikolla aloitti Ylöjärven sanomat esittelyn ajoistamme.

Viime lauantaina Dynasetin pihalle pärisieli miltei 200 ajotakkista motoristia Tsekkipyörineen, kun 32.
Jawasakkiajo saapui Ylöjärvelle. Jawasakki ry:n jokavuotinen tapahtuma keräsi yhteen
Jawamoottoripyöräharrastajat joka puolelta Suomea, mutta myös ulkomailta.

Jawasakki rysai alkunsa vuonna 1983, kun 13 kaverusta löi viisaat päänsä yhteen tavoitteenaan vaalia
vanhojen Jawojen ja CZ-moottoripyörien kunnostusta ja niillä ajamista. Heti seuraavana vuonna
toteutettiin ensimmäinen Jawasakkiajo, joka toi tänä vuonna mukanaan Ylöjärvelle myös perustajajäsen
Veikko Kosken.
-Siitä on nyt 32 vuotta, kun ajot järjestettiin ensimmäisen kerran. Kerhomme on paisunut alkuvuosien
sadasta jäsenen kerhosta 600 henkilön harrasteyhdistykseksi.
Kosken lisäksi mukana oli muitakin pitkäaikaisia jawailijoita.
Lea ja Vesa Simpanen kurvailivat Ylöjärvelle littalasta 1961-luvun Jawa 250cc. Innostus Jawa-
harrastukseen lähti aikoinaan Lea Simpasen isältä, jolla oli Helsingissä Jawoihin erikoistunut
m a a ha ntuontifirm a.
-Tämä pyörä hankittiin Kuopiosta kymmenkunta vuotta sitten täysin romukunnossa, mutta sen nykyinen
hohto on Veikko Kosken käsialaa, edelleen Jawoja myyvä pariskunta kehuu.
Ylöjärveläisen Marttj Vaaraksen ja Jawa 360 yhteinen taival on kestänyt jo 25 vuotta. Ajokki päätyi
siivikkalaisen haltuun, kun naisen perässä Suomeen muuttanut virolaismies myi sen hänelle.
-Kun olin nuori poika, ei ollut oikeastaan muita pyöriä tarjolla kuin tämä Jawa. Kun on kasvanut Jawojen
keskellä, n iin kyllä se verivain vetää edelleen vanhoihin pyöriin.
Entä mistä Jawan sitten tunnistaa?
-Näissä on sellainen korvia hivelevä römpömpöm-ääni, Jawasakkiajoissa 25 vuotta kiertänyt mies
kuvailee.
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Ajot päihittävät omat hautajaisetkin

Jawasakki ry:n sihteerinä toimivaa Kauko Suntioista luonnehditaan herraksi, joka tietää kaiken Jawa-
pyöristä ja n iiden historiasta.
Hän kertoi että Tsekkiläisen Jawan suosio perustui aikoinaan sen hyvään saatavuuteen ja edulliseen
hintaan. 1 960-luvulla Jawoja tuotiin Suomeen jopa 1 00 000 kappaletta.
-Jawat olivat 1950-1960 luvulia melko tärkeä osa suomalaisten elinkeinoelämää, koska autoja ei ollut
vielä niin paljon. Aamulla hypättiin Jawan selkään ja päristeltiin töihin, Suntioinen kertaa.
Jyväskyläläinen on ollut mukana Jawasakkiajoissa peräti 31 kertaa ja kertoi lintsanneensa yhden vuoden
ollessaan Namibiassa YK-joukoissa. Hänelle jokavuotiset perinneajot ovat niin pyhä asia, että pois
jääminen olisi suuri häpeä.
-Tekosyitä poisjäämiseen ei ole. Heti, kun saan uuden kalenterin, ympäröin sieltä ensimmäisenä
Jawasakkiajot. Pidän visusti huolen, että mitään muuta ohjelmaa ei tule sille päivälle. Edes omat
hautajaiseni eivät mene Jawasakkiajojen edelle, mies veistelee.
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Jawailu periytyy isältä pojalle

Hannu Myyryläinen hoitaa kolmatta vuotta Jawasakki ry:n puheenjohtajan virkaa ja hän on ollut innokas
Jawa-harrastaja jo miltei 30 vuotta. Hän on omistanut elämässään luku isia moottoripyörrä.
-Jawoja tulee ja menee n iin ku in naisiakin, Lappeenrantalaismies murjaisee!
Myös Myyryläisen innostus Jawoihin on peruja lapsuudesta.
-Taisin ajaa Jawaa ensimmäisen kerran kahdeksanvuotiaana, mies muistelee.
Jawaharrastus periytyy selkeästi isältä pojalle, sillä Ylöjärven Jawasakkrajoissa oli mukana myös nuorta
väkeä.
-Meillä on täällä ajoissa mukana eräs perhe pikkuvauvansa kanssa. Perheestä on mukana kymmenkunta
henkeä isä lapsiensa ja lastenlastensa kanssa, Myyryläinen kertoi.
Nuoria harrastajia kaivattaisiin lisää yhdistyksen toimintaan, koska suuri osa jäsenistä ikääntyy ja
osanotto tapahtumiin vaikeutuu. Yhdistys on mielissään, että yhteistyö ulkomaalaisten Jawa-harrastalien
kanssa on lisääntynyt viime vuosina. Ylöjärven perinneajoihin saapui kolmisenkymmentä ulkomaalaista,
joista miltei parikymmentä oli Latviasta.
Dynasetin yleisöta pahtu masta motoristit huristelivat takaisin majapaikkaansa Voionmaan opistolle,
mutta he olivat hyvin vaitonaisia jatkojuhlista. Myyryläinen suostu i paljastamaan edes muutaman asian.
-Pärisemme pyöristä, paistamme makkaraa ja saunomme iltamyöhään. Joku saattaa ottaa jopa
muulaman otuen.
Tällainen tarina siis oli paikallislehdessä, josta kiitos toimittajalle Jawasakin puolesta!
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oli siis jälleen kerran ikimuistoinen Jawasakki-ajo, oli taas mukava nähdä telta (a (k a yhdessä ja

muistakaa.io tässä vaiheessa, että taas ensi kesänä tapaamme, tällä kertaa Espoossa caikassa nimeltä

äiiXeiÄUin, l"ssa mm. oliVeieiaaniralli vuonna 198Ö. Me Helsingin alueen Ja\"asakK iarset yritämme

åir"riaa ruriiÅ, riten se onnistuu jää nähtäväksi, ainakin paikka on oikein h eno 1a 'er'kilökunta tuntuu

ä1"å" r"J"ri"tinenrista. Tässä lehdessä on lähemmin jo tästä Jawasakk aJos:a ta siihen liittyvistä

kysymyksistä.

Siis kaikille Jawasakkilaisille kovasti TERVETULOA! !

Veikko Koski

. 'i'';r .
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Jawasa kkimarkkinat

Ostanmyynvaihdanostanmyynvaihdanostanmyynvaihdan

MWN: Jawa-moottoripyörän kunnostettuja koneita typ. 111250 (Perak), typ. 353/250,
typ.559/250, hintapyyntö 680€/kpl. Otan vaihdossa, jos niin sovitaan.
Jawa typ.355/'125 täydellinen toimiva kone. Porattu, sähköt ok., siisti hp. 420€. Cezeta-17\ typ.
501/502 kone ym. osaa. J ikow-kaasuttimia.
Uudet vanteev pinnat, vaimentajat, ohjaustangot ym. kromiosaa. Ketjusuojat alkaen 50€/ ketjut
20€l peilit20€. CZ-1 50 koneen osaa, runko-osaa.
Jawa-mopo Babetla 2071210 uutta koneosaa, purkuosaakin on. Jawan porattuja sylintereitä
uudella männällä. Kysele rohkeasti, palvelu pelaa!
Veikko Väyrynen 050-3528060 ja s:posti veikko.veko@gmail.com

MWN: CZ 'l25cc Sport projekti, tai esim. varaosiksi. Ajettu noin 8000km paikkeilla. Vuosimalli on
siis 1973, joka on otettu käyttöön 1974. Se on ostettu Finnpyörästä Helsingistä Mechelinin
kadulta. Se on ollut koko ajan minulla. Se on ollut käyttämättömänä vuodesta 1984 ja on ollut
varastoituna osin ladossa, osin autotallissa, nyttemmin pressun alla pihassa.
Pyörän keltaiset osat (tankki, lokasuojat ja sivukopat) ovat maalaamon jäljiltä (Haagan
ammattikoulu). Jälki ei ole ihan huippuluokkaa, mutta pinta on siis "u usi". Lokasuojia ja sivukoppia
ei ole koskaan maalauksen jälkeen laitettu kiinni pyörään. Pyörään voi löytyä vielä alkuperäinen,
Suomeksi monistettu käsikirja.

Voisin siis pyörän myydä "hyvään kotiin" 200 eurolla, joka lienee jo sivukoppien ja lokasuojien
hinta pelkkinä osina. Tinkiä voi halutessaan, mutta perusteiden tulee olla tosi hyvät.
Alla pari kuvaa toinen rungosta ja toinen lokasuojista ja sivukopista.
Tiedustelut. Jussi Rissanen 050- 5559898
Tullivuorentie 35 00700 Helsinki

Myyn: Pientä tallintyhjennystä näin syksyllä. Olavi Pekkola myy seuraavat harrastuskohteet+
varaosat.
Skootteri ASE Capri -60 luvulta, Minarellin kone, entisöity. lC 350, entisöity, Lypsyjakkara Jawa
550, 50cc, entisöity. MZ 1 75cc, entisöity.
Lisäksi: Jawa 250cc kampiakseli, kunnostetut 2kpl. 150cc kampiakseli, kunnostettu. Raisu
mopon kampiakseli, ku n nostettu.
Muuta: Venemoottori Kipinä, (Helin/Kuopio), perämoottorit; Yamaha 2 hp, Merkur 5 hp -50 luku,
Penta 20-30 luku (ikkunakone) näyttelykuntoinen, Arkimede 12 hp, 50-luku+Antzan 2 hp.
Vastaukset, Olavi Pekkola 040-5400692 lokakuun puoliväliin asti, sen jälkeen 3 viikon tauko ja
sen jälkeen taas vastailen puhelimeen. Soitellaan!

Myyn: Jawa typ. 550, 50cc, vm.1958, Täysin entisöity ja museorekisterissä, melkein ajamaton.
H o. 1500€ Tiedustelut Veikko Kos ki O4O0-7 43296.

Ts eke i stä u us i J awa varaosa ka u p p ias : www.jawa parts,co m
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Johtomu utospäivät

Jawa 650cc latauspiirin sähköjohtojen
muutostyöt tällä hetkellä on soviluilta osin
tehty Työn tärkeys selkeytyi pyörän-
omistajille, kun alan ammattilaisen kanssa
sai mahdollisuuden tutkia Jawansa alku-
peräisiä johtoja.

Radek Nastoupil Tsekeistä hoiti sovitun
työnsä ja paljon enemmänkin Apuna purku- ja
kasaustyössä olivatAntero Ripatti sekä Arto.

Tästä yhteistyöstä voidaan olla todella iloisial

Lisäilon meille kaikille toivat Radekin perhe:
vaimo Radka sekä Patricie 4v.
Kutsu Radekilta Tsekkeihin, 650/660cc
kokoontumtsajoon ensi kesänä on nyt myös otettu porukallavastaan.

viimeistään elokuussa JawaTalli Ajoissa laitetaan reissun suunnittelutvö kävntiin
Helteinen lauantai ja sateinen sunnuntai suomen-, englanntn- ja tsåkrn ( elien Le toksessa teki
hyvää n iin Jawoille, kuin ihmisillekin.
Ensi kesänä järjestetään seuraava tapahtuma samalle asialle, jotta mahdo lrsrmn-an rnonr Jawa
650 saisi johtoasiansa päivitettyä.



JnwnTltu
JawaTalli Oy
Pekantie 48, 46800 Myllykoski
Arto Heino 0500 655593 artoheino@jawatalli.fi
Eif a Paronen 04O 7047907 eilaparonen@jawatalli.fi

Suomen virallinen
Jawa moottoripyörien ja varaosien

maahantuoja ja jälleenmyyjä

www.jawatalli.fi

Jawasakki kerhotuotteet
ja Jawa merkkituotteet

tulevat perille aikamoista
haipakkaa, kun pirautat
ensin Eilalle ja teet hyvät

kaupat @

Jawa 660 Sportard 9270€
+600€ toim.kulut

Jawa 660 Adenium 9350€
+600€ toim.kulut

Lisävarusteina mm. telineet
3:lle laukulle,

keskiseisontajalka,
lisätakalokasuoja, korkeampi

tuulilasi sekä moottorin
suojarauta. Värivaihtoehtoina

punainen, keltainen ja harmaa,
sininen ia musta.

Jawaterveisin,
Eila ja Arto

Varaosia typ 638, 639, 640
sekä 2000-luvun Jawoihin

ja renkaita kaikenikäisiin Jawoihin sekä
muihin merkkeihin

nettikauppamme kautta tai soittamalla Artolle
arkisin klo 1 6 jälkeen/viikonloppuisin.

Tervetuloa myös kauppaamme Myllykoskellel

Kiitos meillä käynneille. On ollut mukavaat
Soita etukäteen, niin ollaan paikalla.

CTiTTF
EUNOPEAN OUALTTT FfsEM FJ SAV.RAHOITUS



Jawapäivä Lahdessa

Kesäkuun viimeisenä viikon loopuna oli
Jawoille tarkoitettu tapahtuma Lahdessa
Rikun moottoripyörä m useolla, josta oli myös
Jawalehdessä ennakkomainos.
llma oli pitkän viileän kauden jälkeen vihdoin
ensimmäinen varsinainen kesäpäivä ja olikin
mukava ajella paikalle, eikä tarvinnut palella.
Itse olin 650cc nelitaht jawalla tällä kertaa
liikkeellä.
Perille päästyäni paikalla olrkln jo melkoinen
määrä komeita Jawoja vähän joka lähtöön.
Oli mm. muutama Cezeta skootteri, oli Sixi
Jawoja sportteja tavallisia 250 ja 350cc, sekä
muutamia näitä uudempiak n nelitahtisia
menopelejä, joten kattaus oli näin ollen

melkoinen. llmoituksessa kyllä oli, että rompemyyjiäkin pitäisi olla paikalla, mutta taisi varsinaisia
Jawamyyjiä olla ainoastaan Turtan Jarmo Turusta, joka oli saapunut paikalle, joten siinä mielessä meni
hiukan pieleen. llmottuksessa myös oli maininta Tsekkioluesta, mutta en kyllä sitä nähnyt ja motoristina
sitä ei olisi voinut paljon nauttiakaan. Lisäksi mainostettiin, että paras Jawa palkitaan. mutta sekin asja
taisi jäädä tekemättä tai en ainakaan siitä saanut mitään tietoa ja moni muukin sitä hieman ihmetteli.
Sekin osaa porukkaa ihmetytti, että kun Jawamiehiä oli kutsuttu tällaiseen tapahtumaan, niin heille
museokäynti olisi voinut olla maksuton, vaikka 5€ maksu nvt olikin oieni.
Yleensä järjestäjä olisi ehkä hieman enemmän voinut seuiustella Jawamiesten kanssa ja äänekkäästi
kertoa mitä milloinkin tapahtuu!? En tiedä, johtuiko se juuri tästä, että suurin osa osallistuiista lähti io
hyvissä ajoin kotiaan kohti.
Ehkä joskus tulevaisuudessa, kun tämäntyyppistä tapahtumaa järjestetään, niin pan naan näitä asioita
mieleen ja parannetaan tätä asiaa.
Muuten olitoisaalta mukavaa, että Jawatapahtuma muitten joukossa oli Lahdessa ja to von, että eijäisi
tällaista ns. pientä pahaa makua asiasta ja toivotankin oikein hienoa jatkoa edelleen ja ka jkille oikein
hyvää kesän jatkoa!

Terveisin Veikko Koski



Vekan kesäajot

Valkeni päivä heinäku u n 5 päivänä ja oliaika
ajella etelän Jawamiesten perinteinen
kesäajelu, joka tänä kesänä starttasi
Keravalta Nesteen huoltamolta klo.'1 0.00.
Aurinkoinen päivä oli tilattu ja niinhän se
onneksi sellainen olikin. klo 9.00 aloimme
kokoontua Iähtöpakalle ja pikkuhiljaa alkoikin
sinne kerääntyä tuttuja ja Jawojen ääni oli
ru rrucl PUr PUr.ys(d.
Porukkaa tuli tällä kertaa hiukan
kauempaakin mm. Porvoosta, Orimattilasta
ja jopa Myllykoskelta saakka tulivat
Jawatallin vetäjät Arto ja Eila, jotka nykyisin
hoitavat uusien Jawojen maahantuonnin ja
Jawarekvisiitan myyntiä
Oli kiva saada niinkin kaukaa vieraita meidän ajoihimme.

Kerron lyhyesti reitin, jonka ajoimme. Pituutta kertyi lenkille noin 1 0Okm ja se alkoi Keravalta kohti
Korson Leppäkorpea, josta jatkoimme Jokivarteen ja edelleen Sipoon suuntaan. Siitä
käännyimme Hindsbyyhyn ja reitti kulki noin 6-7km hiekkatietä, joka oli hyväkuntoista ja
mutkaista. Tulimme Södergulla tielle, josta jatkoimme suuntana Box ja nyt alkoikin tosi mutkainen
ja hyväkuntoinen asfalttitie joka päättyi vanhalle Porvoontielle, jota ajoimme kohti Porvoota aina
Kullooseen saakka, josta käännyimme Anttilan tienhaarasta jälleen mutkaiselle asfalttitielle, jota
jatkoimme aina Alivek-koskelle asti Nikkilä-Porvoontielle.
Ajelimme Nikkilän suuntaan ja Nikkilässä poikkesimme kahvitauolle Huoltamolle. Matkaa oli
tässä vaiheessa noin 65km kertynyt, joten porukalle kahvi maistui. Sipoon krossiradalla sattui
olemaan EM-classic Motocross kilpailut, jossa mm. vävypoika ja Jawasakkilainen Pasi Takalo oli
mukana sivuvau n u luokassa tällä kertaa Ural pyörällä ja menestyikin hyvin ollen kisassa neljäs.
Normaalikisaahan hän ajaa sivariJawalla SM-sarjassa. Menimme siis kahvin jälkeen paikalle
katselemaan kisoja ja tämän jälkeen osa porukasta sai lähteä omia teitään.

Osa meidän porukasta kuitenkin tuli loppureitinkin Kulloontietä suoraan takaisin lähtöpaikalle
Keravan Nesteelle, jossa syötiin ja juotiin kahvit. Arto ja Eila halusivat käydä vielä Järvenpään
Ainolassa ja koska a llekirjoittan ut ja Pirjokaan ei ollut siellä koskaan käynyt, n iin päätimme lähteä
mukaan ja niin me teimme. Ajolle oli siis tällainen kulttuuripainotteinen lopetus. Arto ja Eila
suuntasivat kohti Kouvolaa ja minä Pirjon kanssa kotiin Keravalle.
Ajossa oli lähtiessä '16 pyörää, joten ihan kohtuullisesti, muutamia tuttuja kyllä puuttui, mutta ehkä
ensi kerralla. llma oli hieno ja tulihan vietettyä kesäpäivä Jawan satulassa ajaen hienoja
maalaismaisemia melkein Helsinoin helmassal

Kiitos vielä kaikille osallistuiille. ensi kesänä uudestaan!

Veikko koski

Lähtö ajelulle Kerava!'r Nesteeitä.

Kahvitauko Nikkilässä.



Miten minusta tuli Jawa Classic kuljettaja

Tarinan voisi aloittaa vaikkapa'lo muinaiset roomalaiset" tai "kun isä lampun osti", sillä sen verran

on aikaa vierähtänyt ensimmäisestä kaksipyöräisen moottoriajoneuvon ajokokemuksesta.

Se ei ollut Jawa vaan Solifer merkkinen mopo. Polkupyörää kummempaa kaksipyöräistä en sitä

ennen ollut koskaan ajanut ja niinpä mopon omistaja suhtautui varsin epäluuloisesti pyyntööni

että,'saaks mä kokeilla". Epäluulo oli aiheellista, sillä kokeilu päättyi siihen, että mopo oli ojassa

minä ruvella. Onneksi mopo eisärkynyt.
Ensimmäinen Jawakokemukseni sain 5O-luvulla pikkupoikana Soinissa, kun vaari otti minut

tankin päälle eteensä istumaan. Mieleeni siitä jäi Jawa-saundi ja kaksitahtisen bensan ja

pakokaasun haju. Mutta se oli ensimmäinen ajokokemukseni Jawalla.
Olin Hyrylässä sotaväessä ja sain tupakaverilta lainaksi 250cc Jawan iltalomareissulle. Reissu

meni muuten ilman ongelmia, mutta kun piti palata takaisin iltalomalta, ei Jawa suostunut

käynnistymään vaikka kuinka potki. Lopulta käynnistys onnistui mäkistartilla ja ehdin ajoissa

takaisin kasarmille.
Armeijan jälkeen moottoripyöräily jäivähiin, sillä autot kiinnostivat enemmän.
Yksi mieleen painunut kokemus kuitenkin kannattaa kedoa. En enää muista vuotta tarkasti,

olisiko ollut joskus 60-luvun puolivälin paikkeilla. Olin silloin töissä Keravalaisella huoltoasemalla
ja pomo määräsi minut hakemaan Helsingistä uuden MZ-merkkisen moottoripyörän asiakkaalle.

Huoltoasemalla myytiin varaosien lisäksi moottoripyöriä ja joskus autojakin. oli lokakuun

loppupuoli ja pomo vei minut autolla Helsinkiin. Pyörä ei vielä ollut luovutuskun nossa, joten jäin

odottamaan ja pomo lähti takaisin Keravalle. Sitten sään haltija hylkäsi minut. Alkoi sataa räntää

taivaan täydeltä. Sitä oli hetkessä viisi-kymmenen senttiä ja sitten se muuttui veden sekaiseksi.

Siis moottoripyöräilijän toivekeli! Sadevarusteita eiollut, koska mennessä Helsinkiin oli kuiva keli,

eikä siihen aikaan ajovarusteet muutenkaan olleet kovin kummoisia. Ajoin siis tässä räntäsade-

sohjokelissä Keravalle kesärenkailla jalkoja maassa roikottaen etten olisi kaatunutja täytyy sanoa

että moottoripyöräily ei ollut ykkösmielitekojani sen jälkeen pitkään, piitkään aikaan. En muista
paljon surkeampaa, ihoa myöten kastunutta, palelevaa ja sydämensä pohjasta vittuuntu neempaa

kuskia, kun silloin olin. Saattaa muuten olla yksi syy siihen, että moottoripyöräily läi taka alalle

pitkäksi ajaksi. Onneksi ei lopullisesti.
Siihen tienee suuri syyllinen veljeniVeikko Koski, kun hän alkoi rakennella moottoripyöriä. Hän sai

minutkin kiinnostumaan aiheesta ja niinhän siinä kävi, että hankin 1958 mallisen 350cc ns.

standart-mallisen (köyhän miehen malli), eli maalattu tankki ja vaimentajat jne... Pyörästä
puuttuivat mm. iskarit, kaasutin, virtalukko yms.. Se oli kuitenkin ollut sateensuojassa riihen ylisillä

ja kun Vekan varastosta löytyivät puuttuvat osat niin pyörä lähti käyntiin kolmannella potkulla,

varkka oli seissyt vuosikausia. Rekisterikilpi oli tallella BX-36. Pyörä sitten entisöitiin ja museoitiin.

salmisen Teuvo Hyrylästä halusi kuitenkin myöhemmin ostaa pyörän ja 24.4.1993 kauppa tehtiin.

Muutama vuosi kului. Ajelin lainapyörällä tapahtumissa ja joskus olin ns. raatoauton KusKina,

kunnes go-luvun puolivälissä ostin Salmisen Ahdilta Sixin raadon. Loppupuolella 9oJukua

aloitettiin pyörän entisöintija 20Ol kesäkuussa se museoitiin ja rekisteröitiin. Rekisterinumeroksi

tuli MP-785. Pyörästä tuli ns. armeijan malli ja myöhemmin siihen asennettiin kärjetön sytytys.

Ensimmäinen reissu oli kesällä 2001 Seinäjoen veteraaniralliin heti museoinnin jälkeen.

Seuraava pyörä olikin sitten Jawa chopper YU- 609. Näin sellaisen ensi kerran Tampereen

rompepäivillä Pirkka hallissa, jossa sellainen oli näytillä. Taisi olla vuonna 2002 ja silloin päätin

hankkia 'loskus" sellaisen Jawan. Se joskus tuli sitten, kun jäin eläkkeelle 2006 elokuussa.

Chopperilla ajeltu sitten 2015 alkuun asti. Pyörä toimi moitteettomasti, mutta kun tuota ikää tuli

lisää alkoi .joskus kipeää saanut oikea polvi kiukutella ja siitä seurasi, että käyntiin laitto alkoi

tuottaa ongelmia .Varsinkin silloin kun kone oli kylmä piti pyörä laittaa keskituelle, että pystyi

potkimaan pyörän päältä.
Koska en kuitenkaan halunnut vaihtaa pyörämerkkiä, alkoi Jawa-Classic kiinnostaa sähköstartin

vuoksija olihan se vähän Chopperia matalampikin.
Jyväskylän rompepäivänä sain Arto Heinotta vinkin myynnissä olevasta Jawa-Classikista.

Mallihan on poistunut valmistuksesta, mutta uudempien osat ovat pitkälle sopivia, joten osien

suhteen ei ollut tiedossa ongelmia. ltse olen tutustunut (nähnyt) kyseisen pyöränmallin 2004

lokakuussa Tsekeissä ensimmäisen kerran.



Arto lähetti minulle kuvan myynnissä olevasta pyörästä sähköpostilla. Pyörässä oli puutteita mm.

äänenvaimentaja oli vaihdettu, toisaalta siinä oli Kiwin laukkusarja. Oli myös ongelma, ottaisiko

myyjä Chopperia vaihdossa? lhmettelin asiaa muutaman viikon, sitten ajattelin että voihan sitä

kysyäja soitin. Myyjä olikin kiinnostunutja kun pyörätoli nähty, kauppa tehtiin.

Kun ostaa vanhaa, täytyy varautua siihen, että kaikki ei käy niin kuin Trömsöössä. Ei tässäkään.

Ostaessaan saa samaan hintaan myös viat, näkyvät ja piilevät. Rekisteröinnin yhteydessä
paljastui ettei pyörä ollut "Suomi-pyörä" vaan Virosta tuotu. Myös vikoja alkoi tulla esiin- Tässä

muutama esimerkki: Kaasarissa häikkää, kone ei ota kierroksia, nopeusmittari oikuttelee, osoitin

viipottaa, vaimentaja ei ollut alkuperäinen (löytyi kuitenkin), takavanne viipottaa.

Korjaukset aloitettiin käyntipuolelta. Vekan kanssa avattiin kaasari ja paljastui, että luisti oli

väärässä asennossa puoli kierrosta, ilmeisesti huollossa tehty moka. Alkuperäinen vaimentaja

tarvikevaimentajan tilalle. Nopeusmittariksi vaihdettiin digitaalinen mittari, (Puirolan Lauri hoiti

vaihdon). Vielä syksyllä ajokauden jälkeen oikaistaan takavanne.
Pyörään on laitettu hälytys ja ajonestolaitteet. Voi olla osasyynä siihen, että kun viikko Jawa-

ajojen jälkeen ollessamme Vekan kanssa Myllykoskella laturin johtosarjan vaihdossa (tehtaan

suositus), ei pyörä johtosarjan vaihdon jälkeen enää käynnistynyt. Työn teki tehtaan asentaja

Radek Nastoupil, joten hän varmasti osasi työnsä. Kaikkijohtoliitokset käytiin läpija vika löytyi, eli

ilmeisesti työn yhteydessä joku liitos oli menettänyt kontaktinsa ja aiheutti ongelman. Onneksi ei

sattunut tien oäällä.
Reissuun meni koko päivä iltaan asti, mutta paikalla oli muitakin Jawoja johtosarjan vaihdossa,

joten ei aika kulunut pyöräni kanssa kokonaan.
Etelän Jawakuskien kesäajelun yhteydessä ei ollut minkäänlaisia ongelmia. Matkamittariin on

tullut n. 1000 km. Pientä säätöä vielä tarvitaan (mm. takavanne), mutta uskon pyörän palvelevan

minua vielä pitkään, sillä nyttällainen puoli-invalidikin saa pyörän käyntiin!

Tässä siis tarina siitä, kuinka ja miksi minusta tuli Jawa-Classicin kuljettaja.

Jawaterveisin Kosken Olavi

Tästä se Jawailu alkoi. Jawa 350 v.1958

Ja tässä ollaan nyt. Jawa Classic 650



Tiedotu ksia

-Ensimmäiseksi tärkeä tiedotus on ensi kesänä 2016 pidettävät Jawasakkiajot Espoossa

Siikarannassa.
Alkuneuvottelut paikan kanssa on käyty ja sieltä on näytetty vihreää valoa ja alkuhinnat ja muut

alkuun sovittavat asiat on sovittu. Järjestäjäporukan kanssa on tietysti vielä palaveerattava

käytännön asioista, mutta onhan tässä vielä onneksi aikaa.

Jawasakkiajohan on 10-12.6.2016, järjestäjänä Uudenmaan Jawasakkiharrastajat.
Päävastuuhenkilöinä toimivat Veikko Koski 0400-7 43296 ja Timo Reima 0400-454605. Yritetään

siis taas saada mukava ralli, paikka on ainakin oikein viehättävä. Kyseisessä paikassa vuonna 1989

oli mm. Veteraanirallija parivuotta sitten U RAL-harrastajat pitivätsiellä oman kokoontu misajon.

Jo tässä vaiheessa voivat halukkaat varata paikalta majoituksen, joka on melkeinpä hotellitasoa.

Tämän lisäksi telttailijoille on hyvää tasaista nurmikkotilaa runsaasti, sekä paikalle saadaan myös

puolijoukkueteltta tai pari ryhmämajoitukselle.
Seuraavassa lehdessä sitten on jo tarkempia tietoja joulun aikaan, sekä vielä seuraavassakin

numerossa.
Mökkien hinnat ovat seuraavat: Yhden hengen huone 68€/huone/vrk, kahden hengen huone

76€lhenkilö/vrk, kahden hengen huone lisävuoteella 96€/henkilö/vrk. Huoneen hintaan sisältyy

aamiainen sekä aamu-ja iltasauna. Huoneista on kiintiö, josta jokainen varaa itse tunnuksella

"Jawasakkiajo". Varaukset '10.5.2016 mennessä, jolloin katsotaan mikä on varaustilanne.

Telttaoaikat: 1o€/teltta/vrk. henkilöhintaan sisältyy aamu-ja iltasauna. Aamiainen 7€lhenkilö/kerta

Asuntovaunupaikka; 20€lvrk, hintaan sisältyy aamu-ja iltasauna. Aamiainen 7€lhen kilö/kerta

Lisäksi paikassa on Kesäranta huvila 1 1 O0€ 2 yötä, tilaa noin 7-8 henkilölle. On myös Koivikko mökki

900€ 2 yötä, tilaa noin 5 henkilölle.
Ruokailut ovat siis 12€ kotiruokapäivällinen perjantaina ja lauantaina ja aamiaiset 7€ lauantaina ja

sunnuntaina.
Majoitusvaraukset: Srrpa Lepinsalo 040-5055406 SIIKARANTA

Huomioitavaa on, että kun varaatte, niin varatkaa aina esim. kahden hengen huone aina kahdelle,

näin saadaan mahdollisimman monet katon alle. Huonejako on seuraava: 36kpl kahden hengen

huone, joihin saadaan lisävuode, 17kpl kahden hengen huone, 6kpl yhden hengen huone, joihin

saadaan lisävuode, 5kpl yhden hengen huone, joissa on 120cm leveä sänky (esim. parisku n n ille) ja

1 kpl superior huone, jonne mahtuu 4 henkeä. siis noin 1 50 henkeä+ mahdolliset huvilat.

Telttapaikkoja siis on myös ru nsaasti!! Jatketaantästä...... VeikkoKoski

Tätä lehteä postittaessa on vielä jonkin verran kerholaisia, jotka ovat syystä, tai toisesta unohtaneet

maksaa tämän vuoden jäsenmaksun. Tästä syystä voikin tämä lehti olla viimeinen, joka lähetetään.

Siis joululehteä ei enää tule. Vielä tietenkin voit hoitaa jäsenmaksun ja jos et enää jostain syystä

halua jatkaa Jawasakissa, olisi kiva, jos siitä ilmoittaisit jäsenkirjurille Pirjo Koskelle. Kiitos!

Lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina on taas Baltian suurimmat rompepäivät Virossa noin 20km

Tallinasta Viljandiin päin paikassa nimeltä Kurtna. Suomalaisia on aina perinteisesti ollut paikalla

melko runsaasti joten eikun mukaan hämmentämään tavaraa!l

8.11. Stadin Pärtsäreiden rompetori. City-Marketin parkkihallissa, Ojamonharjuntie 61, 06200

Lohja. Klo.9-1 4.00. Lisätiedot Lauri Lankinen 0400-761 808

30.11. Forssan MP-rompe Forssassa. Lisätietoja http:www.sei'fi-kekku/rompe 2015.htm

26.g. Stara Rompe Vermon ravirata, Helsinki klo. 8-15.00.www. vermo. japsistarat.filvermo.html
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Enhän minä edes pidä moottoripyöristä

Tässä tarinaa uudelta Jawoihin hurahtaneelta kerholaiselta!

Kymmenen vanhana pärtsäilimme kesämökillä Helkama Minillä. Siinä oli Demmin kone. Se seisoi
savusaunan seinää vasten kesät talvet ja lähti pienen yrittämisen jälkeen nöyrästi käymään.
Tuntui mahtavalta ajaa kesäistä kesämökkitietä.
Ollessani viidentorsta isä hankki minulle käytetyn Tunturi Super Sportin. Siinä oli alumiinivanteet
ja tumman punainen tankki. Muistan seisoneeni Tunturin vierellä ja kauhulla ajatelleeni kuinka
selviäisin sen hallinnasta. Me työnsimme sitä käymään kohtuullisen kauan, kunnes joku keksi sen

tankissa olevan djeseliä. Edellinen omistaja kertoi myöhemmin mopon toimineen "ihan hyvin kun

se vain oli moottoriltaan lämmin". Vaihdettuamme bensan alkoi se toimia kohtuullisesti. Purin

mopon osiksi. Tuttu automaalari maalasi sen rungon ja tankin tummanpunaisella metallihohdolla.
Kasattuani sen takaisin se näytti oikein hyvältä.
Lähennellessäni kuuttatoista halusin kevarin. Se kuitenkin tyssäsi isäni kommenttiin: Siinä ei ole
mitään järkeä, näpit ja munat vaan jäätyy. ltseni ikäisellä serkkupojalla oli Yamaha RD. Sain
kokeilla sitä kerran. Ajoin ehkä kilometrin lenkin. Muistan vieläkin vauhdin tunteen kevarin
kiihtyessä.

90-luvun puolen välin tienoolla löin kaverini kanssa vetoa, että lähtisimme käymään hänen
sukunsa kotomailla Kyyjärvellä Pappa{untu reilla. Hankimme molemmat sellaiset. Ne eivät silloin
vielä olleet suosiossa, saimme ne huokeasti. Voitin vedon ajamatta vedosta meriäkään, sillä joku

tarjosi kaverin mopedista kohtuullista rahasummaa ja hän myi moponsa.
Milleniumin jälkeen aloin haalia vanhoja mopoja ja niiden osia. Mopoja löytyi uskomattomista
paikoista ja kohtuullisella hinnalla. Kaikki mopot menivät hyvälle ystävälleni Maukalle, joka entisöi
niistä useita. Vanhin löytö osoittautui myöhemmin noin 1915 malliseksi ruotsalaiseksi
moottoripyöräksi. Kaveri entisöi lisäksi hankkimani Pappa-Tunturin, tekstissä mainitun Helkama
Minin sekä Super Sportin. Pappa-Tu nturilla ajoin muutamana kesänä. Kävin sillä yhden reilun
parinsadan kilometrin lenkin. Täytyy myöntää, että aika kultaa muistot, sillä parinkymmenen

kilometrin ajon jälkeen olin valmis kääntymään kotiin. Reissu tuli kuitenkin tehtyä.

*
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Vuosi takaperin olin viettämässä iltaa muutaman tutun kanssa. Eräs heistä kertoi suunnitelleensa

hankkivansa valkokilpisen pyörän. Minulle tuo käsite ei kertonut oikein mitään, mutta aikani

kuunneltuani sain käsityksen, etiä se mahdollisesti olisi enduropyörän tyyppinen. Selailin netistä

myöhemmin noin 250 kuutioisia enduroita. Kuvittelin miten ajaisin sellaisella mäkistä polkua ja

jyrkän nousun tultua en joutuisi tekemään kuten Pappa-Tuntu rilla. Pappa-Tunturi ei jaksa

kakkosvaihteella kovinkaan suuria nousuja. Ykkösvaihde taasen on tiheä, mutta koneesta loppuu

armottomasti teho, joten jyrkät nyppylät täytyy taluttaa varsinkin jos, niissä on lisänä pehmeä

alusta.
Viime jouluaaitona tulin sanoneeksi ruokapöydässä isälleni, että lupaan, etten hanki seuraavan

keväänä yhtään venettä, vaan ostan moottoripyörän. Hetken hiljaisuuden jälkeen hän kysyi,

minkälaista olin harkinnut. lhmettelin hieman hänen kommenttiaan, sillä olin odottanut tyrmäävää

vastausta. Hetkeäkään epäröimättä vastasin, että 650 kuutioisen. Hetken kuluttua lisäsin, että

merkki olisi Ural. Joulun pyhinä poikkesin ystävälläni Maukalla, joka entisöi mainitsemiani

mopoja. Kerrottuani hänelle Ural haaveistani hän alkoi välittömästi minun käännyttäm isen i.

Hänen mielestään minulle sopisi vain ja ainoastaan yksija ainoa merkkija se olisi Jawa

Pidin kuitenkin itsepäisesti pintani ja jatkoin netisiä Uralien katselemista. Lopulta kävin

katsomassa yhtä ja ajoinkin sillä muutaman sadan metrin matkan. l\.4aukka laittoi minulle

sähköpostissa linkkiä myytävänä olevasta Jawasta. Lisäksi hän lupasi auttaa mahdollisissa

teknisissä murheissa ja jopa ostaa sen,.jollen pitäisi siitä. Jawa? En edes tiedä, missä se on

valmistettu. Sen kuitenkin tiesin, että se oli aikoinaan ollut hyvinkin suosittu ja että sitä ei pidetä

oikein minään. Ai Jawa. Kommentti. Minusta alkoi tuntua, että sehän voisi sopia minulle

ensimmäiseksi pyöräksi. Voisinhan hankkia Uralin sen jälkeen.

lsälleni mainitsin Jawasta. Yllätyin, sillä hän oikein piristyi ja alkoi kehumaan, kuinka hyvä

sellainen on ja ilmoitti, että jos hankkisin sellaisen, hän lainaisi sitä kesällä ja tekisi Kukkian

ympäriajon.
Availin netistä yhä uudelleen Jawan myynti-ilmoituksen ja yritin kuvitella, millainen pyörä mahtaisi

olla. Kirjoitin myyjän puhelinnumeron numeron itselleni paperilapulle ja suunnittelin soittavani,

mutta en saanut aikaiseksi. Soittelin Maukalle ja kyselin kaikenlaista, mitä siinä voisi hänen

mielestään olla. Selailin netistä kuvia ja juttuja Uraleista ja Jawoista. Keksin, että Jawa on

tsekkiläinen, sekä aikanaan ollut varsin edistyksellinen ja menestynyt. Lopulta soitin myyjälle ja

sovimme, että tulisin sitä katsomaan.
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Se oli tumma ja märkä tammikuinen perjantai-ilta saapuessamme myyjän pihaan. Mukanani oli
käännyttäjäni. Olin poiminut hänet matkalla kyytiin. En edes tiennyt miten Jawa käynnistetään.
Käännyttäjäni käänsi tottuneesti vaihdepolkimen ja potkaisi Jawan käyntiin. Hänellä oli todella
onnellinen hymy sanoessaan: On todella hyvä ja tuttu ääni. ltse en kehdannut edes nousta sen
satulaan. Tunne Jawan vierellä oli hieman samanlainen kuin Super Sportin. Pyörä tuntui isolta ja
hivenen pelottavalta.
Pienitinkaus, myyjälle rahat kouraan ja teimme paperit. Ankesimme Jawan pakettiautoon. Myyjän
paikkakunnalta löytyi torin laidasta oikea snakari, josta ostimme perinteiset kokolihahampurilaiset
juh listamaan tapahtunutta. Nyt olin Jawa 350 Trampin om istaja.
Seuraavana aamuna isäni tuli käymään, otimme yhdessä Jawan pakettiautosta ulos. Luullakseni
hän oli enemmän innoissaan, kuin minä. Poljimme yhdessä pyörää käyntiin, mutta se ei edes
luvannut ja minä aloin katumaan kauppaa. Soitin Maukalle ja hän neuvoi muutaman asian, mitä
tuli tehdä ja mitä ei saisi missään nimessä tehdä. Yksi oli, että älä väännä kaasua
käynnistettäessä. Me olimme vääntäneet sitä oikein urakalla. Hetken aikaa mietiskeltyämme
yritimme uudestaan ja Jawa pärähti käymään. lsä kaasutteli ja tuntui olevan oikein tyytyväinen.
Minua melkein hävetti.
Helmikuun alkupäivinä otin Jawan tallista ja yritin käynnistää sitä. Perkeleitä tuli, mutta se ei
käynnistynyt. Aikani manattuani keksin kääntää virta-avainta ja Jawa käynnistyi heti. En ajanut
sillä, vaan laitoin takaisin talliin. Kuun loppupuolella asfalttitiet olivat sulaneet sen verran, että
uskalsin lähteä ensimmäiselle koeajolle. Kypäränä minulla oli potta, jonka olin ostanut
mopoillessani Pappa-Tunturilla. Se oli avomallia, jossa oli kasvot peittävä kokovisiiri. Visiirin
toinen reuna oli hieman saanut siipeensä, mutta pysyi kuitenkin paikallaan. Molemmat muksut
seurasivat jännittyneinä lähtöäni. Ajoin kylän raittia ja käännyin rauhalliselle pikkutielle. Kaasu ei
palauttanut ja ajaminen oli hankalaa. Ajoin mittarin mukaan 50 km/h en kaasun hirttämisen takia
lujempaa vaan, yksinkertaisesti minua pelotti.

Kotona aloin muksujen kanssa tutkia vikaa ja totesimme sen olevan jossain syvällä. Purimme
satulan ja tankin pois ja löysimme putkimaisen holkin, joka jakoi kaasuvaijerin kaasuttajalle ja
öljypumpulle. Purimme holkin ja kaikki vaijerit. Puhdistimme ne jarrujenpuhdistusaineella ja
asensimme takaisin. Nyt kaasu toimi moitteettomasti. Olin tehnyt Javan ensimmäisen
pikkuremontin.
Kävin hankkimassa toisen kypärän. Noudatin muiden antamia ohjeita eli osta kypärä, joka tuntuu
mukavalta. Katselin myös ajohanskoja, mutta ne maksoivat mielestäni turhan paljon ja tyydyin
neljän euron työkäsineisiin. Ne tuntuivat sopivilta minun lookiini, joka koostui harmaasta työtakista
ja housuista. Kenkinä käytin pitkävaftisia työkenkiä. Sunnuntaina kolmas päivä maaliskuuta
lähdin käymään Vehoniemen automuseolla. Minulla tulee sinne hieman yli kymmenen kilometriä.
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Ajettuani muutaman kilometrin alkoi Jawa mooaamaan ja meno hyytyi. Sain pidettyä sen
kuitenkin kaasuttelemalla käynnissä. Matka saattoi jatkua.
Ajoin noin viittäkymppiä ja meno tuntui mahtavalta. Kokeilin jopa hetkellisesti lujempaakin, mutta
meno hirvitti.
Vehoniemen automuseolla tapasin erään tutun, joka heti ensimmäisenä kysyi pyöräni merkkiä.
Vastattuani Jawa hän ei ollut kiinnostunut, vaan selitti omasta Hondan moottoripyörästä ja Volvon
henkilöautosta, joka kuulemma oli lastutettu mahdottoman tehokkaaksi. Vehoniemellä maksoi
kupillinen kuumaa vettä kaksi euroa siis tee ja se lämmitettiin mikrossa.
Takaisin tullessani kokeilin uudestaan ajaa kahdeksaa kymppiä. Se ei enää hirvittänyt niin
mahdottomasti. Ollessani miltein kotona alkoi se jälleen mooaamaan lopulta sammuen. Odottelin
hetkisen ja sain sen käymään ajoin kotiin. Soitin Maukalle. Hän arveli vian olevan polttoaine
puolella. Purin kaasuttajan pois. Puhdistin sen huolellisesti ulkoa ennen purkamista. Viaksi
osoittautui kohon akseli,.joka oli hieman siirtynyt ja jumittanut kohon. Laitoin sen takaisin
paikalleen, mutta se vaati vielä muutaman millin lyhentämisen, jotta jäi kunnolla paikal een. Uusin
samalla imukaulan- ja pytynpuoleisen tiivisteen.
Pytyn puoleinen tiiviste oli kohtalaisen krouvisti itse tehty. Käydessäni työasioissa Fintiivisteellä
Tampereella löytyi heiltä Zetorin meistijoka, oli aivan vastaava. No molemmathan ovat Tsekkejä.
Valitettavasti tätä suorastaan mahtavaa tiivistevalmistajaa ei enää ole olemassa, johtuen
omistajan poismenosta.
Kaasuttajan ja ilmanpuhdistimen kotelon sovittaminen olikin hieman kinkkinen juttu, ne eivät
tuntuneet menevän paikalleen millään. Lopulta käytin apuna puista lusikkaa ja sain ängettyä
härvelit paikalleen. Puhdistelin samalla muitakin paikkoja ja vanteistakin tuli hohtavat. Niistä täytyi
vain hinkata paksu likakerros pois ja kiillottaa venevahalla. Kävin koeajolla kesämökillä, jonne
tulee noin kuusikilometriä. Matkalla sinne ajetaan hieman VT 12:ta. Takaisin tullessa kokeilin
kuinka pyörä ottaa vauhtia ja sain sata kevyesti mittariin. Pelotti kuitenkin sen verran, että
himmasin.
Sunnuntaina 08.03.2015 oli Hämeenlinnan Tuuloksessa VMPK:n myyntitapahtuma, jossa
kävimme koko perhe. Hankintoina oli yksi Jawa tarra. Nuorempi muksuista osti sen minulle.
Myyjänä ollut täti oli ihmetellyt, että aikoiko muksu oikein maksaa tarrasta. Liimasin tarran
pakettiautoni takaluukkuun. Täytyyhän sitä muille mainostaa millä harrastetaan.

lvlaanantai 09.03.2015 oli ensimmäinen
todella kaunis ja lämmin kevätpäivä. Kävin
ajelulla kesämökillä. Ajoin koko matkan
kahdeksaa kymppiä. Meno tuntui jotenkin

vispaavalta.la varsinkin etupää oli todella
rauhaton. Tarkistin renkaiden ilmanpaineet
ja totesin niiden olevan alhaiset. Kävin
tutulla autokorjaamolla tarkistuttamassa
paineet kunnon mittarilla.
Vastaanotto oli sangen epämiellyttävä, sillä
korjaamon omistaja haukkui Jawan ja lisäsi
sen olevan vielä todella ruma. Paineet
kuitenkin tarkistettiin. Meno tasaantui ia
ajaminen tuntui turvallisemmalta.

Ajelin lähes joka päivä pieniä lenkkejä poikkeillen tutuilla. Jawan etupään tuntui erikoiselta ja
levyjarrun pito olemattomalta. Etutunkit pohjasivat herkästi ja iäräyttivät käsille ikävästi. Soitin
Käännyttäjä Maukalle ja hän arveli etutunkkien olevan ilman öljyä. Hän ehdotti, että voisimme
vaihtaa öijyt heillä. Ostin öljyn Bilipalatemasta.
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Lauantaina 16.05 lähdin iltapäivällä tapaamaan häntä. Matkaa on noin sata kilometriä.
Suunnittelin reitin niin, että pääosa reitistä tuli pienille päällystetyille teille. Valkeakoskella
pysähdyin Sääksmäen sillan kupeessa olevalla levähdysalueella. Siellä juttusilleni tuli Duellilla
ajeleva vanhempi motoristi. Hän totesi pyöräni olevan hieman tyttömäinen. Jatkoin kuitenkin
hänen kanssaan jutustelua moottoripyöräkorteista. Paikalle saapui kolmas moottoripyöräilqä,
joka tuli meidän puheille. Hän kehui olevansa Stadista ja ajaneensa tänne muutamassa
minuutissa. Häntä kiinnosti Duelli, Mietiskelin, että on se hyvä minun omistavan tyttöjen pyörä,

sillä jos tuo Duelli kiinnostaa noin paljon miehiä niin toivottavasti omani kiinnostaa vastakkaista
sukuouolta. Jätin arvailut sanomatta.
Maukalla laitoimme öljyt valumaan pois etutunkeista. Toisella puolella oli kermamaista veden ja
öljyn sekaista mössöä ja toisella hieman kirkasta. Kaadoimme jotain notkeaa öljyä
huuhdellaksemme tunkit ja Bilipalatemalarset sisään. Ajelin muutaman kilometrin mittaisen
koelenkin ja totesin etupään olevan oikein mukavan. Etujarrukin alkoi pitämään, kun tunkit
toimivat oikein. Takaisin ajellessani päästelin mielestäni vauhdikkaasti kaikki ne kurvit, joissa oli
tullessanihidastanut, kun en ollutvarma pysyykö etupää tiessä.
Toukokuun loppupuolella otin tavaksi käydä ajelemassa sorateitä. Ensimmäinen parinkymmenen
kilometrin Ienkki oli oikea koettelemus kokemattomalle Jawailijalle, sillä soratie olijuuri sorastettu
sepelillä. Se tuntui, kuin olisi ajanut kuulalaakereilla. Suorilla nopeus vähitellen nousi
kuuteen kymppiin, mutta kurvit oli otettava rauhallisesti. Takaa tulleet autot ohittivat heittämällä
meikäläisen ja häipyivät nopeasti maisemasta. Valittuani niin sanotun tavallisen tamppaantuneen
soratien saatoin pitää nopeutta koko ajan kuudenkympin paremmalla puolella. Yritin tuuduttautua
ajatukseen, etten ennättäisi suuremmassa nopeudessa edes katsella maisemia.
Olen pyrkinyt tarkkailemaan Jawani kulutusta. Se tuntuisi sijoittuvan matka-ajossa noin viiteen
litraan, mikäli matkamittari pitää ollenkaan kutiaan. Nopeusmittari ei näytä oikein, vaan
kahdeksassa kympissä se heittää lähes kympin. Navigaattorilla en ole sitä testannut mutta
emännän perässä ajaen muutaman kerran. Pyörä täristää kahdeksassa kympissä jonkin verran
rauhoitiuen kuitenkin, jos nopeuden nostaa sataseen.
Jawasakki sivuilla ja lehdessä oli mainintaa kokoontu misajoista, jotka järjestettäisiin Ylöjärvellä
06.06.2015. Paikkana Voronmaan opisto. En ole eläissäni käynyt kokoontumisajoissa ja
festareillakin vain kaksi kertaa nekin samassa paikassa, eli Kovanteknologian päivillä Vesilahden
Ramsöössä. Voionmaan opisto taasen oli sijainniltaan tuttu, sillä ajelin siitä ohitse kolmen vuoden
ajan ollessani Kurussa metsäkoulussa. Lopullisen osallistu mispäätöksen tein vasta edeltävänä
perjantaina. Työpäivä oli ollut kimurantti ja aika raskas. Ajelin töistä kotiin kun minua tuli vastaan
usean Jawan letka VT12:lla. Autooni tuli sisälle kaksitahtisen käryä ja minua alkoi hymyilyttää.
Tulin hyvälle tuulelle ja päätin aamusella lähteä kohti Ylöjärveä.
Aamulla seitsemän aikoihin laitoin Jawan tulille. Kävin nostamassa käteistä rahaa automaatista ja
tankkasin Jawan. Reitin olin suunnitellut jålleen pienille päällystetyille teille, Tein kuitenkin
poikkeavan päätöksen ja ajoin Tampereelle VT 12:ta. Matkalla on 80 ja 100 rajoituksia. Annoin
tulla rajoituksien mukaan ja totesin joko Jawan tar minun tulleen hieman enemmän sinuiksi.
Tampereella valitsin Rantatien ohitusiien sijaa, sillä se on huomattavasti lyhyempi, joskin

tietyömaita ja liikennevaloja on runsaasti.
Vanhan Ranta Kesoilin kohdalla olevalla venerannalla pidin hetken tauon. Katselin veneitä ja
minusta näytti, kuin rannalla olisi enemmän veneitä kuin vesissä. Ajaa päräytin Ylöjärven
keskustan kautta vanhaan Kurun tietä Ylisille, jossa on Voionmaa opisto. llmoittauduin ja sain
ruskean pussukan, sekä T-paidan. lhmettelin Jawoja. Jutustelin muutaman vanhemman miehen
kanssa ja mietiskelin, että olenko minä oikeasti nuoremmasta päästä osallistujia. Myöhemmin
totesin mukana olevan runsaasti nuorempaakin väkeä. Jawasakkilaiset tuntuivat varsin helposti
lähestyttäviltä ja mu kavilta.
Katsellessani Jawoja tuli juttusilleni vanhempi valkohapsinen mies. Hän sanoi ettei, ymmärrä
kuka viitsii aiaa tuollaisella vekottimella.
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Luu|in hänen tarkoittavan ko|mipyöräistä tavaramopoa, joka oli meidän vieressä' Sanoinkin

hänelle, että onko hån ajanut paljo;kin samanlaisella. Hän sanoi tarkoittavansa ylipäätänsä koko

Jawa intoilua. Hän lisäsi, että ymmärtää varsin hyvin, että ennen ei saanut kunnollisia pyöriä ja oli

påt<fo alaa noitla, mutta nykyåän,lolloin saa hienoja ja hyviä pyöriä niin kuku on niin lapsellinen,

Ltta uiitiii ajaa tommoisilla. Hymyitin ja vastasin hänelle: Kaikilla meillä heiluu tyylillämme Hän

lähti pois tuhisten.
Kokoonnuimme yhdentoista maissa yhteen letkaan voiomaaopiston ja vanhan Kurunlien väliselle

soratielle. sininen savu alkoi peittämään ralliin osallistujia. Vieressäni ajanut kaveri mainltsikin'

ettäjoshänenedessääno|evaJawao|isikaksitahtinen,häntUkehtuisi.Uudemman
enduiomallisen pyörän pakoputket tulevat huomattavan korkealle ja antavat paKokaasun

suoraan takana olevan kasvoille. Vauhtiin päästyämme savu murhe laantui'

Äi"lin,',r" kiemurrellen kohti Ytöjärven keskustaa ja sieltä kohti Dynasettiä, jossa oli tarlolla

virvokkeitajanäytösajoacrossipyöri||ä.TakaisintuIooIivapaamuotoinen.AJoIetkaSsaoIimUkava
kokemus itselleni ja varmasti muutamille katsojille, jotka huiskuttivat meille matkan varrella

Tultuamme takaisin voionmaalle, pistelin poskeeni evääksi tekemäni ruisleivät ja pullollisen

måitoa, uoi mahdoton kun maistui hyvälle. Mäntyharjulta tullutVäisäsen Toni oli saapunut paikalle

Jawa 3S0 Chopperilla. Sain kokeillå hänen ajokkiaan. Se oli oikein mukava kokemus ja ajolleen

erilainen kuin, oma Tramp. Kiitokset hänelle koeajosta'

Mietiskelin ajaisinko Kurun kautta kotiin, vaikka luvassa oli mitä todennäköisim min vesisadetta'

Matka ei ihan mahdottomasti kasvaisi ja tiet tiesin hyviksi. Matkaan sanoParikymmentä

kilometriä ennen Kurua alkoi hieman ripsiä vettä. Kiskoin ylleni Bilipalitemalaisen sadeasun

ensimmäistä kertaa. Päästyäni Muroleen kanavalle alkoi sade kiihtyä jatkuvaksi. Pysyin kuivana

Iukuunottamattakenkiäni,jotkakastuivatjär.jestyksessävasenjaoikea'EnnenKangasaIaaaIkoi
Jawa kiukuttelemaan. sain pidettyä sen kuitenkin käynnissä ja totesin sen toimivan paremmin

suurilla kierroksilla. Annoin tulla ien minkä uskalsin ja pääsin kotiin kunnialla, sillä remontti

sateessa ei tuntunut herkulliselta vaihtoehdolta

Terveisin Mikko Forsten
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Janin tekn

Jawa 554 350cc Six Days moottorin erot verrattuna tavalliseen 354/360 moottoriin.

Aika useasti kun puhutaan SixDays pyörän moottorista, tuntuu että monet luulevat koneessa
olevan jotain erikoista tehoa tuottavaa tekniikkaa sisu ksissaan.
Kun verrataan 350cc Sixin moottoria tavallisen Jawan 350cc moottoriin, voidaan havaita että
ulkonäöllisesti moottorit eivät eroa paljoakaan toisistaan, mutta todellisuudessa moottoreissa ei
ole montakaan samanlaista osaa. Mihin näillä eroilla on pyritty? Sixissä ainakin putkitetulla
alumiinisella sylinterillä on tavoiteltu keveyttä. Tehon suhteen kysymys on hankalampi. Luulisi,
että jos tehdään erityisesti kisapyörään moottoria, niin siihen halutaan tehoakin enemmän kuin
vakioon. Sixsiin on saatu tehoa hiukan lähteestä riippuen noin 18,5hv/5000 rpm kun taas
tavallisessa 354/6 moottorissa sitä on 17.8 hvl4750 rpm. No onhan niissä tehossa eroa, mutta
huomaako tuota käytössä?

Seuraavasta kuvakoosteesta selviää millä tämä tehoero on saatu aikaan.

1. Oikeanpuoleinen lohko on Sixistä. Päältäpäin lohkojen erot ovat lähinnä kosmeettisia. Olettaa
sopisi, että ylösvirtauskanavissa olisi hiukan eroa, mutta erot ovat kyllä n iin pieniä, että voiko niitä
edes eroiksi sanoa.

2-3 lmuaukon muoto ja koko on suurimpia tehoon liittyviä eroja lohkoissa

iikkasivut



4. Portmap. Huomioi kannattaa kiinnittää erityisesti pakoaukkoihin ja niiden vä s n eroihin.
Kaksitahdissa tuo pakoaukon koko ja muoto vaikuttaa merkjttävästi tehoon n-uaukko sekä
h uuhtelu kanavien aukot on saatu Sixissä hiukan isommiksi.

5+6. Oikealla Sixin sylinteri vasemmalla tavallinen.

7. Sixissä huuhtelukanavien aukko on muotoiltu hiukan oaremmin virtaavaksi

' i,i i_\

;':- -')
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8. Kannet. Oikealla Sixin kansi, jossa palotila on pyöreä. Puristussuhteet on ilmoitettu paperilla
samoiksi, mutta silmämääräisesti voisin väittää, että tavallisessa kannessa on pienempi palotila.
Muutenkin tuo lievealueellinen palotila on parempi, koska se sekoittaa seoksen paremmin
puristuksen loppuvaiheessa.

Moottoreissahan on myös muita osia, jotka eroavat toisistaan. Kampiakseleissa on pientä eroa.
Sixin kampurassa on tasapainotusreiät tulpattu alumiinitu lpilla (kampiakselit ovat mitoiltaan
samat eli käyvät ristiin). Vaihteisto on Sixissä erilainen (tiheämpi), tavallinen vaihteisto kuitenkin
käy Sixiin ja toimiikin paremmin katuajossa. Ensiöveto Sixissä on tuplarivinen. Kaasutin on
Sixissä yleensä 28mm, kun tavallisessa Jawassa on 26mm. Tämä onkin suurin tehoa lisäävä
tekijä.
Kun vertaa näitä 350cc koneita, tuntuu ihan kuin 350cc Sixin koneesta ei olisi edes haluttu
enempää tehoa ulos kuin tavallisen 350cc Jawan moottorista. Jos vertaa tavallisen 353 250cc
Jawan moottoria 250cc Sixin moottoriin, näillä onkin jo ihan selkeä ero, ja voi helposti havaita ja
ymmärtää mistä tehoero syntyy.

Tällaista iuttua tällä kertaa. Terveisin Jan i Kosonen
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Puirolan tekniikkasivut
Tekstija kuvat Lauri puirola

Jawa 553 sylinterin kierteiden korjaus

Niin kuin tiedetään hyvin usein alu miin isylinterissä saattaa pakoputkenmutterin kierre korkata".
Usein siitä syystä että mutteri on mennyt väärille jengoille. olen näitä korjannut muLtamra ja
tehnyt työvälineitä ko. hommaa varten. Kuvissa rikkinäinen kierre ia sorvaus:vökalu
koneistamista varten.

Keskitetään sylinteri sorviin ja sorvataan vanha kierre pois. Kierrehän on Msox '5 oten
kierreholkkia varten on tehtävä tilaa riittävästi. Sorvasin reiät mittaan @ 54 mm.

Kierreholkit sorvasin alumiinitangosta,
(isommaksi kuin reikä).

sisäkierre M50x 1,5 ja ulkohalkaisija 54 +
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Holkit sorvataan sen takia ylimittaan että ne saadaan "lämpölukolla" alustavasti kiin n i.

Lämmitetään sylinteri uunissa n.200 asteeseen. holkit voi pudottaa koloihinsa. Kun sylinteri
jäähtyy n iin holkit ovat yhtä puuta sylinterin ka nssa.
Hitsataan Tioillä vielä holkki reunasta kiinni n iin eivarmasti irtoa.

'l .::all

Sylinteriin voi koneistaa myös isomman kierteen, mutta sitten joutuu tekemään
turpamutterit.
Yksitapa on hitsata ainetta lisää ja koneistaa alkuperäinen kierre. (työläs).
Kestävin lienee teräsholkki jossa on oikea kierre mutterille ja isompi ulkokierre ja
sylinterissä.
Holkki kierretään sylinteriin ja lukitaan sokalla kiinn i.

Tämä on vielä kokeilematta, kerron lisää seuraavassa numerossa.

tsommat

vastaava
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JAWASAKIN UUSIA Jasenra

Heino Kalevi
Kyyninkatu I A 21, 37100 Nokia

Huikuri Mika
Viljalankatu 5, 53500 Lappeenranta

Jalkanen Jukka
Ruunikonkatu 10, 77 600 Suonenjoki

Järvinen Pertti
Kalliotie 7, 01680 Vantaa

Kitala Kari
Matjärventie 335, 17410 Viitaila

Kuusiniemi Petri
Harjutie 5, 36110 Ruutana

Lindström llkka
Niemisentie 1 0, 54960 Vehkataipale

Lindström Reijo
Vartiomäentie 12 C 2,'12100 Oitti

Oksanen Tuomo
Väätäiskyläntie 241 4, 43430 Väätäiskylä

Peltola Jaakko
Pannuvuorentie 3, 19650 Joutsa

Rauhaniemi Eino
Forssantie 290. 31300 Tammela

Riihelä Eero
Koreemäenkatu 26 A 3, 37100 Nokia

Salonen Mikko
Luhtikyläntie 1548, 1651 0 Luhtikytä

Skogberg Marko
Kaukelantie 163, 03850 Pusula

Stenroos Pertti
Linturaitti 9 B 9,42700 Keuruu

Suurpää Martti
Näsijärvenkatu 11 8 21,33210 Tampere

Wikström Seppo
Hintsankatu 5 G 57, 33560 Tampere

Wolfgang Weckeck
Krempef er weg 20,27639 Wurster Nordseekueste,
Germany

Väinä Harri
Loonamistontie 10, 34130 Ylinen

Ylitalo Matti
Kangasvuokontie 22 C 24,57220 Savon Iinna

Tervetuloa
Jawasakkiin! ! !!!! !
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Jawasakki mustavalkosivut

Lahden maarata-ajot v.1962.

Ajajat vasemmalta: llkka Heinänen, Lassi Jansson, Matti Olin ja Erkki Samola'

Leo Virta KuoDion torilla v.1958 tyhytisku-lawa 1:llä koeäiolla Hollolan lentokentällä -65

Orimattilan jäärata-ajo v.1962

LyhytiskuJawa varikolla -65
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la Posti

Itella Green
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