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Takakansi

Päätoimittajan palsta

Hyvät jawasakkilaiset, ajokelit ovat jo pääsääntöisesti loppuneet, vaikka
joitakin uskalijaita motoristeja vielä näkee tienpäällä. Huolletaan pyörät
kuntoon ensi kesää ja juhlarallia varten. Niin kuin puheenjohtaja omalla
palstallaan mainitsee, niin luovun päätoimittajan tehtävästä työkiireiden ja
muidenkin syiden takia. Jatkan aputoimittajana pitäen omaa
tekniikkapalstaa tulevissa lehdissä. Hoidan myös jatkossa lehden
postituksen kuten tähänkin asti olen hoitanut.Tavataan vuosikokouksessa.
Hyvää ja rentouttavaa Joulun aikaa kaikille.

Lauri Puirola

Takakansi
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Lehden laittaian eno ia hänen ,lawansa Keuruulla v. 1963
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Jostaln syystä ei enää hirveästi näe nijtä, jotka silloin alkuaikoina go-luvulla olivat muKana jokaJawasakkiajossa Muutaman on toki tuoni niittanyt, mutta usealla on merkki vaihtunut toiseen Uauudempaan) tal muut maailman muutoksel vaikutianeet harrasteen herpaantumiseen. Jos heitä ontämän lukioidenioukossa n jin toivoisin heidän vielä kerran nostavan jalan Jawan satulan ylija ajavan
Juhlaralli n. jos pyör-ä s utn ktn on tallessa ia aiokunnossa.
Meitähän on nyt ku utise nsata a ja se ntala sritä maä rästä on suunnilleen nelläsosa osallistu n ut ajoih invlrme vuosien aikana Keurusseiältä löytyy sänky tarv ttaessa vaikka kolmellesaoatte yopyale loteneiköhän me kaikki, jotka haruamme tu|a s nne mahduta. T aatte sen ma1oituksen vaan 30.04.2013mennessä, niin varmaan saatte. Ulkomaalaisille kerhoillekrn Jaetaan rnformaatiota tapahtumasta ja

toivotaan niistäkin paljon osallistuiia.

. .Juhlavuoteen riittyen tämän iehden kanssa samassa krrjekuoressa rrree,awa-runravuooen
kalenteri kaikille tämän vuoden jäsenmaksun maksaneitle. orsimme åiii".;;t k"b;;J;'-', näkyviineri ajelutapahtumien päivämääriä ensi vuotta koskren, mutta painoon mennessä ei yksinkertaiåesti
tiedetä vielä muiden Jawakerhojen ajotapahtumien aikataulursra.

Maaliskuun 16.pnä2013 pidetään yhdistyksen vuosikokous perinteisesti hotelli Tallukassa ja taasvaihdetaan väkeä hallituksessa Ainakin kåksi uutta jäsentä tarvitaan ja lisäksi oma puheenJohtajanpaikkani on auki. Viime talven kokouksessa, ottaen huomioon jäsenmäärän, oti tuvaiioman vananporukkaa päättämässä yhdistyksen toiminnasta. Kaikki taisivat olla maksimrssaan 150 km:n säteeltäkokouspaikasta, joten varsin 
.. 
huomattava osa jäsenistöstä kauempaa Suomeså oti itmanminkäänlaista.edustajaa. Kerätkää nyt alueeltaÄne ainakin yksi autollinen vateå ia tuttaakokoukseen. Asiahan on niin, ettei ketään varita mihinkään ,,virkaan', irman asianomaisensuostumusta, joten valituksi joutumista ei tarvitse pelätä eikä sen takia tarvitse jäädä kokouksestapois Nykyhallitus on jo aktiivrsesti tehnyt kyselyjä muutamitta henkilöittå på*rö". iaiiiamiseksi.Hallitus ottaa mieluusti vastaan myös enootut<siä tentältä Joten eiköhän sopivia henkilöitä lopultalöydy virkoja täyttämään.

Tämä nyt kädessänne oleva lehti on viimeinen Lauri Purrolan toimittama. Hän on toimittanut tähänmennessä kaikki yhdistyksen aikaiset lehdet. Nyt rupeaa kuulemmu oteruan puniipoi. 1a lutrulaatarvitaan. 
.Ja. 

tottahan tietysti on,. ettei voi loputtomirn odottaa henkilön 6oliauun ynia' nommaavuosikausia. Vapaaehtoista ja vielä palkatontakin kun tämä yhd istystoiminta on. on nåtii latrula"tuon jo alustavasti tietoa. Siispä hallitus kiittää Lauria harrastuksen hyväksi tehdystä lehtityöstä ja
muutenkin, onhan hän auttanut taidoillaan montaa harrastalaa pulaåta tonu ;a'"linr.äiemonttienmuodossa tekien ja neuvoen. Ja on muutenkin aktiivinen Jawalajaja

,,^L1ij"lr:l^t^1 u!T-"P"n),,nrngenjohrajavuoreni topuksi kiiiän jäsenjstöä saamasrani hyvästä
[:ll]1.,?^.1^"1T !?r1!un "presidenttin_ä" Otkaan taputuksia oÄ ruilut enemmän kuin nyrkiilälyonleja., Jolen en kar ole pahemmin ketään suututtanut (tänäkään vuonna). Tästä lenee uudenpuheenjohtajan sitten hyvä jatkaa.

Toivotan jäsenistölle Rauhaisaa Joulua ja sitä Onnekasta Uutta Vuotta 2013. pitäkää itsenneterveinä ja Jawat ajokunnossa.

Kauko Suntioinen

Puheenjohtajan palsta

Hyvät J awasa kkila iset,

Vuoden 2012 jawa-ajelut on sjtten ajeltu. Toivottavasti onni suosi
kaikkien ajeluita, eikä mitään vakavampaa päässyt kenellekään
tapahtumaan, atnakaan fyysisesti. Mahdollista kipinän puutetta
sytystulpassa ei voi lukea vakavaksi tapahtumaksi, sehän on
olennainen osa jawailua.

Yhdistyksellä tulee nyt alkavan vuoden alussa täyteen neljä vuotta
toimintaa ja alkuperäisen Jawasakin aloituksestå 30 vuotta ensi
kesänä. Siksi on syytä juhlaan ja siksi muodostuu ensi kesän
Jawasakkiajo Keuruun hotelli Keurusselällä. paljon on porukkaa tullut
ja mennytkin toiminnan aikana



Vuosikokous

Aika 16.3.2013 klo 12.00 -

Paikka Hy'vinvointi-jakokoushotelliTallukka
Tallukantie I
17200 VÄÄKSY

1. Kokouksen avaus.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöf?ikirjan tarkastajanja tarvittaessa kahden (2) ääntenlaskijan valinta.

|,:d:,\.A:i.L,tt,o,i'iäreui||,i''Aunn!:1Dn'l',,,]liat'|Jti|la'hanttLtt,u.rJn\entlla..ek0/th,ett,,t,)tilliut,tainp lt,uikpu.\.JÄenellci.iokaei ule.,!tot.i anut åt.r.iinrynWrci yi,enmak,ua eitk puhe , e'itt' eiAii ri,itti ,,L, t,tr ,

J,, Kokouksen la illisu uden ja päärösr alrarsuuden toteam jnen.
lhdtrDk\cn I ttujiAakour pidp,,i.i,t \ tt.. itt.tut tantni huhtikuussa.

!:/.:.:^yj::: !::!:r:,kmsiru,tn A,ou,lle ilnoirtaaalla siittii{isenille Ja{)asakki lehdessci tai kirjeitse tai }hdistyksen kotisivui a1AntnIqJn AaK:it IttRkoa LnItctl Äo^ott.Iar.
Ilmoitetht joulukuussa ilmes h.neess ti Jatrasakki lehtlessti numero 84.

4. Esityslistan hy'väksyminen työj äl e stykseksi.

E.\ii-slistan on ollut ncihttiyis.sö Jawasakki lehdess.i 87.

).t:.f:!.1.!.:[f,t:::: !y.1,:1t1!4. j?!!r- 
"siqn !hdis4,ks_e vuosikokouksen krisiteltcivciksi, on hiinen itmoitettava kirjq |sesti

ttutlttuKseua D n h\'r tssa aJoin, cnd qsia yoidaa sisdlhttdd kokouskutsuun.

5. Hallituksen laatiman toimintakertomuksen kuuleminen.

6 Tilikertomuksen ja toimiman tarkastajan lausunnon kuuleminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen,

llttlisnk'sen loittli toja tilikautena un kalenlefivuosi. lilin?[itiös, tanittavine asiakirjoineen .ja vuosikertomus on jcitett.iyd:. ',t 't . utttt 4.t,t.,jo lle t iineisttitin kulne r iikAoa ennen ruusiAnkoltta
T'tintiittnntLtrku.;tttian lulee antda kiijallinen lausunto hallitukselle viineistdin kaksi viikkoa ennen |L!osikokoLtstq.

.. \-asnrulapauden mr öntåminen hallitukselle ja muille vasruuvelvollisille.

3- Toiminiasuurnite_inan. iäsenmallujen ta liirnmismaksujen suuruuden sekä talousarvion vahvistaminen.
nallirutien eitn i Ia!enmak5ul5ta.

- L::i:,r:'t)tiin;:..t ;u€
- I it.ts tnrak.su ,',i€ arros ,10 \uatta td\tt.i eet
- K.ltl ttllt5l,J5en -') 0t

I t 't,J'cttel .t,rt lttianiicisiuet. k nn,rlusjiisenet .\ekd pet hee.njäsenet suorittavat llnli,ntkrelle liit0)ntismuktun Ja
',tt'.tiu,ti,cu j.ise ntaAswt. jni(ea e1s1.yus.crik,een Aullektn idvn\hntille mcicirådiin årikseen r,,lorifiti,iir,,,u.
^('tttLttttslu\eI.n 

vuo\tmaLtu.o Enmen,kcrlainen vtrottiii.senen ntuksuu vetraltu a. Kunniapuheenjohrajallajo
\ttn,tJIa\| ttt ||o el ole IttrD mi.\ndA.\utt eikJ jci.retuak*velvolIiit trIa.
llt lttNA,.y 

!!1ll:uts,uoi ;Ä'iyiel,ice,rr.rehd|llci p;..itök,ctlii n.\örJJ t.uolirraivva iäsennaksu,ra vapaurtrl,sett tat
ttt.t^.tt.1t\1tt ptA,e]11tttA\(u thdl\ll(r.e.t.tJA.\entlle.JOkA t,tird den Ui riihen vet.re aw)n svyn peru,teellA ei vui,i
/.r\e,r,/ir/f\i/r'dA r,//it utntaut la vttaid.

9. Hallituksen puheenjohtajan ja kahden eroluoroisen jäsenen sekä varajäsenten valinta.

)'tdi'nl, t t" h "t,tt lwlliru'. i,tlnn kuuluvar tuosikokott.,scssa valitru prthetnjnhraia p 4 i.ircnii. $Aa tr)toi,tt.t\Lt.ta. t tt' \'t'uo ..,t,tr,, kerArrtulcstaot v,arapuh,eert j,ohtajan ia.rilttceri fiti ketkti(lrjtaott tai tlkopu,tlelt,t'\t|''1:|0tlllo].tJJ.|1'I''l|'.'ti.'lttclAlntttroiva|ita'k,sknde,uånriu|AuPtnlelt
Ha||ituksenpulreltjtlitail*tlituuttttotleksikerrallaqn'Hallituksermuutj,

:i::i.,^:i'|::':::::!,:!,:tktksild+euttione|o\'|!o1?sSa'EroaminentapahttuensinniiisseuraatIt1e t:ltot o tukilI
EtoNtlotossa orat n\t Kauko Suntioinen, Markku Lahtinen ja Rauli Illkas

I 0. Toiminnantarkastajan valinta.

1 1. Yhdistyksen koollekutsumista\asta päättäminen.

I 2. Muur halliruk:en ja jäsenlen esinämien asioiden kä:inely.
) ',d/.s/\ Å.\( , Aokaus,vui iohtokrr,tttntt t.,,n I,,e,tLi r, ltdyllii pit'iröA,ellci Autrua rhdisn.lÅen toimifirda aa\iokkactsri rukeneent e)t {1 tDt, 

^1t 

t1 }t tap ht enJohtllah\I lo t kttnn t,t i;i\rt,ekti

I 3. Kokouksen päättäminen.
Lirrsiit illu oletå teksti Jayvqsttkki ry,;p 5;;7,,,.,,i1r,;1.



Etelän pystymettä 26-28.1 0 .201 2

Tätä perinteistä lokakuun viimeistä viikonloppua
odoteltiin taas koko syksy la mitä lähemmäksi tuli
starttipäivä, sen hurjempia oli sääennusteet.
Perjantaiaamu, kun teimrne lähtöä pakkasta oli -5
astetta, mutta sää oli kirkas ia tiet kuivia eikä
liikkeelle lähtöä epäilty ollenkaan.
Pari 650cc Jawaa ja yksi Honda 125 jyräytettiin
tulille Myllykoskella ja matka kohti Mikkeliä alkoi.
Valkealasta haettiin Sakari ryhmän vahvistukseksi,
Arton Dakarin kyytiin.

Ensimmäinen kriisipalaveri pidettiin jo Valkealassa,
koska alkoi sataa lunta, mutta matka jatkui.
Tuohikotissa pidimme ensimmäisen lämmit-
telytauon Abc:llä, missä porukkaan liittyi Myllärin
Hannu sivuvaunullisen Moto Guzzin kanssa.
Seuraava etaopi vei meidät Ristiinan lähelle
paikalliselle Nesteelle, missä taas lämmiteltiin ja
juotiin kuumat kaakaot.
Eräs autoilija varoitti meitä tie liukkaudesta Mikkelin
suuntaan mennessä ja pääsimmekin vain n.5 km,
kun keli teki tempun ja saatiin ensimmäinen ja
viimeinen kaato. Onneksi Eila osasiolla varovainen
ja kaato tapahtui alhaisella nopeudella, eikä
tappioita tullut kuin kytkin kahva ja peili.
Tie todellakin oli liukas, aivan peilijäätä. Oli toisen
kriisipalaverin aika ja sen tuloksena jätimme pyörät
Ristiinaan Kurvisen Jarin talliin.

Hän myös ystävällisesti vei meidät autolla viimeiset
40 km perille Pystymettään.
Koko viikonlopun oli mainio telttailukeli. Pientä
pakkasta koko ajan ja paras aamu pakkanen oli -10
astetta. l\4ukava juttu tänä vuonna oli myös se, että
perintelstä poiketen tulipuut oli kuivia. Järjestäjille
siitä iso kiitos.
Aika meni mukavasti tulia pidellen ja
motoristikuulumisia vaihtaen. Koko pystymettä-
porukka pääsi paikalle ilman suurempia havereita.
Vaikka yksi sairaalareissu tulikin, jäi vakavat
vammat silti kokematta. Sakkia paikalla oli reilut
100 ja kauimpaa taisivattulla Raahen miehet.

lsäni Teuvo Heino haki meidät sunnuntaina
Ristiinaan. Eilan pyörä laitettiin peräkärryyn ja
minä Artun kanssa ajettiin pyörät kotiln Ripatin
Antero ja l\,4yllärin Hannu seura'ta.

Porukkaamme olisi toisissa olosuhteissa kuulunut
myös Stefan Tsirpke, mutta hän teki oikean
päätöksen eikä lähtenyt urheilemaan jäiselle tielle.

Toivotaan, etiä kelit on kohdallaan ja kaikki
jawalaisetkin, jotka porukkaan haluavat, pääsevät
tien päälle.
Ensi syksyä taas odotellessa, Pystymettässä
viimeistään tavataanl



Ruotsin ralli - Ljungskille Ohoi.

Keväär to-.i a _- e- ;!: gS;a a to
keskuste u syysretkestä Ruotsl n. Tämän
vuotinen Ruotsin kerhon kokoontuminen oli
alhaa la Trollhätanin nurkilla. Olisi tarjolla
Jawa-retki Ljungskilleen. Varustus Jawa ja
hyvää matkaseuraa. Siispä kopla koolle ja
Löbbe tilailemaan laivalippuja.

Ruotsin Jawaklubbenin syyskokoontuminen
oli tänä vuonna Ulvön saarella Ljungskillessa.
Matkaan lähti kahdeksan Jawaharrastajaa
pyörillä ajaen: Rauski Järvenpäästä, Seppo
Ke rava lta, Kimmo Mäntsälästä, Kari
Tuusulasta, Arto ja Eila Myllykoskelta, Matti
Kirkkonummelta ja Löbbe Karjaalta. Tällä
ryhmällä lähdimme Suomi-Ruotsi maaotteluun
Jawoilla.

Matkaan lähdimme 23.9. torstaina kohti
Naantalia. Klo 16.00 oli ensinmäiset treffit
Siippoon Nesteellä. Paikalta saattoi bongata
neljä Jawaa kuskeineen, Kimmon, Rauskin,
Sepon ja Karin. Vaihdettiin kuulumisia ja
nautitti n kahvit. Sade oli tauonnut ia matka-

k---e -ous..rssa s soä koneer käyntiin ja
ko hti toista treffipaikkaa Halikon ABC-asemaa.
Matka taittui ja Jawa kulki. Tauko pidettiin
normipaikassa. Ko ira haukkui meitä
viereisestä talosta, vaan matka kohti Halikkoa
jatkui savun saattelemana.

Halikon ABC:n liikennevalot häämöttivät jo
näkökentässä ja vilkku oikeaan päin.
Hämmästys oli suuri pysä htyessä m me
huoltiksen oarkkioaikalle. ABC-aseman tilalla
oli purkukasa betonia ja kiviä. Parkkipaikalle
oli saapunut sirkus, mutta tällä kertaa se jäi
käymättä. Noh...pieni suunnitelman muutos ei
menoa haitannut. Paikalla odotti jo Löbbe ja
Matti Jawoineen. Hetken päästä Arto ja Eila
saapuivat myöskin, joten hela gängen oli
koossa. Turisimme viimeisimmät kuulumiset ja
päätimme ajaa kahville Naantaliin.
Naantalissa oli hyvin aikaa tankata sekä Jawat
että kuskit, kahvit saatiin ja Turtan Jarmo tuli
moikkaamaan porukkaa. Hämärä a lkoi
laskeutua, oli siis aika pärähtää satamaan
hakemaan liput kuskeille ja pyörille.
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Pyörät saatiin laivan uumeniin ensimmäisenä
joten olimme hytissä hyvissä ajoin. Menimme
ruokailemaan seisovasta pöydästä. Maittava
ruokailu päätti ensimmäisen etapin, oli aika
vetäytyä lepäilemään.

Perjanlaiaamu klo 6.30 Ruotsin puolella
Kapellskårissä. Maittava aamupala täkana iapitkä ajoreissu edessä. Tupakkitauko ia
sadevehkeet niskaan. Suunnitelmana oli ajåa
Rimgbon kautta Upsalaan ja sieltä edelleen
Karlsean tutulle Q8 asemalle. Täällä on
vastaanotto aina yhtä ystävälljnen, pieni tauko
paikallaan. Aurinko paistor täVdeltä terältä.
päivästä tulisi mitä mainioin aiopäivä. Oli siis
aika jatkaa matkaa kohti Trollhäten iä.

Olimme alunperin tehneet matkasuunnitelmat
pikkuteitä pitkin ajaen mutta päätimme tehdä
pitkät siirtymät E18 ja E20 teirä pitkin. Siisoä
tankki täyteen ja ratkaa^ Aioratxa suiui
aurinko,sessa säässä. P tkan alopäiva" ar\a.'a
letkamme katkesi kerran iian oitkän
välimatkan takia, vain löytyiväthän ne
kadonneet ja matka jatkui. porukka kasassa.
Olimme sopineet Eeron kanssa treffit heidän
ko-tiinsa ennen Ljungskilleen ajoa. Eero ja
nanen varmonsa kestitsivät meitä
suuremmoisesti. Kyllä maistui kahvit ia leivät
pitkän ajomatkan jälkeen.

Eero liittyi seuTaamme ja matka jatkui kohti
Ulvön saarta. Virrneinen siirtymä ;li tietöiden
kiertelyä, vaan perille vjtmein saavuttiin.
Ajo saarelle tapahtui kapeaa siltaa pitkin.
aulolla ei saarelle olisi päåssytkään. Mökkjen
välissä alkoi näkyä Jawa jos tornenkin, olimme
perlllä. Pyörät parkkiin mökin kupeelle ia
ilmoittautumaan. Tutut kave.ir .noriestivat io
pitkältä, tänne tuntee o'evarsa iervetullut.
Purimme tavarat mökkeihin. nVt voisi vatn
rentoutua pitkän ajon jälkeen.

Ilta sujui mukavasti rupatellessa niitänäitä
Jawoista sunmuusta ja nauttiessa orillin
antimista. Hodareita ja hampurila s a riitti
halukkaille koko illan. Ajomatka ja pimeys
veivät viimein voiton miehistä, oli aika painua
nq.[[ymg.gn Yöilä myrsky nousi ja eteni yti
mökkikylän poistuakseen aamuksi.

Lauantaiaamu aukeni pilvisen ä. mutta
Kuivana. Oli aika aamupalan. Täällä
ruokapalvelut toimivat aina kiitettävästi.
Aamupalan jälkeen oli aika katse a pyöriä ja
saaren maisemia, kun Ruotsin kerho plti
v u o s i k o k o u k s e n s a . Vähän ennen
puoltapäivää tähdimme ajolenkiite upeita
reittejä pitkin kohti Morlandan Golfkeihoa.
Matkalla nähtiin toinen toistaan komeamoia ia
korkeampia siltoja. Oti pttkiä ytä- ja atamäkiå,
komeat oli maisemat. Såavuimme
Morlandaan golfklubille syömään porukalla, oli
siinä golffareilla ihmettelemistä h u lju ista
miehistä Jawojneen. Ruoka olr hyvää ja paikka
mukava. Vaan ei auta. . koneet käyniiin, oli
arKalatKaa matkaa kohti fr,1o ösund a. Matkalla
fltti ;alleen s itola 1a nahtävää. Korkeuserot
ol vat hu mia Pysähdyttiln kahville ja
tankkaamaan. Mollösundin kalasatamaan
parKkeerattiin pyörät ryhmäkuvaa varten ja
etsiskeltiin virvokkeita. paikallisessa kioskisia
oli valittavana kokista, kalaa ja katkarapuja,
valjtse siitä...Oli aika palata Ulvön saarejleletkassa. Lauantai-ilta sulur vaDaan
seurustelun merkeissä. pa ikä lta saattoi
bongata Jawaharrastajia Ruotsista, Noriasta.
Tanskasta ja Suomesta. Huonollakin ruötsilla
sain asiant selvitettyä ja tarvittaessa Löbben
tulkkauksen avulla. paikalta löytyi myös
r u o t s i n s u o m a I a i s i a Jawaharrastaiia
useampikin. Rentoa ja hauskaa rupatteiua
Jawoista ja vähän muustakin. lltaohielma alkoi
klo 19.00 illallisella ja palkintojenjaolla... oli
nyvaa ruoKaa, parasta seuraa sekä mukavaa
ohjelmaa. Suomen seurue palkittiin
suurrmpana ulkomaalaisena ryhmänä.
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Arto ja Eila saivat pitkänmatkalaisen
palkinnon, Seppo sai jaetun vanhimman
pyörän palkinnon, pysti matkasi Norjaan.
lllanvietto siirtyi rantapaviljonkiin ravintolan
sulkeuduttua. Yö saapui jälleen myrskyineen.
Unen seasta kuului myrskyn tuulet ja sateen
rootnaa.

Sunnuntaiaamu alkoi kiireen merkeissä,
olimme päättäneet lähteä liikkeelle jo ennen
aamupalaa. Olihan meillä matkaakin edessä
runsaasti. Morjens ja matkaan...Alkumatkasta
ajoimme jopa hetken harhaan vaan löytyihän
se oikeakin reitti ja matka maistui. Aamupalaa
ja bensaa saatiin matkan varrella.
Suuntasimme E20 tietä Tukholman suuntaan.
Taukoja pidinne raroee' mukaar. oensaa ja
murkinaa ostaen. Sade alkoi pelotella mltä
lähemmäksi tulimme Tukholmaa, ja repesihän
se taivas lopulta. Oli pakko pitää tauko, kun
tiellä oli vettä useita senttejå. Tauko paikallaan
sanotaan ja tämä oli juuri sellainen. Sade
taukosi, mutta matkaa oli jäljellä runsaasti,
joten teimme muutoksia matkasuunnitelmiin
ajan säästämiseksi. Reitiksi valittiin
Tukholman kautta Vallentunaan ja edelleen
Norrtäl.jeen. Huonoksi onneksemme
Tukholman ohitustiellä oli valtavat
siltatyömaat, jopa normaalisti kohteliaat
ruotsalaiset a utoilijat kiilasivat pyöriä
sumeilematta ruuhkassa. Vaadittiin melkoista
urheilumieltä vetää kahdeksan Jawan letkaa
sateisessa ruuhkassa Tukholmassa, kiitos
Rauskille. Kapellska riin päästiin tutun kaupan

morjestamaan satamaan. Ukkonen jyrisi ja
sataa tihutti. Saimme liput laivaan ja pyörätkin
hetimiten ruumaan. Takana oli märkä ja pitkä
ajopäivä, vaan eipä kukaan valittanut. Laivalla
saimme juomaa ja ruokaa ja virvokkeita. Kaikki
oli kohtuullisen hyvin sano, eikun nukkumaan.

Maanantai aamun kuulutus kutsui aamiai-
selle, siispä menoksi. Vatsa täynnä pakkaa-
maan pyörää.
Laivan saavuttua rantaan saimme pyörät
ensinmäisinä ulos satamaan. Asfaltti oli
märkää mutta ei satanut.Tupakki ja
tankkaustauko, jonka jälkeen lähdimme kohti
Saloa. llma oli kostea, Jawa kulki hyvin.
Halikon ABC tyhjän tontin ohi ajoimme
suosiolla, aina Suomusjärven korville asti,
jossa pidimme tauon ja ryystimme kahvin.
Löbbe ja Matti lähtivät Karjaata ja kotia kohti.
llma ei luvannut hyvää, ei ollenkaan...Arto ja
Eila lähtivät Jumboon vai oliko se
Myllykoskelle? Me muut lähdimme perästä
ajamaan kohti Saukkolaa, vaan oli pakko
pysähtyä Hyrsylän risteyksessä pitämään
sadetta tyhjälle grillille. Siinä turistiin ja
odotettiin ja odotettiin. Lopulta päätimme
lähteä sateeseen Saukkolan Shellille, ja sitä
vetiä tuli urakalla. Shellillä oidettiin tauko
ennen seuraavaa etaooia...laitoin vähän
kuivemmat hanskat vaan eipä tuo paljon
auttanut. Letkassa edettiin Lohjan harjulle asti,
jossa Rauski ja Seppo lähtivät Jawoillaan
Lohjan suuntaan. Kimmo ja Kari ottivat
suunnan kohti Siippoota ja kotia. Muutaman
kilometrin jälkeen törmäsimme jo tuttuun
ukkoskuuroon ja taivas repesi kunnolla.
Loppumatka ajettiin sinkki kireenä ja märkänä.
Kun sammutin pyörän maalaamon pihaan, oli
aika tyhjentää ajosaappaat... reissu oli ohi.
Kilsoja oli takana jotakuinkin 1700 ja pyörät
toimivat moitteetta koko reissun aian. Hwä
retki kaiken kaikkiaan.

Reissuterveisin

Karija California -73

Kautta
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Orilamm en J awasa kki-ajo jssa m me
kesäkuussa vieraili kaksi latvialaista Jawa-
harrastajaa. He jakoivat suomen kielistä
informaatioata heinäkuussa Latvian
Valmierassa ensi kertaa järlestettävästä "Baltic
Jawa 2012"-tapahtu masta vanhoille Jawoille.
Juttu ei kohdallani ottanut ensiksi mitään tuulta
purjeisiin. Olihan takana jo toukokuun lopussa
tehty Hollannin reissu lievine latausongel-
mineen, joita srllä reissulla ilmaantui vanhaan
u s ko llisee n matkapyörääni, Jawa 350cc
1953:een. En niitä ollut korjannut, joten sil ä
Latviaan lähteminen olijoka tapauksessa pois
suljettu vaihtoehto. Ja en sitä paitsi tiennyt
ketään sopivaa matkakaveriakaan, sillä arvelin
"Rynnäkköryhmäläisten" saaneen jo Hollannin
reissusta kilometrejä riittävästi vanhoih in
Jawoihinsa tämän kesän osalle. Mutta looulta
reissu vaan rupesi polttelemaan mielessä.
Onhan minulla Jawa 553, 250cc "Army" 1962
museorekisterissä ja kärjetön Vape asennef
tuna. En tosin ollut sillä koskaan käynyt 250 km
kauempana Jyväskylästä kaikkien niiden 18
vuoden aikana minkä se oli ollut rekisterissä.
Mutta saattaisihan sillä yrittää....

Niinpä kesäkuun lopulla soitjn Puirolan
Laurille ja ehdotin reissua Latviaan. Sanoi heti,
että eipä taida tulla kotoa lupaa, kun siellä
Hollannissakin jo käytiin. Mutta kyllä häntä
kovin kiinnostaisi käydä katsomassa millaisen
rallin latvialaiset saavat aikaiseksi. Mutta asia
täytyy nyt unohtaa. Niinpä minäkin tyydyin
kohtalooni ja rupesin aktiivisesti unohtamaan
reissua. Yksin en viitsisr tällä(kään) kertaa
ätteä. Uudella pyörällä kyllä, mutta van-
hemmalla on a ina hyvä olla kaveri matkassa.

Mutta muutaman päivän kuluttua Lauri soitti
täynnä uutta intoa ja sanoi sittenkin
puhuneensa itselleen reissun. Niiltä sijoilta
sovittiin, että minä alan heti järjestämään
laivalippuja ja hotellimajoitusta. Olin jo tutkinut
etukäteen Google Earthista ja -lvlapsista
tapahtumapaikan tietoja la tooer.Lt. että
aivan sen vieressä Valmieran kaupungissa on
hotelli "Wolmar". Koska tämä raJli olijärjestetty
puistoon hieman sivuun kaupungin keskus-
tasta ja oli tarkoitettu telttamajoitus-
tapahtumaksi, ei se majoitusvaihtoehto meitä
kiinnostanut. Hollannissa oli nukuttu kesän
telttakiintiö täyteen.

- 10 -



Niinpä ebookersin kautta varasin hotellista
huoneen kahdeksi yöksi ja laivatiput Tallinkilta
Tallinnaan ja eisitten muuta ku in odottelemaan
reissun alkamista.

Torstaina 19.7 klo 11 starttasin Keltinmäestä
suunnilleen aurinkoisessa kelissä Derinteistä
reittiä Jämsän kautta kohti Vantaata.
Ma rssrva u hti oli kahdeksankymmenen
paikkeilla ja totesin. että tällä "Armyllä" on
oikeastaan mukava tehdä matkaa kun
ajoasento on isollekin miehelle sopiva. Ei ole
polvet niin koukussa kuin esim 1953
isopyöräisellä. Tavaraa oli pyörään pakattu
vain kaikkein välttämättömin. Ei ollut telttaa
eikä makuupussia eikä -alustaa. Vaatettakin
vain sen verran, että kehtaa ihmisten ilmoilla
juuri kulkea. Perinteisesti Vääksyssä Tallukan
mäellä pidin jaloittelutauon. Hyvä paikka, kun
voi tarvittaessa ottaa mäkistartin matkaa
jatkettaessa.

Sitten vaan Lahden läpi ja vanhaa nelostietä
Mäntsälän läpi Vantaalle. Pyörä kulki
tankillisella paljon pitemmälle, kuin olin aluksi
kuvitellut. Pääsin Kehä lll:lle asti, ennenkuin
täytyi laittaa varatankille. Kyllä rauhallinen

a Valmieran t

Baltic ralL 2012

I

vauhti pintakaasulla lisää huomattavasti
kilometrejä, se tuli konkreettisesti havajttua.
Tankkauksen jälkeen ajoin Puirolan pihaan.
Siellä isäntä olijuuri palannut "sorvin äärestä,,.
lstuttiin sitten iltaa ja nukuttiin yö, sillä Ialvaliput
olivat seuraavan aamun ensimmäiselle
lauttavuorolle.

Perjantaina 20.7 oli herätys klo 5 ja ennen
kuutta polkaistiin Jawat käyntiin. Lauri lähti
reissuun samalla Pav-kärryllä varustetulla
"Army" 554,350cc 1961-pyörällä kuin oti oilut
Hollannissakin. Aurinko paistoi jo heti aamustaja "Superstar" lähti Länsjsatamasta
aikataulussaan klo 7.30 ja oli tasan kaksi tuntia
myöhemmin Tallinnan D{erminaalissa.
Reitiksi oli sovittu menomatkalle Via Baltica ia

niin keulalla ajellen vedin meidät keskustän
läpi kohti Pärnua. Baltian puolellakin keli suosi
ja matka taittui 70-80 vauhdilla. Kahvitauko
ennen Pärnua, sitten kaupungin keskustan
ohitus ei vieläkään lopullisesti valmista
kiertotietä ja kohti Latvian rajaa.

lvlonesti Via Balticaa ajaneena tiesin, että
ennen Hädemesteä tältä päätieltä kääntyy
oikealle vanha Via Baltica ja kulkee siis
lähempänä Riian lahden rantaa Latvian raialle
asti kuin uusitie.

ft,q1



Käännös vanhalle tielle tulee aina hieman
yllättäen, mutta sjnne kaarrettiin ja sitä ajellen
tultiin lopulta Kablin kylään. jossa on pieni
kyläkauppa. Tässä olen aina pitänyt tapana
pysähtyä, sillä sieltä saa kahvikupin lisäksi
edullisesti tuoreita piirakoita, pasteijoita ja
pullia vaikka matkaevääksi.

Kaupan pihassa seisovat Jawamme saivat
runsaasti huomiota osakseen ja matkan
jatkuminen viivästyi kun piti esitellä varsinkin
Laurin Jawan perässä olevaa peräkärryä.
Mutta sitten koneet käyntiin ja eteenpäin kohti
Latvian rajaa aurinkon edelleen paistaessa
Kablin jälkeen käärry'mq e tältä \ an^a la I e :a
vasempaan la a_o ^]re pa' t o-er a
eräänlaista välit etä. kunnes läl een olimme
takaisin varsinaise la V a Balt calla. S tä pitkin
kymmenkunta kilometriä ajettuamme tulimme
Latvian rajalle vanhalle, pois käytöstä
jääneelle raja-asemalle, joka virolaisittain on
nimeltään lkla ja latvialaisittain Ainazi. Olimme
ajelleet kolme tuntia Tallinnan satamasta ja
Viron puolella oli tullut ajetuksi 196 km.

Latvian puolella ei sitten Via Balticaa ajettu
kuin puolitoista kilometriä kun käännyttiin
vasemmalle tielle P15 ja otettiin suunta kohti
kaakkoa ja päämätuäämme, Valmieran
kaupunkia. Tämä tie etenee muutamien
pikku kylien kautta halki Pohlois-Latvian
maaseutumaiseman, kunnes noin 60:n km:n
jälkeen Matisin kylässä yhtyy tiehen P16, joka
sitten vie Valmieraan.

Latvian puolelle tultuamme alkoi kaakon
suunnassa, minne meidän s is ol mentävä.
näkyä tummia sateisen näköisiä p lv ä ja rLrpes
arveluttamaan josko pitää vetää sace. el ^^e:
päälle jossain vaiheessa.

Ajettuamme parisenkymmentä kilometriä
rajalta, huomasin peilistä että Lauri jäi tien
varteen. Aikan j odoteltuanija havaittuani, ettei
matka jatku heti, palasin takaisin. Laurin Jawa
oli syönyt bensansa loppu u n ja meno hyytynyt.
Oli lähdetty Vantaalta täysillä tankeilla, ajettu
n.230 km, nopeus n. 70, joten olisi bensan
pitänyt juuri ja juuri riittää Valmieraan asti.
Lauri ihmetteli kovin kulutusta, mutta koska
ihmettely ei auttanut, kaadettiin
vara kan isterista n;,n psljon ainerta etrå pe. le
oäästäisiin.

Ja rrlre- . aa^ elpg- pa " srl\k e. pilvien
: aqq; o.': a a: t. ta o. <:r:n t ir tia

märkä. mutta kuurot kiersrvät me dät opulta
n, n. errä räysin kuivina saavuirrme
Valmieraan kellon näyttäessä 15.10. Hotelli
"Wolmar" löytyi helposti, ei ollut aivan
kaupungin keskustassa. Majoitusvaraukseni
oli tullut perille ja huone saatiin kolmannesta eli
ylimmästä kerroksesta.

Suuri oli yllätys, kun huoneen pöydältä löytyi
jääkulhosta pullo kuohuviiniä vierellään lappu,
jossa luki terveiset Jawasakkilaisilta Eila
Paroselta ja Arto Heinolta ja parilta muulta
henkilöltä. Olivat yöpyneet tässä samassa
hotellissa pari oäivää aikaisemmin
palatessaan Touring Finlandin 4Ov-juhlista
Koillis-Puolasta. Olivat etukäteen kylläkin
tietoisia, että me Laurin kanssa tulisimme ja
olivat järjestäneet näin mukavan yllätyksen.
Pullopa tietysti poksautettiin heti auki ja
otimme tervetuliaismaljat.

Baltic Jawa-taoahtuman
et..,l.åte sof, e -assa e:Ia Iaoa^tuTran
,.,astaanoi:o a-esessä Divalina-ouistossa
e <ae ae'e^'.e ^a K o i7. Pukeuduttuamme

( e v y e m p iin va ru ste is iin
Ka rautimme kyseisenä aikana
J awoillam me puoli kilometriä
ta pa htuman vastaanottoportille.
Vastaa nottote ltassa istui kolme
loista nuorekasta (ainakin tämän
ikäisen miehen silmin) naista, mutta
muuten ei vielä näkynyt ketään
sellaista, joka olisi pyörällä tullut.
Sitä siinä hieman keskenämme
ihmeteltyämme, totesimme
kuitenkin tulleemme perille oikeaan
paikkaan ja seurasi perinteinen
Rynnäkköryhmän seremonia.
Kaivoin lau kustan i Marskin ryyppy-pullon, Lauri kaivoi esiin
teräsp ika rit. Ne piripintaan ja
kerralla Pohjanmaan kautta. Pullo
kiin n ija ilmoittautumaan.

Baltic ralli 2012



Baltic ralli 2012
Selvisi heti, että me olemme ensimmäiset

tapahtumaan ilmoittautujat ja meille annettiin
pyöriimme nippusiteillä kiinnitettävät hienot
laput numeroiltaan 1 ja2. Laurille 1, koska ehti
ensin naisten juttusille. N/aksettiin sitten
osallistumismaksu 20 latla eli 30 euroa. Tuli
hieno tapahtuman T-palta ja jotain pientä. Vielä
portilla ollessamme meitä tuli tervehtimään
järjestävän kerhon Retro Jawa Valmieran
puheenjohtaja Georg Tnfonov. Hänhän oli
toinen latvialarslsla. loka oli osallistunut
kesäkuiseen J a,,r asakki-ajoon Orilammella.
Sitten siirryit n tapahtuma alueelle, joka oli
muovrnarul a n'iusta kaupungista eristetty
puisto. S e lä oli asfalttinen kenttä, jonne
osallistuvai Jawat kerättjin. Meidän pyörät nyt
siis ens mrnä senä riviin. Kentän reunassa oli
rekan peräkärry tojnen seinämä kokonaan auki
kentä le päin ja lavalla kovaäänisiä riittävä
määrä. Niistä kaikuikin sitten koko tapahtuman
ajan (ei kuitenkaan yöllä) 70-luvun musiikki,
tähtenään BoneyM,Abba ja moni muukin.
Nurmikkoalueelle oli pystytetty olut- ja
ruokailuteltat ja näki heti, että tapahtumaan oli
satsattu kapasiteettia etteivät osallistujat
ainakaan nälkään ja janoon kuolisi. Siirryimme
Laurin kanssa maistamaan ensimmäiset
atvrala set oluet ja seuraamaan, alkaako

vä keä tr emaan vai ollaanko a in oat

E-s -.'1a''en ,ta sL,rui va.srl ra-1a isissa
'r.,erkeissä. mitä nyt rnusi kki toi ääntä
'narsemaan. Tapahtumassa ol/ mukana koko
alan myös speakeri, joka kiersi aluetta
angattoman mikrofonin kanssa ja puhe kuului
s tten kovaäänisistä musiikin välissä. Koska
.r:uste u oli latvraksi, ei siitä meille paljon
"cr'rut Sen verran ymmärrettiin, että puhui

..'.e ^ 'rä i ä meistäkin ja Army-Jawoistamme.

Ne nimittäin olivat lopultakin tapahtuman
ainoat Army-Jawat ja herättivät mielenkiintoa.
Baltiassa niitä ei tunnu olevan. Varsin
aikaisessa vaiheessa palailimme hotellille.
Aikaisin oli Vantaalta lähdetty ja nijnpä uni
voitti. Vielä nukkumaan mennessäkin hieman
ihmettelimme ainakin toistaiseksi vähäistä
osallistujamäärää, sillä illan aikana paikalle oli
tullut parisenkymmentä Jawaa. Kaikilla oli
teltta mukana, me olimme ainoat hotelli-
yöpyjät.

Lauantaina 21.7 aamulla herättyämme
totesimme sateen saapuneen Valmieraan.
Onneksi kuitenkin käytyämme aamiaisella ja
mu uten hieman venyteltyämme ulos
Iähtemistä, alkoivat pisarat pienetä ja sade
lakkasi. Aurinkokin alkoi lopulta paistaa ja
varkka aina jossain päin taivaanrantaa oli
tummaa pilveä pitkin päivää, niin koko
loppupäivän sade kiersi kaupungin.

Käveltyämme tapahtumapuistoon totesimme
Jawojen määrän yön aikana kasvaneen
ainakin kymmenellä. Liettuasta oli pimeän
aikana tullut jawaporukka ja pannut telttansa
pystyyn. He oiivatkin kansalaisu udeltaan isoin
ryhmä tapahtumassa. Lalvialaisia oli Iähes
saman verran, virolaisia alle kymmenen, yksi
venäläinen ja me kaksi suomalaista. Jawoissa
olevista osallistum isn u meroista suurin oli 30,
Joten sen verran pyöriä oli tapahtumassa.
Oleellinen ero meidän Suomen Jawasakki-
ajoon oli se, että tästäkin osallistujamäärästä
puolet henkilöistä oli alle kolmekymppisiä, joka
tietysti tietää heille pitkäaikaista tulevaisuutta
harrastu ksen parissa.
Puolen päivän jälkeen kaikki Jawat potkaistiin

käyntiin ja poliisiauton sin isien valojen perässä
ajoimme letkassa n. puolitoista km Vajmieran
keskustaan ison tavaratalon edustalle ia Jawat
asetettiin riviin kansan katseltavaksi. Tässä
oltiinkin sitten kolme tuntia.



Aika kului hyvin kun kävimme Laurin kanssa
välillä syömässä ja tutustuttiin n. sadan metrin
päässä olevaan paloautojen ulkonäyttelyyn.
Siellä olikin nähtävillä aivan nätisti entistettviä
Valmieran pa lola itokse n entisiä autoja
neuvostoajalta lähtien nykypäivään. Aikaa
kului ihmisten kanssa jutteluun, sillä aina joku
osasi englantia ja oli kiinnostunut armeija-
Jawoistamme. Halusivat kuvauttaa itsensä
niiden vierellä tai jopa satulaan istuen.
Varsinkin Laurin peräkärry siinä liehuvan
Suomen lipun kanssa aiheutti ylimääräistä
mielenkiintoa. Järjestäjät olivat laittaneet
kaikelle kansalle mahdollisuuden äänestää
suosikki Jawaa. Oli pahvilaatikko ja sadottain
äänestyslippuja ja kyrli rä^så ä ser
äänestivätk n Daremmin kui!.r "ne dar
kun na I isvaalerssa.
Klo 15 läl^detr r raas etlara \{ee e. a etr r

ympäri kaupungin kestustaa muutaman
kilometrin p o I i s is u ol e 

' 
u s s a kansan

vilkuttaessa kadunvarsilla ja lopulta
kaarroimme takaisin Divalina-ouistoon. Siellä
alkoi taas soida seitsemän kymmenluku 1a alkoi
kaikenlainen kilpaileminen. Oli mm. kilpailu,
jossa isoa kumipalloa piti Jawan etupyörällä
tyrkkien ku ljetta a määrätty matka
mahdollisimman nopeasti. Oli autonrenkaan
heittokilpailu. Heittokilpailu u n osallistuin, mutta
eihän sitä "vanha ukko" (59v) enää
nuoremmille pärjää. Dopingiksi otettu olutkaan
ei suoritusta parantanut.

Lopulta koitti palkintojen jako. Koska jako
tapahtui latvian kieltä käyttäen, en voi
ymmärtää tarkalleen mistä asiorsta palkittiin.
Mutta ilme sest suunli ee^ saro <ta syisrä
kuin muissakin vasiaavissa Ja',,ia-
tapahtumista eri maissa. Ja kas kL,r-a - -
kuin Hollannin reissullakin. ni n m_vös :ass:
ta oa h tu massa voitin oisimmah ffiårri-
palkinnon. OIin ajanut Jyväskylästä n. 560 K-
Pietarista tullut venäläinen ei hävinnyt pa 1on.
mutta hävisi kuitenkin. Ei selvinnyt Laurikaan
Dalkinnotta sillä Valmieran rahvas o
äänestänyt hänen Jawansa tapahtuma n

suosikkipyöräksi. Saimme molemmat h ienon
diplomin ja upean muistomitaiin kaulaan.
Tässä mitalissa on kyllä se armoton etu, että
sitä on paljon helpompi raahata kotiin kuin isoa
pyttyä jonka sijorttaminen matkalaukkuihin voi
joskus olla ylen määrin hankalaa. Tapahtuman
osallistujamäärän vähyydestä johtuen ei sitten
viimeisenä ilta nakaa n päässyt syntymään
mitään varsinaista palkintoriehaa niin että olut
tai muu jalojuoma olisi virrannut. Hyvä niin, sillä
pitihän kuitenkin seuraavana aamuna olla
lähtövalmiina ajelemaan kohti Tallinnaa. Siispä
kävely hotellille ja yöpuulle.

Sunnuntaiaamuna 22.7 herättyämmä
totesimme taas yöllä sataneen. Mutta ei
satanut kun kävelimme hakemaan Jawamme
tapahtumakentältä, ajoimme h ote llille ja
pakkasimme tavaramme. Hotellin edessä
lähtöön valmistautuessa kaarsi yli kymmenen
Jawan liettualaisletka editsemme kohti kotiaan
käsiään heiluttaen. Yksi Jawa kuitenkin
sammui edessämme e ikä suostunut
lähtemään polkusimesta käyntiin ei niin
millään. Laurin kanssa työnsimme kaverin
liikkeelle ja Jawa pamahti käyntiin. Näin toimii
kansainvälinen yhteistyö.

Olin aJanut Jawallani Vantaalta nyt
ko'r.resataa Ln a ^'r o e-Sr-aSenä
Kchteena hJo icase-å e^.e. . a.s nalsen
{a. -a:{a^ a {-a :^1{ ' "a^ " .' taa,

. 
= 

a=> c1>>ö td:dtstc I

maastojen Kauita KU kenelden kilometrien
kulutukseks tul 3,7 1t100 km. Se on
mlelestäni kyllä vähän 250cc Six-Days
koneelle.
Aloitimme sitten kotimatkan ajamalla noin 60

km halki leppoisan ja rauhallisen
maalaismaiseman mukavan mutkittelevaa
P17-tietä Viron rajalle Lilli-Ungurinan
rajanylityspaikalle. Ei siinä mitään
rakennuksia ollut edes vanhan ajan muistona.
Kyltin ohi vain ja niin olimme Viron puolella.
Siellä tie pysyi edelleen kapeahkona, tosin
edelleen asfalttisena ja vaihtui numeroksi 54.
Ja aurinko oli alkanut paistaa täydeltä taivaalta
ja sitä riittikin sitten koko loppupäiväksi.

Ajettuamme rajalta 18 km tulimme Karksi-
Nuijan pikkukaupunkiin jonka \es"Lsrasta
käännyimme tielle .19 ko^t \.' .and a.
Keskustasia as< ^-2:.:- ::- a .yrkin

-: i .: UU>l
-=- -z !. tesk sen

-=.--: d-.:,oetla
. -'-==- :S: : ::3 a: irNe SUL,nnal KOnt
,a:-:.= a =..: :a S e ia kohtiTa linnaa, rnutta
.'> ^ -:. --.- .- <eritia kiertäen. Siellä oli':'.: :-: -ardä Urmas Teearun
',':-::':_.1'emuseossa. lvlikä oli ajellessa
::: : ::; . auhtia auringon paistaessa
. -- " =.=.-. e mootlorien hvrrätessä ilman
^- ';;^ nnoelmia Ranlasta Tallinnaan
-e'evän tie 15 varrella onkin jo museon viitta
ta s tä seuraten tulimme rakennuksen luo,
tonxa käyttötarkoitu ksesta ei voinut erehtyä
nähtyään ulkoseinään kiinnitetyn peltisen mp-
kuvan.

Museon ovi oli kiinni, mutta koska Laurilla oli
U rmaksen numero jemmassa, sottimme
o evamme paikalla ja kymmenen minuutin
kuluttua hän kaartoi autollaan paikalle.
puolelle.
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l.4, :

Urn-2. ,- :-- :.---: .:.äämään muutaman
ki'--'=-:- - - : -:::'r kokoelman, lähinnä': : - :':..:; :-otteista, joukossa jo

:--.: : :: j:-luvulta. Kaikki pyörät

Niinpä ei sitten satanutkaan ia oääsin
kotiovelle klo 10.30. Ja juuri si oin alkoi
satamaan kaatamalla, mutta mikäs sitä oli
kotikatoksesta katsella. Kyllä kävi tuuri.

Mittarin mukaan kilometrejä reissusta tuli
1'176 ja lopullinen keskjkulutus oli 4,1 |V100
km.

Lopuksi totean tästä Baltic Jawa 20i2-
rallista, joka nyt järjestettiin ensimmäistä
kertaa, että huolimatta osallistujien sittenkin
vähäisestä määrästä, oli se kuitenkin
puitteiltaan todella hyvin järjestetty ruoka- ja
juomamahdollisuuksineen. Järjestäjät olivat
selvästi satsanneet paljon su urempaa n
osallistujamäärään ja nomma menl
varmaankin ainakin ensi kerralla taooion
p u olelle. Osallistujamäärää oli heidän
sivustonsa mukaan (G oog le- kä ä n täjä n
mukaan ymmärrettynä) vähentänyt parin
muunkin J awoille sopivan tapahtuman
päällekkyys. Niin taj näin, jos he vietä ensi
kesänäkin järjestävät tapahtuman, olen valmis
sinne lähtemään ja toivon mahdollisimman
monen muunkin Jawasakkilaisen
kiinnostuvan asiasta. Se on todellinen
vanhojen Jawojen ralli. Jos se on edelleen
Valmierassa. eihän Hesasta tule kilometrejä
kuin n.290. Siis aivan helppo ajelu. Kun saa
tietää päivämäärät. on helppo varata vieressä
olevasta hote li "wolmansta" huoneet
etukäteen tos ei halua osallistua
telttamajo tuksella. Se järjestävätkö he ensi
kesänä tärnän rallin selviää kuulemma
joulukuun alkupuolella. Pidän heihin yhteyttä
ja voin rnformoida netissä ja sitten ensi kevään
lehdessämme tarkemmin jos isompi porukka
innostuisi Suomesta lähtemään. Olisihan
tämä mukavaa vaihtelua Ruotsin, Norian,
Saksan ja Hollannin tapahtumiin aikaisemmin
osa listu neille.

Kauko Suntioinen

. : - -. ..- :-. stettyjä vaan suurin osa': r-,-:, .; :.an patinan siivittämänä.--. .; i<. m i e I e n k i i n t o i n e n ,::: , -::- rniehen aikaansaannos

- : :. : , - ^-: :ruseolla iltapäivällä ja laiva
: :.: a la oli meillä vielä reilusti

. - . =' . :'.. z <aa. Sen kulutimme ajamalla
S =. - 

- I -:::-:aalle, Joka on sopivasti matkan
.."r '. - -:-asta Tallinnaan. Tehtaalla on
:' ' : -: - -avintola. jossa saa tietysti
:.-:==-,:-atuotteiden lisäksi erinomaisia
'- _. ?,. - - ./..s a. Kaikessa rauhassa täytimme
.:::.--: s lä elpä ollut laitettu aamiaisen

-,: -- : : a c Ta iinnan satamaan Tallinkin D-'..'* -.. - _:ka sujuikin varsin leopoisassa
s---,-:: - :- <enteessä Tallinnan läpi. Nyt
: . ..-. S::' cka lähti aikataulussaan klo
' : ., . -:- _ars satamaan 21.30. En

J.,::..:,, :or Laurin perässä
Ve-'.zz = . - - .... stnne. Päivä oli ollut
kaur s .= :-::: :. , .: :ytty. Kilometrejä oli
tullut 29: . '.- - . =- : -t käynyt Valmieran
jälkeen. --:= .1'.'.-. 

= l t kääntää ennen
kuin Laur | : - aa^ -..>'. ^

Maanania -aa- _-. _: - a kainen herätys
koska isäntä a-: :- - - -1.aco n viiden litran
varakannun tan<( -.: s:-:.:s n kohti kotia klo
6.30. Moottor tie a _.-'...^ : vauhti vähän
kovempaa kuin k n':a>sa :.::- mutta laskin
bensan riittävän Re^<:^':=- 'rBC:lle. Näin
kävikin ja tankattuan o:- s,-^-an Vääksynja
Jämsän kautta Jyväsky aa -
Padasjoellaiski muuta psa:e . s r n pilviseltä
taivaalta ja varalta ved n R;kan vanhan
Oranssr-kortongin päälleni



Paavo Janhunen
Erään Jawasakki ry kunniajäsenen tarina

Paavo Janhunen
Synrynyt 6.4. I 935 Hämeenlinnassa
(Pave korostaa että syntymäpaikka on nimenomaan
LINNASSA), koska hänen äitinsä o1i tuolloin
poliittinen vanki Hämeenlinnan vankilassa!

Pave muutti melko heti Helsinkiin Pengerkadulle, jossa

a\ui \ uoteen 1961. jolloin meni naimisiin -i.r
tuolloin muutti Kcravallc. jossa asuu r ieläkin. nrelkein
eläkepäiviä \'iettäenl

Lapsuus siis meni Hcl.ingr..J 1a kar ererta crli mm. Sepprr Tii] r:is -i.r Leo Ursrn.
veran häntä r'anhempia. Heidän kanssaan nLli touhr-rnua kaikenlaista koiruutta.
pojat yleensäkin.

Noin l5-16 r'uotiaana alkoivatkin sitten kiinnostaa
moottonpyörät, j oita oli mm. Seppo Töyråksellä ja j ota tietysti
pääsi jo kokeilemaan.
Nuorena poikana piti töitäkin alkaa tekernäänja Pave pääsikrn
konttorikoncasentaj an oppiin Seximoon. Niissä hommissa Pave
ei ollut paria viikkoa pidempään, sillä pomo sanoi, että olisi
toisenlaistakin hommaa luvassa. Seximohan toi maahan ns.

itäpuolen autoja ja moottoripyöriä ja niiden kasaustaja huoltoa
olisi tarjolla. Niinpä nämä hommat kiinnostivat enemmän ja
siitähån tämå ala alkoi. Tämän jälkeen jossain vaiheessa Pave

siir-tyi Ko:relan leipiin. joka oli mm. IC:n maahantuoja.
Konelasta am.reijaan ja arnreijan iälkeen tllli takaisin vuonna
1956 . Tuolloin l ksi Paven kar eti. jt ka oli Sr,t.rren
Koneliikkeessä töissä huuteli aidan i:krr. eii:1 tri:r :ir;i :r,-ll,r
teet, tule meille töihin ja niin siinä sincn ,,.i.':. :::.'. ..... .:

1 956 Pave siirtyi Suomen Koneliikkeer.r F,r,, .-.,.\: j. :r :-- . . :rr-:-:

mm. Jawan ia Skodan varaosia.

lotka olir at r uoden
kuten sen ikäiset

Pr. t kirian kanne'ssa. kuva n. 1955.

Vastapäätä Pavea isrui lähes lO-\-uotta toinen J:',i,:::...:: :.,.:.:-..-: :r:--:'. Tlavi Vainikaincn tehdcn
samaa hommaa Paven kanssa. Mlynti oli 11eens.: J.,.,. ': :' ::". ,-:. je 1mpäri Suomen, Jawallahan
olitosilaajapiirimyyntiverkostoSuomessa.6-i-lur',.:-....:J:.c:iinfiPANautoon,iokao1i
Suomen Koneliikkeen kanssa samaa firmaa. I 96 5 -l:::- ' . :: .-. : Panaselle, mutta kun .Jatvaosavarasto
ja Skodaosasto varaosineen olijärjestetty, uudelle . :.- : ;i nämä merkit kelvanneet. koska NSU
oli hänen n.riclestään ainoa oikea. Pave soitti Kone lr-i,ir'r-..-.-n Kai Lindvallille ja kysyi mitä hän

tekee ja Kai vastasi että tule takaisin ja siirry He1srr..:::: \ rhonkadulle Jawa ja Skoda
varaosamlymälään ja niin tehtiin ja Jawakauppa sat ratkL:e.

Tåsså vaiheessa kun Pave tuli takaisin alkoikin jo r :nhe kar erikööri olla kasassa Koneliikkeessä,
oli mm. Packalen, Töyräs. Vainikainen ym.ym..
Kisatouhutalkoivatvuonnal95,{omalla250ccisopyöi3rselläJawallatyp.111500kisalla,sen
1isäksijonkin veran pienempiä kyläkisoja vail.rtur a1la nrenestyksellä. Siihen aikaan oli Paven
kavereilla treenipaikka Helsingin Tattarisuolla, joka o1i pomkan suosittu rataja jossa maanomistaja
antoi luvan ajaa joistakin valituksista huolimatta. MNI. Olle Helander oli yksi siellä treenaavista,
esiintvi tuohon aikaan usein tulosluetteloissa melko korkealla.



Par e p;1-1n; On 1Lun ',. Pave a rmeij assa Sandiksessa,

E::.:--'.- .: : :, .- ,.: ,:-.,::. ::t-...1:t::::-r-Tlrrlsllnntui. -\ikani ihmeteltyä missä r,ika

r:r. I::.- :a... j i-: --i. 3t-: it--trrriir-rr:pr.inl1r- ntuistuu mieleen
\ o.a:. - r.i :: -,-.. :. . -.:- - : ;::,.." ,.,"..:: --". -*:sie.in]nte liuiJ:aalla kalliolla siruttain loivaa
ka..:::= ,.".:,-:,. r: l:.,:tasrn kalhossa pirkän haLkeaman. .\n asin heti miten siinä taitaa käydä ja
ku:. .. -.:-;lun p] örä sinen halkeamaan osui, sivariparilta oli kuppi nurin hetkessäja kisa taisi
jäåii iåhänl Samaan halkeamaan Huhdan Jaska ajoi Simcalla ja hän pyörähti katolleen!
Pärtsillå olin mukana pari kerlaa Koneliikkeen Jawalla.

Päitsin Iähtö v.1957 Eläintarhan suoralta Helsinqissä.

' :: .. . .. :::: :i::-: lte::r:n nukkua. Huhdan Rafu tuli
:, :. :.:: - . :. . :r::stn !-tiä nukkumassa ja taidan ajella tästä
.:- : :':::. :-,-:..: r rereiselle lossrlle ja jatketaan maaliin,'..' - ::, .:.- - ".:s::sa loppujen lopuksi kahdeksas



Vuonna 1957 muistuu yksi tapaus Päitsiltä kun olin tulossa pilkkopimeällå jäät)'n)'ttå tietä jonka
pinnassa oli tiekarhun jyräämiä uria. Kuinka ollakaan urat heittivät minut yllättäen nurin ja lensin
mahallani ja selälläni pitkin tietä. Jawa kiipesi penkan y1i ojan puolellejajäi kvljelleen
säksättämään valot päällä. Sain jotenkin pyörän kammettua takaisin tielle, mutia olin tärskystä sen

verran sekaisin, että en yhtään tiennfl, mistä suunnasta tu1in ja mihin piti lähteäl Ei autlanut muu,
kuin odottaa mistä suunnasta seuraava kilpailija tulee valojen perusteella ja sitten pAåsin taas

j atkamaan oikeaan suuntaan.
Nuoruudessa tuli tietysti aje1tua myös ns. siviiliajoja paljonkin. mm. Vainikaisen Taar in kanssa

tehtiin monenlaista reissua usein kyllä pienessä "siiderissäkin". Kenan tulimme Hs inkåäLlä. kun
poliisit pysä14tivät meikäläisen, Taavi meni sen verran edellä, että poliisi ei häneen rr-3ktrinut.

mutta sitä en siinä vaiheessa tiennyt. Aamulla kun heräilin putkasta, katsoin ensimmäis:r.i sellin

ovesta, onkohan Taavin saappaita viereisen sellin ovella, ei ollutja silloin arvasin eftä T:.:. r nääsi
nalKanasra l
Nrror"-punu sitä tuli tipoteltua hieman turhankin usein, mutta nyt on tullut jo 28 r'uotra k-:'.:na
oloaja täf1y sanoa, että mukavaa se on ollut näinkin!

Kokeilin moottoripyöräkisailua vielä kerran 60-lulun ehkä puolir ä1in .rnfrlrlr.s: l-5:: Spon

Jawan kanssa, joka oli edesmenncen Pentti Amblcrrn entinen. Srll!.1n pr öräkis:riu !'1 enäå tuntunut

mielekkäältä ja j ätin kaksip),öräiset.

Ajoin kolarin Tuusulantiellä luonna I 966 j a piikJ: :r:::::::..': l Jlkeen siirryin automyl'jän
hommiin, jota teinkin sitten useita ruosia en auto t:.1,i::..1 r'.r :nJ:in pitkään olin Järuenpään

Perhelässä myymässä mm. Ladoja. 60-lui un ]1,ppl:p:o.r-r-: P:'i 3 .l: ri-Irrt3n ikeliikkeessä

Jääkärinkadulla YY-osassa. ,jossa allekirtrrinanutki;i Lrh iuunlsstr. \'k.i i:p:Lrs. loka meikäläiselle

nuorelle miehelle jäi mieleen satrui siellä. kun eräs asiakas mies ruli tiskille ja p11si Pavelta . yksi

sokeripala. Pave katsoi asiakasta silmiin ja kysyi hymyilemättä ,Sirkkua rai Pulmual Asiakkaan

hämmäsfyn).t ilme sai meikäläisen repeilemään ja kohta koko myymälä, myöskin asiakas naurot

katketakseen. Tämä Paven pieni tokaisu osoitti hlwin hänen tilannehuumorinsa, joka ilmem usern

hänen jutuissaan.

Vielä kenan automryjän hommissa ollessaan Pavelle tarjoutui tilaisuus ostaa erittäin siistissä

kunnossa oleva Jawa 250cc, jossa oli sen aj an tuulisuojatja Skootsuojat. Pyörä oli maanviljelijäI1ä

Mäntsälässä, joka oli ilmeisesti polttanut ajokorttinsa. Tuusulassa toimi aikoinaan Auto Parikka
niminen vaihtoautoliike. jossa Pave loppujen lopuksi vaihtoi Jawan johonkin risaan autoonja Ladan

kokoa oleviin renkaisiin, joita auto tungettiin täyteen.

Nuori Pave kokeilee kaverinsa Seppo Töyräksen
Puch moottoripyörää.

- 18 -

Iäkkäämpi Pave v.1999 alkoi skootterikausi.



Sen verran pyöräily kuitenkin kutitti, ertä \,uonna 1999 kesäajokiksi pave hantki Skoottenn.
Skoottereita Pave sitten vaihteli vuosien mittaan parempiin ja suurempiin ja ajoi 12 woden aikana
niillä 95.000km.
Samoihin aikoihin ensimmäisen skoottcrin kanssa vanhan lahdentien varresta Saaren kartanon
paikkeilta löytyi hylätty Jarva siniharmaa. jonka vanhasta mielenkiinnosta pave toi kotiinla
ajankuluksi alkoi pikkuhiljaa sitä askarrella. Pyörästä tuli ns. kä)rtökunnostettu ajokunioir,"n 1a se
rekistöröitiin. Kunnostuksen iåLk:en pr örä oli eräällä Paven tutulla Mäntsälässä, 

"mutta 
se palautui

Pavelle luonna 20 I 2.

Il:li l:ri",n.t:an r ierä ::-":: p:i en ja Vainrkaisen Taavin yhteisiin harrastuksiin. Hehän ajoivat
Sl(odaLra \ hd(-s]ä u:(ila ST-kr'o-ia :nsrn ialli octar ialla ja n.ryöhemmin Skoda 1000 MB:llä ja
päqä:ir ätkrn ta mcne;n ji ät meLlo hr r rn.
Allekirjoittanut on tuntenut Paven jo ennen ajokomiaikaa. koska Kerar.alla asuin melkein paven
naapurissa ja veljeni, joka oli minua vanrempi oppi tuntemaan paven jo aiemmin. Aj okortin
saatuani ja ensimmäisiä autoja suunnitellessa Skoda oli jotenkin aivan selvä valinta, ioska pave
tiesija tunsi vehkeenja sain useasti neuvojaja varaosapalvelua hänen kauttaan. Lisaksi tormin
usein Paven kr-Lskina, joten sain juuri kortin saaneena päljon käytännön ajokokemusta. vorn
vilpittömästi kiittää Pavea monista elämän varrella tapahtuneista asioista.

Lopuksi PaYe automyl'jän hommista luoluttuaan siirtyi Keravan Jäähallin vahtimestarin hommirn ja
hän oli mm. h1'vä poikien luistimien huoltajana ja teroinajana. Siinä hommassa han viihtfr
eläkeikään saakka ja ei ole lopullisesti siitä luopunut vielåkaan 78 wotiaanal

Pavesta voisi kiljoittaa vaikka vielä kuinka paljon, mutta tämä oli jonkinlainen selvitys siitä miksi
hän on mm Jawasakki Ry yksi kunniajäsenistå. Toisin sanoen Jawa on sydänta 1ähel'lä!

HTII:n -rtt-r uotis juhlakilpailu yösuunnistus aioissa.
Sirariluoka..a P.P:rckalen ia P.Janhunen ajoiiat
parhaiten. \lieher .du.rir at H\l \lK:ta

|iimeinen työpaikka ennen eläkkeelle
siirtvmistä. (Keravan jäähalli)

Tnir ^to. hr r iÄ , -,-,i- l^ -.,r-rur\uLdrl 11-\\r.1 \!,iirrd-lrptl.ääikää| tv. Veikko Koski / Jawasakki Ry



Laaksosen Paulin Jawa 5553-03

Ia.
I

r:? ?.'--

Sain joskus vuosi sitten vinkin Mattilan Juhalta

nettimotossa myynnissä olevasta ulkoas! taan

aika paljon normaalista poikkeavasta Sixistä.

Juha kertoi samalla pyörän historiasta

lyhennelmän ja ehdotti minulle sen ostamista la

sä ilyttä m isestä sellaisenaan muistona ajasta

jolloin ajajat vielä rakensivat itse ajokkinsa.

Hinta vain oli silloin liian korkea. Myöhemmin

minulle tuli tarve käyttää osaa tässä Jawassa

olevista osista toisessa projektissani. Pyyntihinta

oli pikku hiljalleen pudonnut siedettävälle tasolle,

joten kävin hakemassa sen talliini.

Vähän aikaa katseltuani päätin antaa Jawan jäädä

sellaiseksi kuin se nyt on.

Mäntylän Kalevi (Yrjö virallisissa papereissa) osti

Versåra I n lawä' 1o58 l. -ee- Auro- poisto

- . .- - t-.-1 a .- . ..- ,-:. .- --. -26J pe._steella

:^ : -: -,,-- :;: : -l- -,un alkupuolelta asti.

1: :, :-; -:{ :::'J lawan 16.04.1968 Lahteen.
l: :-:- . ,:,oratka-ajoja pari vuotta.

(-^::- - omatJawat ja MZalkoivatolla
<- --=:: oppuun, alkoivat hän ja naapuritallin
','.^:y än Kalevi rakentaa Lahden Kivistön mäellä

:::a lawaa kilpailukuntoon syksyllä 73. Kesällä 74

ra',va o i ajokunnossa. Kalella oli tallissaan cetin
ja Jawan osia joista pyörää alettiin kasata.

Pauli Laa$c.:.i 'rf €il

ilI
tI
It,

ll t

=tålll

Kuvat ia teksti Markku Lahtinen
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Pauli rekisteröi Jawan omiin nimiinsä 1975
tammikuussa.

Ulkonäöstä voisi ensin luulla, että iawa on
kasattu niistä osista mitä nurkissa sattui olemaan.
lhan näjn asia ei kuitenkaan ole. Vihreä runkoja
moottori ovat parit n umeroiltaa n.

Eiupdä ja etupyörä on otettu 1960 luvun lopun
Crossicetistä, joustot olennaises paremmat kuin
Jawan omassa oli ollut. Samaa etupäätä käytettiin
vielä 1974 Ceteissä, tosin noin 30 mm
pidemmällä joustolla. Etujarru oli samoin Jawan
omaa huomattavasti tehokkaa mpi.

Tankki maalattiin keltaiseksi (monessa jawassa

c'tehty näin, olikohan muotiväri silloin), se

= ' -.:. ^ -',,ös Crossi cetistä.

Pakoputket vedettiin yläkautta ja yhteen. Näitä
yhteen vedettyjä pakoputkia on minulle tullut
vastaa parissa muussakin Jawassa, Lokasuojat
olivat muovia ja lamppu pelkkä umpro.

Lämpösuojan malli otettiin Kalevilla aikanaan
olleesta kromosomi iawasta,

-21



Paino tippui muutosten myötä varmaan aika

paljon. Paremman etupään ansiosta ajo-

omina isuudet olivat huomattavasti paremmat

kuin perus Sixissä.

Koska Jawaa on käytetty kilpailuissa, sallisivat

nykyiset m useoajoneuvosää nnöt kunnostaa

Jawan tällaiseksi, mutta silloin katoaisi ajan
patina. Siksi saa jäädä sellaiseksi kuin nyt on.

Paul kilpaili tällä J awalla 74-75. Vesijärven ajo,

Kärhän lenkki ja pari muuta pikkukisaa. Myös

myöhemmin Vesijärven ratamestarin hommat
ajeltiin tällä.

28.3.1980.Jawa poistettiin rekisteristä.

Paulja lähes vålmis Jawa.

Kuka on Laaksosen Paul?

12.8.1947 syntynyt Lahdessa vaikuttava

moottoriurheilun monitoimimies.

SML liiton A-lisenssi I974 2OO8. järjestänyt useita

Motocross, Enduro ja RR kilpailuja.

Hän on toiminut valvojana tuomaristossa ja yli 25

kilpailun ratamestarina. SV Motocross classic

purkkiorjana 21 vuotta Harry Skofeltin parina.

Toimi 28 vuotta Lahden Moottoriseuran

keulakuvana, kunnes 2008 kerho virallisesti
lakkautettiin. Oli Madcap-teamin keula hah mona
ja Lahden urheilukeskuksessa 1978 järjestetyn

Stad ion Crossin kilpa ilu n johtajana.

Kalen 70-v juhla enduro kilpailun ratamestari.

Eka mantsa Vesijärvi 1964.lawa 175.

Päijänne 1965 Jawa 175, keskeytys voimat katosi.
Päijänne 1966 MZ 125 sport 125, 14.luokassaan.

Päijänne 1982 - 1984 sivuvaunu uokan voitot
purkkiorjana / Yamaha 650 cc. Viimelsen kerran
Päijä nteellä 2001.

Kaikkiaan yli 10 kertaa Päijännea o ;jä
sivuvaunulla.

1981- 2001SV Endurossa yli 20 k c: !a.
Viimeisen kerran 2002 purkkiorjaf a.
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Norjan reissu 2012

-, - --'.- : ,:s: s lten oli Jukka Uotilan ja
,: -. : : -: -r :- r:^ssa ajatusta lähteä
-a.,. - = . =-._.._ l__^-:- _a:,-:ai käS_

3 - = 
_d ?9>.O !d!^d

o:-,s : s ::r:- 3000 kilometriä. Reissuun
lantem/nen tuotti vaikeuksia, kahden viikon
yhteistä lomaa ei sitten millään löytynyt. Mutta
kerran, 2009 saimme Joken kanssa ajatuksen
viikon reissusta viemällä Jawat Tornioon ja
ajaa sieltä tuo Lapin reissu. Samalla reissulla
käytä isiin Veteraan irallissa Oulussa, muuten
hyvä, mutta Jukalla vain oli töitä juuri sille
viikon lopu lle. Oulussa Veteraanirallissa oli
todella hieno ilma, olimme varmoja että
ajaisimme hrenon reissun. Yövyimme Tornios-
sa. Aamulla sitten lähdimme Haaparannan
kautta Ruotsin puolta ylöspäin, keli oli mitä
parhain. Pihaloppiksia (kirppis ) oli melkein
joka toisessa maatalossa, ei tosin poikettu
niihin vaikka mieli teki. Ylitorniolle tullessa
menimme syömään, Siellä Jawamme saivat
suurta ihailua ja entisöinti kiitosta, Jokella oli
Jawa 18 Perak minulla Jawa '11 Perak. Muuta
positiivista ei kuultukaan, puhuivat että sää
muuttuu huonoksi, Norjasta tulee kovia sateita
pohjoiseen useaksi päiväksi ja Muoniossa

sateiee jo. Kesähelteellä kun lähtee niin
varusteet ei ollut kohdillaan, ja niin siinä
päätettiin et pohjoisemmaksi ei lähdetä,
:u!!aan mVöhemmin uudestaan. Kierreltiin
a^s _a Kes<-Lappia takaisin Tornioon.
, -."e 2A1A e päästy edes yritlämään
\crtan i-eissua. 2011 Kiinnostusta reissuun
mukaan tuli Rauno Juntuselle Oulusta ja
Pekka Puoskarille Torniosta, Pekka olisi
pystynyt jä rjestä mään majoituksenkin
Karesuvannolla mökillään. Mutta tietysti
reissu ajankohdat eivät osuneet kenenkään
kanssa kohdalleen, Onneksi siskonmies
Seppo Aikio Torniosta innostui Norjan
reissusta, jos tuon hänelle Jawan ajettavaksi .

Niin teinkin heinäkuun alussa, Seppo sai ajaa
Perakilla, itse ajoin 350ccm -55 mallin pelti-
Jawalla. Matka alkoi hyvin, keli oli hyvä,
mukavaa oli istua Jawan satulassa ja antaa
palaa. Saavuimme Jockfalliin Ruotsissa,
katseltiin hienoja maisem ia, kävimme
putouksilla, lohiportailla ja kahvilla. Kahvittelun
jälkeen rupesimme tekemään pientä huoltoa.
Perskules se oli sitten siinä. Ketjuja kiristäessä
llmeni. että Pelti-Jawan vetoakselin laakeri oli
niin väljä että ei sitä taaskaan pitemmälle
uskaltanut lähteä, hyvä kun takaisin Tornioon.
No tänä vuonna oli uusi yritys. Jukan kanssa
oli lomaa samaan aikaan viikko.Jokke taas oli
Keskj-Euroopassa asuntoautolla.
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Jukan kanssa suunniteltiin reissua
huolellisemmin, Huoltoautona Jukan pitkä
Turbo-Hiace ja että avaimet jää Tornioon, niin
että Seppo voisi tulla pelastamaan pulasta.
Vuosi sitten avaimet jäi taskuuni. Matkaan
lähdettiin 14.7 . 2012. Torniossa taasen Sepon
luona syötiin hyvin, saunottiin ja yövyttiin.
Aamulla herättiin hyvissä ajoin aamupalalle,
joka oli jo pöydässä odottamassa. Sitten
pakattiin reput, mietittiin mitä kaikkea sillä
reissulla tarvittaisiin. Ajatus oli että teltassa ei
yövytä, reppuihin ei kovin pallon,
vaihtovaatteitten, kävelykenkien pyyh keen ym.
tarpeellisen lisäksi mahdu. (Voi kun olisi ollut
Pav ), joka tapauksessa repustani tuli melko
raskas, no lisäsin repun alle makuupussin niin
repusta tuli korkeampi ja niin se ei tuntunut
ajaessa juuri miltään, kun se lepäsi satulan
takaosaan.bNo sitten päästiin matkaan, kyllä
oli taas nautinto istua Jawan satulassa ja
suunnata kohti uusia seikkai u1a. Kelr oli
mainio, aurinko paistoi. Alkumatka mentiin
Ruotsin Tornionjoki varta seurai ien ooh.o se-
suuntaan. Eka pysähdys ( 100 km iakana)
tehtiin Ylitorniolla, STI mentiin kahville. Ja
siellä pientä suunnittelua, päätettiin ajella
Leville, syödä hyvin ja yöpyä hotellrssa. Matka
jatkui rauhallisesti ajellen kohti Leviä ,

Pellossa (takana n.160 km) pysähdyttiin vain
hetkeksi oikomaan jäseniä, ja seuraava etappi
oli Kolari, jossa taisimme juoda kahvit. ( 230 km
takana) Jawat pelittivät tosi hyvin, matka
Leville taittui hyvässä säässä maisemia katsel-

lessa, mitä nyt it ko ta tarttui visiirin.
Saavuimme Leville joka m elestäni näytti
joltain saksalaiselta p kku k_vlä tä. (vaikka
enhän minä koskaan ole Sa<sassa käynyt,
kun en Levilläkään, mutla <u,,r ssa olen
nähnyt.) (takana n.310 km). Jr((a (un kuuluu
Sokoksen henkilökuntaar- r - e Jrnme
Jawat Sokos hotellin pihaar. J-(ka sai
respasta meille huoneer a a-::la kan
kellarista Jaworlle jossa myös Jav,c e- kuntoa
tarkasteltiin. Kaikki hyvin. er n'uu:a kuin
hotelliin syömään. Nautin rre oa'e^a'. åä ja
lohisalaattia, niin ja pari o utta. Ky lä senä
läksimme katselemaan miltä Lev niitä pikku
kauppakaduilta näyttää. ja eikös me eksytty
johonkin Pubiin kaljalle. lstuimme siellä pienen
soittolavan viereiseen pöytään. lhailimme
soittimia lavalla, lavan eteen oli jätetty kitara
sen yläpuolella teksti lupa soittaa. Muutaman
oluen jälkeen rohkenin kokeilla kitaraa,
haeskelin siitä erilaisia sound biisejä ja
jotain Creedencen biisiä, johon Jukka sanoi et
e mee noin (No mä en olekkaan oikea

"t I !^2.i'r L r'r^-- - .. .at.J jd 'U lpiJdlll
- ra ^a :a .o-k - a.a- t a.a- 1älkeen
hromatiiin.kuinka po'Lr kat 'rssas tseään
lähemmäksi mertä,Jukka soitti vielä tovin,mut'
tuumas olutta tässä piti juoda. Vielä yhdet
otettiin,joku herra heitti pöydälle muutaman
kolikon ja pyyti Jukkaa vielä soittamaan,J ukka
ei enään soittanut, vaan lähdimme hotellille
sänkyä etsimään. lhan hyvin nukutti, Herätä
ois voinnu vaikka vähän aikaisemminkin.



Aamupala oli tosi hyvä perinteinen, pekonia
munia kinkkuja nakkeja jogurtit ym. Jukan
alkometrillä seurattiin promilleja. Seuraava
etappi oli Muonio . Hieno päivä oli taas tulossa,
aurinko paistoi, lähdettiin kohti Muoniota.
Maisemat olivat jo ehkä muuttuneet jo vähän
lappimaisemmaksi. Muoniossa tankattiin ja
hörpättiin kahvit , (takana n.375km )kun
tulimme ulos huomasimme, kuinka niin
h ilja isesta paikasta löytyi ihmettetijöitä
Jawojen ympärillä. OIi nuoria ja vanhoja kai
pa ikkaku ntalaisia, autoilijoita ja motoristeja.
Paljon tuli kivoja kysymyksiä. Siitä jatkettiin
Karesuvantoon päin. Karesuvanto oli tosi
hiljainen paikka, ei paljon asutusta maisema oli
jo paljon karumpaa Lappia. (takana n.450 km )
Pyörähdimme siitä ulkomaille eli Ruotsin
puolelle Ja hetitakaisin. Koko ajan satulassa ja
kohti Kilpisjärveä. Matka kilpisjärvelle tuntui
jotenkin pitkältä majsema oli kaunista mutta
koko ajan samanlaista. Kyllä Jawalla on kiva
alaa ja jotenkin niin nostalginen, ajoihan ne
ukot nill ä sil o n kauan sitten, mutta.. mutta, no
kyllä se Saa^ar-nrur' rupesi viimein
näkymään. PysähC,i tt in ehkä noin 10
kilometriä ennen ( c slärveä ihailemaan
Saanaa ja putsaa-aå- : <o te v s r Stä
Ki pisjärve ä :z<a- z ^ ::: <- <!.se t n
majoituksra. e<e ae <<e: :a.,s --:a neuvor
toiseen. jossa olr yksi r vltalo huonesito
vapaana, tietysti otimme sen. Huoneislossa
kun oli sauna niin pitihän sitä
saunakal..makkaraa Iähteä osteleen. Onneksi
aivan lähellä oli Nesteen tankkaus piste jonka
yhteydessä oli kauppa. Jukka tyhjensi oman
repun ja lähdettiin kaupalle minun Jawalla,
koska siinä on satula kahdelle. Kaupasta
ostettiin lihapiirakkaa, makkaraa, olutta,
sipsejä. ja sitten takaisin saunan
lämmitykseen. Sähkösauna ei ole paha
lämmittää. Siinä saunaa odotellessa saimme
huoneiston etupihalla kertoilla Jawatietoutta
useille uteliaille naapureille. Kyllä on Jawa
hieno entisöitynä, etenkin Jukan Perak oli
monelle ennennäkemätön. Jukka kun osaa
englantra niin se ruokki kaikki ulkolaisetkin
tiedonnälkäiset. Sitten oli jo aika mennä
saunaan, ja kyllä me pojat saunottiin, useita
tunteja, makkaraa syötiin ja jokunen ykkös olut.
Sitten tuli aika silmät ummistaa, ja levätä
seruraavan päivän iawailua varten.

Seuraava aamu oli aurinkoinen niin kuin
melkein koko yökin, ei Lapissa vielä
heinäkuussa aurinko pitkäksi aikaa laske.
Aamupalalla käynti kuului hintaan. Se oli
hyvää, kalaa oli jokaisessa olomuodossa,
turskaa, siikaa, silakkaa, lahnaa ja lohta
graavina, säilöttynä, paistettuna ja
savustettuna. Otimme kahvia ja puuron, kala
ei heti aamulla maistunut. Sitten siivosimme
jälkemme. Reput selkään ja kohti Skibottenia.
Jawat lähtivät hyvin käyntiin. sininen savu jäi
rivitalon pihaan leijumaan, kuin muistoksi
kahdesta Jawahullusta. llma oli vielä
aurinkoinen mutta koleampi kuin eilinen.
Skibotteniin ei ollut pitkä matka. Maisemat
senkuin paranivat , kahvipaikkaa kovin
kaipailtiin, ei oikein sellaista näkynyt. Joten
läksimme siitä Narvikia kohti, ajateltiin mennä
seuraavalla huoltsikalle tankkaan ja kaffeelle.
llma oli vielä siedettävä vaikka jotenkin kolea.
(takana jo 600km.) Vaikka kuin ajettiin niin
minkääniaista huoltoasemaa ei tullut vastaan
. Tihkusadettakin olijo ilmassa, Ajoviima tuntui
aina vaan kylmemmältä, eikä bensa-asemaa
näkynyt. Pysähdyimme jottekkin
levähdysalueelle vähän ve nytte le mää n
1äseniä S inä iutellessa huomasjmme että
kump krn ol nähn),t sarnan jlmiön, siellä
vuoristossa kun ajeitiin Niin aivan kuin pikku
joki olisi virrannut alamäessä tjen vierellä
vastaan. Outoa harhaa? Matkaa oli vain
jatkettava. Ehkä siitä noin puolen tunnin ajon
jälkeen Jukan pyörästä loppui bensiini. Siinä
kun sersottiin tien sivussa, nävtti vielä
lupaavalta olimme korkealla vubrella ia
kaukana alhaalla näkyi vuono ja siellä tatojä.
Oliskohan nyt viimeinkin huoltoasema. Annoin
Jukalle limupullon verran bensaa omasta
Jawasta. Laskettelimme melkein vapaalla
sinne vuonon pohjalle. Ajoimme pikku kylän
läpi eikä minkäänlaista Bensamittaria näkvnvt
mailla eikä halmeilla joten käännyimme
takaisin. Kylän alkupäässä oli tien vieressä
talo jonka rappusjlla oli mies tupakilla Jukka
kurvasi miehen luo, Kysyi tältä lontoon kielellä
Bentsiiniä, eihän sitä sillä ollut. Samaan
aikaan viereisestä ovesta tuli pari kaveria.
Sama kysymys onko bensaa , Nou roplem,
kaverit lähtivät siitä autolla. Sillävälin tämä eka
mies keitti kahvit, että osasi olla murukahvikin
hyvää, keittäjä oli israelilainen. Sitten nämä
toiset tuli takaisin bensaa kanisterissa.



Kaverit oli norjalaisia eivät olisi rahaa ottaneet
sanoivat vain, että suomalalset ovai heidän
veljiään ja silloin autetaan. Jukka sai lopuksi
bensan maksettua. Lähin huoltoasema oli noin
25km päässä Kun porukka oli kiitelty, niin
lähettiin bensa-asemaa kohti ,löytyihän se,
yksi mittari oli laitettu linja-auto pysäkille.
Parasta siinä oli se että Jawan tankit olitäysiä,
huonointa oli se että rupesi satamaan ja jostain
risteyksestä väärään suuntaan, kierrettiin
turhaan siinä sateessa koko vuono.( tai niemi
n.50 km.) Kaikesta huolimatta oli jatkettava
matkaa, lämpötilakaan ei ollut kymmentäkään
astetta, ja sitten noilla hiton vuorilla oleva um
pahensi vielä fiilistä. Olihan nyt heinäkuu.
Onneksi laitoin joskus raksafirrasta saarani
keltaiset sadehousut jalkaani, kun satoi koko
ajan. Alkoi jo hämärtää kun saavuimme
paikkakunnalle nimeltä Bjerkvik. (Takana
n.870km Löysimme kylästa pienen torin ja torin
laidalta infooisteen Se oli sellainen autolla
vedettävä koppi. Ajoimme sen eteen, n iin sieltä

ryntäsi niin innostu n ut Veraanipyörämies meitä
vastaan, Pyysi meidät heti sisälle
lämmittelemäån. Kyllä voisi myöntää että oli
kylmä. Kertoi itsellä olevan 750ccm venäläinen
sivuvaunupyörä. Hän siinä samalla sai meille
varattua mökin Hersletta camping alueelta, 15
km päästä, mikä helpotus. paikka oli vain 18
km Narvikista Lof oottie n kainalossa.
Lofooteillehan me oltiin menossakin.
llmoitimme itsemme Herslettan campingiin
sisälle, samalla kysyttiin purtavaa , ei ollut
muuta purtavaa kuin sipsejä, no niitä pussi
evääksi. Mökki oli todella kylrrä. siinä oli oar
huonetta ja vessa kaksi pientä lämpöpatteria
toinen oli vessassa. Tutkimme reppuja, niistä
löytyi sipsien lisäksi pari grillimakkaraa
oluttölkki ja vesipullo, oli siinä hieno iltapala.
lkinä en ole syönyt niin kovia sipsejä. Eikä niitä
syönyt kumpikaan, jäljellä oli vielä herkut olut ja
makkarat ,mökki vaan ei lämmennyt vaikka oli
kaikki keittolevytkin päällä Siitä idea, makkarat
kuumalle levylle ja siinähän ne grillaantui ihan
hyvin, olut tasattiin muovimukeihin, mitä muuta
se Jawa mies reissussa tarvitsee. No unta,
mökissä oli hyvät peitot. Hyvää yötä, Aamulla
aamupalaksi vesilasi, vettä se tuli ulkonakin
tosin vain tihkusateen muodossa. Lämpötilakin
vaivaiset n.+6 astetta. Meni oikein
miettimiseksi mennäänkö Lofooteille vai ei,
pähkäilyn päätteeksi päädyimme jatkamaan
matkaa Kiirunaan, olimmehan tulleett jo
Loofoottien tienhaaran ohi.

Narvik sai jäädä taakse ja kohti Ruotsin rajaa,
jos ruotsissa olis enemmän palveluita tien
varsilla kuin Norjassa. Ruotsin raja olijo ylitetty
ja ajeltu ties kuinka paljon, TuLi kyltti Kaffe ja
nuoli oikealle laskettelu- rintee le sinne
korkealle vuorelle lähettiin kahv n toivossa,
Perillä löydettiin suljettu ravintola, oven
pielessä oli lämpömittari joka n ä!'tt vain -3
astetta. Äkkiä alas ja Kiirunaa kohti. Jonkin
ajan kuluttua löysimme kaupan ky tln. loten
Kiiruna Narvik radan alija kauppaan. Kello oli
ties mitä, n'utta re.lle se oli aar-pa an aika.
Ja ky lähän sitä sämpy ällä V le Vallaton
nake lla ja lmu la taas laksoi. Sääkin oLi

parantunut aamusta huomattavasti. Niinpä
Loppumatka Kiirunaan menr hyvin. Kiirunassa
ajoimme kaupungin keskustaan josta
löysimme matkailuinfon, sieltä Jukka kieli
miehenä selvitti me ille ajo-ohjeet
I e i r i n t ä a I u e e I I e . Kävim me kauoassa
hakemassa reppuun vähän lisäpainoa.
(takana 1060km) Kiirunan leirintäalue oli
luksusta edelliseen paikkaan verraten, oli
lämpöinen kämppä, ravintola josta sai ruokaa
ym. Aurinkokin paistoi kun asetuimme taloksi
camping Ripan ab rivitalokämppään. Kyllä oli
hyvä mahtava fiilis tuon edellä kokeman
jälkeen. Oikein täytyi oluet kaivaa repusta.
Sitten käytiin läheisessä pizzapaikassa,
palatessa huomasimme Jawojem me
aiheuttaneen pienen kokouksen mökkimme
eteen, puheen sorina oli ulkomaata . jotainhan
multa kovasti kyse ti n vastarlin vaan nej neJ..

nou nou. Jukka o ko'.,assa keskustelussa
a-5t.a a a se- 3e' :^-^^a^ nanssa, harvoin
no n Ja','.as:a ^nosiune ta näkee. Kuvasivat
tois aa. Ja,',a- se assä, Jukka kuvasi vielä
heidät eiia n'o emmat istuivat oman jawan
pää iä. He dän mielestä Jawat kuuluisivat
museoon. Jukka sanoi niille, että ne ovat
mu seore kiste rissä. No miksi te sitten niillä
ale ette? No niillä on mukava ajaa.. Kiiruna on
kiva pikkukaupunki, siellä on jo huoltoasemia,
pa n kkiautomaatteja, baareja ym. Norja tuntui
vaatimattomalta, näin turistin kannalta. Oli
miten oli, me kävimme illalla camping Ripan
ravintolassa konjakilla, ja sitten nukkumaan
Aamulla takaisin ravintolan tiloihin
aamupalalle, täytyy sanoa että oli hyvä, syötyä
tuli jopa liikaa. Seuraava etappiin Jällivaaraan
näytti että saadaan lähteä poutasäässä,
polkaisimme Jawat käyntiin, jotkut illan tutut
heiluttivat käsiään kuin toivottaen hyvää
matkaa, kun jawamiehet kurvasivat
valtatielle..
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Ei sitä poutasäätä pitkään riittänyt, satamaan
taas alkoi, ei muuta kun niitä hemmetin
kumihousuja taas jalkaan. Ei sateessa aielu
mukavaa ollut. mutta onneksi sää oli
lämpöisempää kuin Norjassa. Aikamme
ajeltuamme rupesi liikenne matelemaan. Dian
asia selvisi että edessä meni aivan kuin sirkus
Sarrolan traktorilla vedettävä asuntovaunu.
Helpostihan me siitä ohi päästiin. Sade vain oli
sen verran epämukavaa, että piti kurvata
levähdysalueelle. Siinä kun kierreltiin rukkasia
kuivaksi, niin eikös se sirkuksen asunrovaunu
kääntynytkin samalle parkkialueelle, ia aioi
sirhen Jawojen perään. Jukka hulsi hänelie:
what a hell are you doing? Srihen kaverj sanoj
että hän ei näytä olevan ainoa hullu näillä
taipaleilla. Jukka haastatteli kaveria. Oli
saksalainen, ja lähtenyt traktorilla reissuun
toukokuun lopulla kiertänyt ltä-Suomen kautta
Kirkkoniemelle ja sitä kautta Lofooteille, kotiin
kaveri ehti joskus syyskuussa. Sateesta
huoltmatta erottiin hymyssä suin. Oli siinä
miehellå ajamista keskinopeus 20km/t.
Jällivaaraan päästiln, mutta ionkin verran
märkänä. (takana 118Okm j Asetuimme
GällivareCampingalueen kimppamökkiin.Oli
meillä oma huone, mutta keittiö oli vhteinen ia
koko hemmetin ajan saksalaisten- kävtösså_
Tulisinne lopulta tilaa, Jukka pääsi paistamaan
meille 4 grillimakkaraa jotka ostimme lähi
huoltamolta, Makkarat oli tosi hwännäkoisiä.
eikä ollut kyrlä Jukan vika, mutta en erä.ssän

ole maistanut niin kehnoa makkaraa eikä
Jukkakaan. Syököhän ruotsalaiset oikeesti
semmosii. Huh. Piti sitten tyytyä juusto_
voileipiin. Seuraavana päivänä saimme taas
herätä oikein heinäkuiseen kesäsäähän.
aurinko paistoi heti aamusta ja oli tosi
lämmintä. Ajattelimme käydä vannan rouvan
rantakahvilassa aamukahvilla, mutta
tuhannen tulimaista! Jukan Jawa ei suostunut
käynnistymään, oli varmaan edellisen päivän
sade keli kastellut jo ta in tärkeää
kärjettömässä sytytyksessä. polkemalla tuli
hiki, sitten vaihdettiin tulppia ja sitten sitä
työnnettiin pitkin pihoja siinä sitä tuli tosi hiki.
kyllä se kumminkin suostui kahville
lähtemään. Seuraava etappi oli överkalix.
Ylitornio ja Tornio Loppumatkasta en taida
enää kirjoitella, koska keli oli palautunut
takaisin kesäksi loppu matka oli niin tuon
alkumatkan kaltainen eikä siinä mitään sen
Kummempaa tapahtunut. Kävimme kunnolla
syömässä. Nautimme Jawan kyydistä ja sen
ihanasta moottorin papatuksesta. Valtavan
porotokan näimme ennen överkalixia, liikenne
oli jonkin aikaa poikki. Sitten yhtä kyytiä
Tornioon ja saunaan. Jawailu on liivaa, mutta
sateella se on sitä vasta jälkeenpäin.
Seuraavaksi taidamme haluta iawailla ehkä
Viro-Latvia suuntaan.

Norjan matkailijat Lippo Ja Jukxa.

Ostetaan ja myydään
Valmistan Jawa Six ja sotapyöriin osia:
Numerokilpiä
Roiskepeltejä
Risupeltejä
H a rjapeltejä ku rasuojaa n
Rekisterin taustapelteiä
Ketjusuojia
Prikkoja etuiskarin päähän
Etukurasuojia lasikuidusta
Sivuseisontatukia
Pakokäyriä sotamalliin
l\4otocross-mallin yläkurasuojia
Valmiina jäljellä:
2 kpl ohjauksen kiristäjiä ja atapään prikkoja
Jawa Sportln numerokilpiä
Jawa 11-18 mallin rekisterin taustapelti
Satulanpohja lasikuitu

9? m9j9cr9ss lasikuituiset etu- ja takak,rrasuojat
2 kpl IFA 127 t\457 ketiusuoiat tasikuitu
2 kpl Montesa 125 keiusuojat lasikuitu
HVA 250 lV80 magneeton koppia muovista ja
atu m ntsta
Hopeasiipi mopon merkki
Jouko Koli, Hyvinkää 019-463085, 0400-S93605

My-ytävänä kärjetön sytytys 12V, käy Jawoihin 638_
640 sekä CZ 47216.
Hinta 300€.
Myytävänä myös CondorA35O Sveitsin armeijan
pyörä.
Museorekisterissä, alkuperäiskunnossa.
Hinta 1800€.

Korjaan Jawan kampiakseleita sekä asennan
kärjettömiä virtavehkeitä.
Myös suoritan pieniä koneistustöitä.

Lauri,041-549 8156.
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