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Päätoimittajan
palsta

Taas alkaa olla tämä vuosi taputeltu ja Jawat huilaavat talleissa
ainakin pääosin odotellen tulevaa vuotta ja ensi kesän ajoja.
Tuli tehtyä kaikenlaista reissua menneenä kesänä mm. huhtikuussa
tuli käytyä Bronon rompepäivillä, joka on oikein Jawamiesten
paratiisi! Jawatavaraa oli tarjolla niin runsaasti, että riitti. Kesäkuussa
sitten oli meidän oma tapahtuma Ylöjärvellä Jawasakkiajojen
merkeissä. Oli myös kesäajoa etelässä ja Lahden Jawatapahtumaa
ym.. Lisäksi olin Kauko Suntioisen pariskunnan ja oman vaimoni Pirjo
Kosken kanssa elokuussa pitkällä kesäreissulla aina Puolassa
saakka 650cc nelitahti Jawoilla ja kilometrejä tuli noin 3000km.
Samalla reissulla poikkesimme Latvian Jawa-ajoissa tulomatkalla.
Sielläkin oli noin 100 Jawaa, mitä erilaisimpia malleja. Ralli oli hieman
erilainen kuin meillä, mutta henki oli samanlainen, Jawa on paras!
Sain syyskesällä Velorexini museorekisteriin, mutta se tuli kuitenkin
myytyä eteenpäin ja se pääsi hyvään kotiin, mutta se siitä. Harrastus
kuitenkin jatkuu ja tällä hetkellä minulla on työn alla aito Suomi Jawa
500cc nelitahtinen vm. 1955, joka on ollut samassa suvussa uudesta
saakka ja on edelleen. Omistaja on kuitenkin sitä mieltä, että nyt olisi
aika saada se museoajoneuvo kuntoon. Yritetään, ehkä onnistuu!?
Jawasakin vuosikokous on taas tulossa maaliskuun alussa. Erillinen
tiedotus tässä lehdessä. Tulkaahan joukolla mukaan, että saataisiin
parempi osanotto! (edellisessä kokouksessa oli vain 14 henkeä).
Kesäkuussa 2016 on sitten kerhon päätapahtuma Jawasakkiajo
Espoon Siikarannassa, joten tervetuloa sinnekin joukolla kaikki
kynnelle kykenevät!l
Nyt teillä kaikilla taitaa olla uusi jäsen ja kalustoluettelo, joten

pitäkääpä vaikka sen avulla yhteyttä muihin harrastajiin, kun tarvetta
ilmaantuu. Meitä on melkoinen määrä!
Lopuksi toivotan teille kaikille oikein hauskaa.ja hyvää antoisaa
Jou lua ja Uutta Vuotta!l!

Terveisin Veikko Koski



Puheenjohtajan palsta

Tervehdys hyvät kerholaiset. Ja taas kerran syksy on saapunut.
Jawatkin rupeavat pikku hiljaa vaipumaan talvi horrokseen. Omassa
Jawassa huoltokin ensi kesää ajatellen on jo tehty. Valmiina kohti
Siikarantaa. Starttaamme jo perinteisesti torstaina. Harrastamme
välillä kulttuuria ja olemme valinneet väli yöpymispaikaksi Lopella
sijaitsevan Marskin kelohonkamökin. Ettei vain matka käy liian
lyhyeksi. Kyseinen mökki on joskus aikanaan siirretty Lieksasta
Looelle.
Espoosta olemme tilanneet saattojoukot saattamaan meidät
Siikarantaan. Emmehän muuten osaa perille ujot maalaistollot,
Toivottavasti ilman herra olisisuotuisa säiden suhteen.

Vuosikokous 20'16 muuten pidetään tällä kertaa Heinolan ABC:llä 5.3.2016, joka täten kutsuna

esitän. Miksi abc.llä, siksi koska Cumuluksen tila Hämeenlinnassa hoitaa erillinen toimisto ja

edellinen kokous oli erittäin kallis, vaikka osallistujia ei ollut, kuin 14 henkeä.

Tällä kertaa tila on edullinen ja jos osallistujia on 20 tai enemmän saamme 207o alen n usta. Kerho
perinteisesti tarjoaa kaikille kahvit. Toivotaan, että tulee runsaasti porukkaa. Näin säästämme

kuluissa huomattavan summan.
Nettisivut ovat tulleet tiensä päähän ja kaipaavat päivitystä ja siihenkin menee jo toista tonnia.

Tätä kirjoittaessani lmatran rompepäivät ovat takana. Ja taas kävi nimittäin se kuuluisa Alfret iski

Jawa osien myyjien kimppuun, osia taas lähti luvattomille teille.

Kyllä se on käsittämätöntä. Toiset näkevät suuren vaivan hommaamalla meille harrastajille osia ja

myyvät vielä kohtuu hintaan. Siinä käy vielä niin ettei niitä osia saa rehelliset eikä myöskään
pitkäkyntiset. Ei tuossa ole mitään järkeä. Myyntipaikat alkavat jo maksaa aika paljon,

polttoaineet, majoitukset päälle. Ei siitä oikein varkaille riittäisi millään. Se tässä on minusta

hullua, että varkaat kuitenkin ovat alan

harrastajia, tuskin Jawan osat muihin käyvät. Viedään omalta porukalta, käsittämätöntä!

Toivottavasti varkaiden ajomatkat ovat mutkatsia ja paljon ongelmia matkassa.

Tämä juttu ilmestyy Joulun lähellä. Minä ainakin haluan esittää lämpimät kiitokseni kaikille

varaosien toimittajille hyvästä yhteistyöstä ja kiitos, että kehtaatte. Uskon että tähän yhtyvät

muutkin rehelliset harrastajat KIITOS! Parempaa tulevaa vuotta teille kaikille.

Eiköhän tässä ollutkin taas yhden ukon tarinoita. Jouluksi pitäisi ilmestyä kalustoluettelo ja lehti

Jou lun pyhien iloksija ajan kuluksi.

Ei muuta kuin oikein hwää ia rauhaisaa Joulun aikaa ia Hwää Uutta vuotta kaikille kerholaisille ia

teidän perheille!

T: Hannu Myyryläinen



Tiedotuksia

Tervetuloa v.201 6 Jawasakkiajoihin !

Jawasakkiajot järjestetään 10.-12.6.201 6 Espoossa Hotelli Siikaran nassa.

Hotelli Siikaranta sijaitsee kauniin Siikajärven rannalla ja Nuuksion kansallispuisto alkaa
kirjaimellisesti hotellin takapihalta.

Ajoväen vastaanottaminen alkaa perjantaina klo 12. Rallimaksu on 25C ja se maksetaan käteisellä
ilmoittautumispaikalla. Päiväkävijät 5€, lapset ilmaiseksi. Maksuun sisältyy t-paita, pullakahvit
lauantaina automuseolla, museon sisäänpääsy, rantasauna lauantai-iltana ja iltaohjelma.

Perjantain illallinen tarjoillaan klo 16-19 hotellin ravintolassa. Myöhemmin on mahdollisuus
iltasaunaan hotellin saunatiloissa. Muuten perjantaion pyhitetty vapaalle seurustelulle.

Lauantaina aamiainen tarjoillaan klo 8.00-10.30. Hotellin saunatiloissa on mahdollisuus saunoa ja
uida klo 8.00-10.00 välisenä aikana. Lipunnosto on klo 10.00 Klo '11 .00 kokoonnumme hotellin
edustalle ja suuntaamme kulkumme letkana kohti Espoon automuseota. Museolla tutustumme
vanhoihin ajoneuvoihin ja nautimme pullakahvit. Yleisöllä on mahdollisuus tulla tutustumaan
pyöriimme Automuseon pihalla klo 12.OO-14.00. Automuseolta poistutaan omaa tahtia. Ruokailu
hotellin ravintolassa on klo 16-19. Rantasauna on vuokrattu käyttöömme klo 17-19. Omat pyyhkeet
mukaan hotellihuoneesta tai kotoa. Hotellin baarissa on perjantai-iltana Karaokea, lauantai-iltana
tarjolla musiikkia ja mahdollisesti poliisin esitelmä, sekä Jukka Helkaman esittely Konelirkkeen
historiasta Jawojen maahantuonnista noin klo.17-19 välisenä aikana. Lisäksi tietysti ohjelmassa
perinteinen palkintojenjako klo 20.00.

Sunnuntaina on aamiainen klo 8-10.30, jonka jälkeen on mahdollisuus aamusaunaan kio 8.00-10.00
Huoneiden luovutus on k1o12.00 mennessä, jonka jälkeen suunnistetaan jokainen kotia kohti.

Hotellissa on varattavissa erilaisia majoitusmahdollisuuksia. H uonemajoituksen hintaan sisältyy
aamiatnen ja aamu- sekä iltasauna. Lisäksi varattavissa on telttapaikkoja ja asuntovau nu paikkoja.
Teltta- ja asuntovaun u majoiiukseen sisältyy aamu- ja iltasauna. Varaukset tehdään puhelimitse
suoraan Siikarannasta p.09867971.
Majoitushin nasto:
t hengen huone 68€/vrk
2 hengen huone 76€lvrk
2 hengen huone lisävuoteella 96€/vrk
Telttaoaikka 1 0€/teltta/vrk
Asuntovaunupaikka 20€ivrk (parkkialueella, jossa sähkötolpat kahden tunnin ajastuksella)

Ru oka ilu h in nasto:
Aamiainen 7€lkerla (tarjoillaan lauantaina ja sunnuntaina, huoneissa majoittuvilla sisältyy huoneen
hintaan).
Kotiruokapäivällinen 1 2€lkerta (tarjoillaan perjantaina ja lauantaina).
Hotelli myy hotelliin, telttaan ja asuniovaunuun majoittuville paketin, johon kuuluu majoitus,
aamiainenx2 ja päivällinenx2. Paketin ostajalle annetaan ranneke, jolla pääsee ruokailuihin. Muille
ateriat myydään erikseen ja he saavat lipukkeen.
Hotelli myy perjantaina ja lauantaina noin klo 20 alkaen aulabaarissa / ravintolan terassilla iltapalaa,
esim. grillimakkaraa ja lettuja. Aulabaarista mahdollista ostaa pientä purtavaa koko päivän ajan.

Majoitukset 1 0.5.201 6 mennessä tunnuksella "Jawasakkiajot".
Varauksettulee aina tehdä n iin, että huoneiden majoituskapasiteetti on täysin hyödynnetty elivaratkaa
kaverin kanssa kimpassa. Kahden hengen huoneita lisävuodemahdollisuudella on 36kpl,



tavallisia kahden hengen huoneita 17kpl, yhden hengen huoneita lisävuodemahdollisuudella 6kpl ia

vhden henoen huoneita 120cm leveällä sångyllä skpi. Lisäksi tarjolla on yksi Superior-huone, johon

L"r'tr,'"råiåittrruun n"rrri henkilöä, mök-kimajoitus ja teltta- sekä asuntovaunupaikat, joten

majoitustilaaon runsaasti.

Hotellin baarissa on A-oikeudet. Omien alkoholijuomien nauttiminen on kiellettyä muualla kuin omissa

hotellihuoneissa, ja teltoissa sekä niiden väliitömässä läheisyydessä. Olemme vastuussa hotellin

VÅpåristOn 
"iisteyåestä 

eli muistetaan viedä roskat roskrkseen ja jokainen tietystisiivoaa omat jälkensä'

Lähin huoltoasema sijaitsee Veikkolassa noin Skm vanhaa Turuntietä ja ruokakauppa on myös

Veikkolassa.

Ajo-ohjeet:
t'uiun fuunnusta lähestyttäessä ajetaan ensin tietä nro 110 (Nupurintie eti 1.s, -v3nn9.]gruntie), 

jonka

iair.åår tåå""vt"än siikäjärventiette (kyltissä lukee siikajärvi). siikajärventieltä käännytään vasemmatte

Naruportintielle (kyltti Siikaranta 2km).

Helsingin suunnasta siikarantaa kannattaa lähestyä pitkin Kehä lll:a josta käännytään Bembölen

ronäåii" (tkean tiittymä) vanhalle Turuntielle (tie 110) jota lähdetään Veikkolan suuntaan, jonka jälkeen

[åa^"vtaån Siikajårventielle (kyltissä tut<eå siitalårvi). Siikajärventieltä käännytään vasemmalle

f.fåiupärtinti"f f " 1ryttti Silfarania 2km). Hämee_nlinnan.. suunnasta kannattaa myös kääntyä Kehä lll

iannån ruuntuun la sitten Veikkolan iiittymästä Bembölessä vanhalle Turuntielle (tie 110) Veikkolan

suuntaan, josta käånnytään oikealle Siikajärventielle, (kyltissä lukee Siikajärvi).

Huom! Jos asetat navigaattoriin siikarannan osoitteen, paikkakunta on Kirkkonummi

1pi. S"urauuas"a lehdässä sitten tarkemmat tiedot mm ajokartta yms )

äaaGrtopatu"tu 50km säteettä; Jani Kosonen ja Niilo Skyttä 040-5760740 + 0400-439441

Huom! Majoitusvaraus on suljettu 19.12 2015 ia 3.1. 2016 välisenä aikana Joulun takia ja avataan

taas4.1 2016 klo. 8.00 eteenpäin. 09-867971+myynti@siikaranta'fi Sähköpostiin voi varata, mutta

paåmpi puhef imella niin majoitus Siikarannassa saadaan merkattua!

IAWASAKKIAIOT
20.16

SunelÄnvt, EsPoo
33. la*'.sakkiaiot iåri€stetäån 10."12.6.2016 Espoosså Hotelli Siika'ånnastå'

Huone\.aråuket P.09867!171

Alueeltå mvös måhdollisurs t€lttarnåioltulseeh ja asuntovaunupallkoFl'

ge3das3 A-oikeudd'

Hotellisså såuna iå u|må_allås'

XokoontumisaioFn ohielmassa tnm. aJ€lu Erpoon Automuteolle'

Hotdlis3å mahdollisuu! naulti. koti.uotapåMllinen 3ekå'amiålnen'

llsåti€tol3: tYtvwiawe!ålli.fi
v€lllo.to6h@iåurasekkl.fi
D,0,(}O7A:]295 / veiHo Kosk
irnar€lma@låtvesettt fi
pl}4D4tl60s / Ttmo R€lrne
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t-I \-:- ANNUAL Jewasaxxl MEETING
5-,.X-D\fiflFl 2016

4!E\TF'V
-6\' SIKAIÄRVI, EsPoo, FNLAND

Welcome to 33th annual Jawasakki-meeting !

ThemeetingisfromlOthtol2thJuneyear2016atHote|Siikaranta'Espoo.Hote|iS|ocatedbeside
beautiful Lake Siikajärvi and Nuuksio National Park'

Hote|roomreseryationScanoemadefromHote|siikarantabye-maiI(myynti@siikaranta'fi)orbyca||ing
(+3859867971)'Hotelroompricesarebetween6s-gSeurospernight.Placeatcampingareacostsl0
eurospertentpernightand20eurospercaravanpernight'Al|accommodattona|ternativesinc|udes
possibility to use sauna twice a day Dinner costs 1 2 euros per person on Friday and Saturday'

We will gladly answer to all your questions' so send us e-mail to iawaillen@gmail com'

33rd Jawasakki meeting 10'-12'6 2016'

[oca6on: Hotel Siikaranta. Espoo {30km from Helsinki}'

Room .eservaions: +3589857971 / myynn@siikaranta fi

Large tenting area. Sauna and swimming pool

Bar, buffet and breaKast'

More information www iawasakki-fi

jawaillen@gmail com
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Tiedotukset jatkuu...........

vuoslKoKous 2016
Paikka: Heinolan ABC 5.3.2016 klo. 12.00
Toivotaan runsaampaa osanottoa, kuin viime vuonna, oli vain 14 henkeä!
Kerho tarjoaa aluksi kaikille kahvitja jos osallistujia on 20 tai enemmän, kerho saa 20% alennusta,
jos vaikka haluttaisiin ruokailla.
Tervetuloa joukolla mukaan päätösten tekoon!

Jyväskylän perinteiset keskitalven rompepäivät:
Tåpahtuma järjesietään Jyväskylän Messukeskuksessa 9.1 .2016 klo. 8 00-'15 00

Tervetuloa, yleensä Jawaosia hyvin tarjolla!l

MP-näyttety 201 6 5.2-7.22016Helsingin Messukeskuksessa. vMPKry Helsingin aluekerho.

classic Motor Show 7-8.5.2016 LahtiTeemana "Sorateiden virtuoosit". VMPKry/Päijät-Häme

16.4.2016VMPK:n Rompepäivät Tampereella Teivossa.. syksyllätaas Lohjalla isäinpäivänä.

Tässä vielä Markkinasivulle myytävää, olkaa hyvä!
Myydään: Jawa 11l21}cc" Peräk-" vm.1954, Museorekisterissä, (ajettu entisöinnin jälkeen noin 150km.

(Elielty Retro-lehdessä no. 51/2006, palkittu VMPK:n entisöintikilpailussa Punkaharjulla v.2006.

Hp.4000€
Lisäksi myydään: Jawa-CZ350cc typ.354 vm.196O Museorekisterissä. Väri musta/sivuvaunu, joka on

Jawaouna-inen. Yhteishintaan 5000€-Jarmo Jääskeläinen Ylöjärvi0400-634934+ vjj@sci.fi

Tiedoksi vielä surullistakin asiaa
pitkäaikainen Jawasakkilainen Heikki Nisula on siirtynyt taivaallisiin Jawajoukkoihin Marraskuussa

oitkäaikaisen sairauden murtamana. Heikki muistetaan aktiivisena Jawojen rakenta.iana ja toisten

Jawamiesten auttajana monissa ongelmissa. H EIKIN M U ISTOA KUNN IOITTAEN !

Myöskin erittäin kauan Jawasakissa ollut Raimo Mäkinen Suomusjärveltä liittyi kuluvana vuonna

taiuulise"n Jawajoukkoon. Muistan Raimon jo ensimmäisistä Jawasakkiajoista Mäntsålästä v. 1984.

Raimo asui silloin porvoon lähistöllä ja muistan kun hän aina pelleili sivuvaunujawallaan ajaen sillä vaunu

pystyssä! RAIMON MU ISTOAKUNNIOITTAEN!

LEO ''LEKSA" VIRTA

Täytti 80 vuotta 21 .1 0. 201 5
"Leksa" on vielä kovasti Jawatouhussa mukana.
Työn alla tällä hetkellä on 125cc JawaCz vm.195B
Hän on pitkäaikainen Jawasakin jäsen

ONNEA JAWASAKILTA!!

(Leo Kuopion torilla 50-luvulla)

-8-



Jawasakin markkinat

Osta n myynvaihda nostanmyynvaihdanostan myynva ihdan.

MWN: Jawa-moottoripyörän kunnostettuja koneita typ.

h nta pyyntö 68O€/kpl. Otan vaihdossa, jos n iin sovitaan.
111250 (Perak), typ. 353/250, typ.559/250,

Jawa typ.355/125 koneen alakert a HP.220€. Cezeta-1 75 typ. 501/502 kone ym. osaa. J ikow-kaasuttimia.

Uudet vanteev pin nat, vaimentajat, ohjaustangotym. kromiosaa. Ketjusuojat alkaen 50€/ ketjut 20€l peilit

20€. CZ-150 koneen osaa, runko-osaa.
Jawa-mopo Babetta 2071210 uutta koneosaa, purkuosaakin on. Jawan porattuja sylintereitä uudella
männällä. Kysele rohkeasti, palvelu pelaal

Veikko Väyrynen 050-3528060 ja s:posii veikko.veko@g mail.com

MYYN: Mulla olisi tallissa ylimääräisenä skootteri Cezeta typ. 502 museoituna vm.1967. Ajettu vain
16800km, erittäin hieno. Historia tiedossa, työkalut ja ohjekirja mukaan ja varapyörä. Tällä hetkellä ei

rekisterissä. Onko teidän kerhoporukassa joku kiinnostunut tällaisesta kamppeesta?! Hintapyynti olisi

3200€. Omistaja Jukka Laulaja ja tarkemmin tietoa pyörästä saa kerhomme puheenjohtajalta Hannu
Myyryläiseltä, puh. 0440-5966823. han n u. myyrylainen@jawasakki.fi

Myyn: Minulla on CZ Sport vm.1973, ajettu ainoastaan 14000km. Olen toinen omistaja, ensimmäinen oli

appiukkoni. Se on MR-katsastettu, eikä uutta häpiä. Nyt olen hävittämässä sitä ja jätän Saab 96- 66
pojalleni. Jos tiedätte, joka olisi kiinnostunut pyörästä, niin ottaisiko yhteyttä. Antaisin mielelläni sen

hyvään kotiin. Tiedustelut l\,4atti Vallisto 0400-578644 ja matti.vallisto@surffi.fi Alla kuva aarteestani!

Myyn: Jawa typ. 550, 50cc, vm.'1958, Täysin entisöity ja museorekisterissä, melkein ajamaton. Hp.

1500€ Tiedustelut Veikko Koski 0400-743296.

MYYN: Lähes uusiJawa 125cc Dagar, enduromallinen
hieno "piikki" vm. 2007. Kuin uusi ajettu vain 328km!
Olin aiemmin ennen eläkkeelle jäämistäni Keravalla
ns. Jawojen piirimyyjänä ja mm. tämä Jawa jäi

minulle ikään kuin ylimääräisenä. Se on kuitenkin
rekistöröity ja menohaluja vailla. Nyt ajattelin sen

myydä talvihintaan 1 500€.
Tiedustelut Erkki Grönlund 0400-47 4261.
ps. Olisi minulla myös aivan uusi käyttämätön
Akrigaattikin myynnissä, jos kiin nostaa jotakuta.

-9,



Peltopäivä'17 .10.20'l 5

Nastolan Järvinen

Laaksosen Paulille olijäänyt vauhti päälle ja hän

reititti classic enskan maastokokeelle kaksi noin 3

kilometrin mittaisen lenkin maanomistaja Mikko

Pällin avustuksella. Nyt säät suosivat tapahtumaa

ja pelto oli täysin kuiva. Ajajia oli paikalla vähän

alle 40, Pellolla ei pyörien tarvinnut olla

tieliikennekelpoisia ja se näkyikin crossipyörien

suurena osuutena ajajista.

CZ kuskeja oli Paikalla 4 kpl

H:lnnu f.i] il:i pl

irhani ollikalrien. alåå Clas3it crossia A+56 luokas5a

Maastoaioa 2015

Paljon kun oli cettejä ajamassa' niin tuleehan

murheitakin. Hultin Jounilta repesi pakoputki

totaalisesti. Onneksi hän oli ottanut varapyörän

mukaan. Siitä putkitilalle ja taas menoksi

iorini iirrii ln .-'rrliiil:lr

Minulla meni joka kerta varatankille noin

kymmenen kierroksen jälkeen. Silti bensaa ei

mennyt kuin muutama litra. Aukaisin kotona hanat

ja niistä puuttuivat varatankin putket. Joko

edellinen omistaja oli poistanut ne tai sitten olivat

sulaneet pois. Toisen hanan muovinen sukka oli

sulanut kasaan.

'r i,"' !
'I t',r

i(irlclttnia joiio clr rr'l rr I rr ':ir rri'i: ' !:

Aikaa ajamiseen oli varattu niin kauan,

varmasi kaikki saivat ajaa tarpeeKseen.

Teksti : Markku Lahtinen

'10 -
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Ruuhijärven Glassic ajotapahtuma 5'9'201 5

Myllylammen maja:

Samalla majalla ajettiin 2011 Kalen 70v

Juhlamantsa. joka jäi osallistujien mieliin

reiteiltään ja järjestelyiltään erinomaisena

ajotapahtumana.

Sen ja nykyisen 1ärjestelyistä ja reitityksestä

vastasi Laaksosen Pali.

Tapahtumaan ilmoitta utu neiden määrä kohosi

mu ih in classic endurotapahtumiin nähden

poikkeu kse llisen su ureKsl

1 969 ja vanhemmat 6 kpl, joista 4 k pl JawalCZ

1970- 1977 11 kPl

1978 - 198217 kPl

1983 - 1989 25 kPl

Yksi sivuvaunu

',,llq
r"l :t,,.ffi

Ht
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Kuluneen kesän oikullisuudesta lohtuen
reititys haki muotoaan loppuun asti ja
viliaoelloille suunnitelluille osuudelle oli

lopulta puitava puimurilla etukäteen ajoura.

ii: i 
., ! ,_ , : i . . - i: r : i : : " : . , i l i , !r'. r'.::.

Maastokokeet olivat alkujaan erinomaisia
Jawoillekin. Kaksi ajettiin sänkipellolla ja

kaksi apila pellolla, kaksi ajokierrosta. Mutta
sade muutti ajopäivänä kaiken Vähän ennen

ensimmäisten pyörien lähtöä reitille alkoi
kaatosade. Sade oli sitä luokkaa, että
näkyvyys oli muutama metri eteenpäin.
Apilapellot pysyivät suhteellisen hyvässä
ajokunnossa, mutta sänkipellot menivät
totaalisen märiksi. Ensimmäiselläkin kenalla
takarengas u pposi 1 0..1 5 centtiä peltoon

Toisella kerralla oltiin paljon syvemmässä ja

mudassa. N/oni iätti toisen kierroksen väliin,
varsin kin vanhemmista PYöristä
Sateesta huolimatta oli erinomainen
tapahtuma.

12-
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Kaanaan kahinat

Tamperelaisen Leak MC:n järjesti Kaanaan Kahinat ajotapahtuma teki sen taas. Että mikä? No
kokosi speedway-radalle reilut 80 kuljettajaa, yleisöä pitkälti toista tuhatta, loistavan sään ja
ennen kaikkea loi sellaisen hengen tapahtumaan, jonka soisi leviävän muuallekinl
Tapahtumahan ajetaan speedway-radalla useissa eri luokissa. Kaikki luokat ajavat kolme
lähtöäja osallistujia oli 60 ajajaa. Suosituin luokka oli ns. paukkurauta-luokka.

Se, miksi Jawaporukalle tämän jutun haluan välittää oli se, että kisassa oli myös sivuvaunu-
luokka ja siinä oli noin 15 osanottajaa. Kisaan kuului 3 eri lähtöä ja niin kävi, että
Jawasakkilainen Pasi Takalo voittr nämä kaikki luokat ja ajoi tietysti crossi sivuvaunu Jawalla
purkkiorjansa Dimi Ruotsalaisen kanssa, joka normaalistitoimii Pasin kisoissa mekaanikkona ja
huoltajana.
Siis mitalin paikka taas kerran Jawallal

Jawasakin uusia jäseniä:

Halonen Pertti
Kaa ritie 17 8,01840 Klaukkala

Koskinen Kauko
La pinsalmentie 9 C26,427oo Keuruu

Kunnasmaa Tapio
Rousku polku 1"6, 23500 Uusikaupunki

Leppäniemi Reino
Hukantie 9 l, 01450 vantaa

** -ffEilF-iCtlErtE-dir

Pokaalit kädessä Dimi vas. ja Pasi oik.

Oinonen Pertti
Korsitie 1 B 8, 00730 Helsinki

Turunen Jarkko
Vuonis.järventie 6, 81560 Vuon isjärvi

van der Meer Jan

Lunnikuja 3, 01450 Vantaa

Terveilrloa fawasakkiin! ! ! ! ! ! !

Kisan voittajat Dimija Pasija täydessä vauhdissa.
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Sixin kaasari ja ilmanpuhdistin

Sixin kaasareiden kohdalla on enemmän sääntö kuin poikkeus, että ne ovat kulu neet väljäksija toimivat
huonosti. Niin olivat myös omani. Pyörässäni ei tyhjäkäynti meinannut asettua kohdilleen tuolla
alkuperäisellä kaasarilla, joten otin kaasarin lähempään tutkimukseen ja totesin, että siinä on
kulumisen lisäksi myös "rakenteellista" vjkaa.

kuva 1 ja2. Sixin kaasutin. Näitä on 26mm sekä 28mm. Ulkonäkö on molemmissa sama, ainoastaan
reiän koko on eri. 26mm voi sorvata 28mm, jos on sellaiselle tarve. ltselläni on molemmissa pyörissä
28mm kaasarit. Pääsuuttimen koot ovat 250cc pyörässä 115 ja 350cc 110. 35Occ pyöräni on eritahtiin
iskevä. Jos pyörä on samaa tahtia iskevä, suutin tulee olla suurempi 125-135. Nämä ohleet eivät ole
mitään kiveen hakattuja, vaan kokeilemalla löytyy sopivat säädöt. Alla ohjeita siitä miten kunnostin
omaa kaasariani.
2.Kuvan kaasuttajassa luisti on laskettu aivan alas ja valoa ei näy ollenkaan tuolta alhaalta missä
normaalisti on rako tyhjäkäyntiä varten. Valo paistaa sen sijaan läpi kaasarin sivusta ja tämä ei
kylläkään johdu kulumasta vaan rakenteesta. Tämä aiheuttaa sen, että kone saa kyllä ilmaa
tyhjäkäynnillä, muttei saa bensaa. Tällaisesta kaasarista kun yrittää säätää tyhjäkäyntiä, lopputulos on
yleensä se, että kienoksia eioikein saa asettumaan mihinkään.

30
,,1 

I

Kuva 3 ja 4. Kun kaasuttajan purkaa löytyy sen sisältä tällainen "sielu".
4.Kun tutkii tarkemmin voi todeta, että sitä on koneistettu hieman hassusti. Reikä johon sielu tulee, on
porattu läpi koko kaasarin jaseon koko matkalta saman kokoinen jatäysin pyöreä. Kunsielu laitetaan
paikoilleen, jää ilmalle tilaa tulla luistin ohi sivusta.

-14-



Kuva5ja6.Luistitu|eetäl|ätapaasielunympäri|leRakenneontode|lavä|jäosittainkulumanJa
osittain rakenteen ansiosta. ttse kunnostin kyseisen osan seuTaavasti. (Korjaus ei ole ikuinen,

mutta todennäköisesti kestää muutaman kesän)

6,Ensiksiosatpestäänö|jysta.LuistiinIaitetaanMMLARINTEIPPlsuikaIeetkuvanmukaisesti.

Kuva 7 ja 8. Sielusta karhennetaan (mieluiten

Luisti teipataan sieluun kiinni mahdollisimman

sisälläkin. 8. Tämän jälkeen otetaan kemiallista

päälle.

lasiku ulapuhallus) tuo teippien väliin jäävä alue'

tarkasti sille kohtaa johon se tulee kaasuttajan

metallia ia laitetaan sitä rakoihin ja paKsu Kerros

'15 -



Kuva 9 ja 10. Kun kemiallinen metalli on hiukan kuivahtanut sitä voidaan muotoilla terävällä

veitsellä. Kitin kuivuttua luistin pitäisi irrota vetämällä (ei tartu teipin selkäpuoleen) Kemiallisen

metallin muotoilua jatketaan hienolla viilalla. sielua sovitetaan aina välillä kaasarin Tunkoon

(sovitus on sopiva kun sielu liukuu tahmeasti paikoilleen tuolta kittialueelta). Kun vertaa kuvaa

tuohon lähtötilanteeseen vot rodeta, että rakenne on aika pal.jon tiukempi Tämän jälkeen osat

puhdistetaan paineilmalla ja kaasari kasataan.

iO. llmanputsariin olen suodattimeksi laittanut vapaavirtaussuodattimen, joka istuu mukavasti

prir."irr""i kun hieman lyhentää tuota putkea, (tämän mallisia puhdistajia on vanhemmissa 353,

äS+ 1a aS6 pyörissä. Uudemmissa 559ja 360 pyörissä ei ole tuota sisäosaa puhdistajassa)

;,,' ..



Koska tämä matka kesti kaksi viikkoa
ja siitä saisi todella pitkän jutun, niin
pyrin kertomaan sen muuten
ylimalkaisesti. muita kaksi
tapahtumaa sitten tarkemm in.
Lähtökohta reissulle oli päätetty jo

edellisenä talvena niin. etiä minä ja

emäntäni Kaija 650cc Roiax-
Jawallani ja Kosken Veikko ja Pirjo
tismalleen samanlaisel a. jopa
samanvärisellä Rotaxillaan
lä htisim me elokuussa käymään
Puolassa ja samalla paluumatkalla
osa llistu is im m e Latv a1 toisen
jawakerhon, Jawa Klubs Latvilan,
kokoontumisajoon Riian lähellä.
l\,4 in u n Jawassa oli valmiiksi
mittarissa 21300, mutta Veikolla vain 1000, joten samalla oli kysymys vähän n iin kuin sisäänajoreissusta
hänen pyöräänsä. Laivaliput varattiin Ekceröltä ja hotellit etukäteen booking.comista ia sitten vaan

matkaan. Jo tässä vaiheessa todettakoon, että ajoimme koko matkan aurinkoisessa hellesäässä eikä

taivaalta satanut pisaraakaan vettä kahteen viikkoon. Siis varsin ainutlaatuinen tuuri, jos nyt hellettä voi

tuurina pitää.

Tiistaina 11 .8. starttasimme Kaijan kanssa Jyväskylästä ja ajoimme illaksi Keravalle yöpymään Vekan
ja Pirjon luo. Sen verran kiertelimme eriteitä, että päivämatkaksituli 280 km.

Keskiviikkoaam u na 12.8. ajoimme sitlen aikaisen herätyksen jälkeen totutusti Länsisalamaan, mistä

tuttu "Finlandia" suu ntasiTallinnaan klo 8.30. Sieltä sitten perinteistä Via Balticaa eteenpäin aina Latvian

Bauskaan, jossa 430 km:n päivämatkan jälkeen kaarroimme hotelli "ABC":n pihaan klo 17,45. f ämä
vanha "neuvostomallinen" hotelli on käynyt läpi viime vuosina täydellisen korjauksen, mikä tietysti nosti

majoitushintoja, mutta ei onneksi tolkuttomiksi. Ennen niin hyvä ravintola oli lopettanut ja n iin pä saimme

katsella uuden syömäpaikan, Joka löytyikin kilometrin päässä pienen toriaukean vierestä Via Baltican ja

Rigas ielan risteyksessä. Paikan nimi on yksinkertaisesti "Taverna"ja ruoka hyvää. Pyörät seisoivat yön

hotellin edustalla, tosin hyvin toisiinsa ketjulla kiinnitettynä ja rau hassa saivat olla.

Bauskan "Taverna" Sillilautanen Trakaissa,

Torstai 13.8. vei meidät sitten Liettuaan edelleen Via Balticaa, mutta Panevezysin kohdalla erosimme

siitä ja käännyimme kohti Vilnaa. Ennen Vilnaa lähdettiin oikealle pienemmille teille, jotka johdattivat

lopulta Trakaihin. Täällä on todellisena ja upeana nähtävyytenä keskiaikainen punatiililinna, joka on

rakennettu saarelle aivan keskustan viereen. Ehdoton käyntikohde, jos vaan lähellekään Vilnaa eksyy

matkoillaan. Trakaissa kulutimme kaksi ja puoli tuntia välipaloineen, joksi minulla osoittautui

sillilautanen. Syystä siitä, että vaikka ruokalista oli myös englanniksi, en tuntenut englannin "silli"-sanaa
ja valitsin annoksen mutu-tuntumalta. Pakkohan se oli kylmä kalja ottaa päälle.

Puolan matka 11 .-24.8.
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Matka jatkui sitten päivän päämäärään eli Liettuan eteläisimpään kaupunkiin' Druskininkaihin ' ionne

hotelli ',Sigvidan" eteen pysäköitiin klo 16.10. Druskininkai on siisti ja viehättävä kaupunki ja sen ehkä

huomattavin turistikohde on muutaman km:n päässä oleva "Neuvostopatsaiden museo"' Grutas Park olen

siellä aikaisemmin käynyt ja nyt ei hikisen ajopäivän jälkeen ollut kellään intoa sinne enää startata, joten

jätimme väliin. Sen sijaan suoritimme iltakävelyn keskustassa ja söimme kunnolla pienen järven rannalla

o|evassaravintoIaSSa''FortoDravas'',jonkatarjoiIijapoikasuoraStaanhurmaSlnalSemme'
Yölläkin oli niin kuuma, että piti virittää iso kääntyilevä puhallin olohuoneesta puhaltamaan

makuuhuoneisiin, sillä täällä meillä oli neljän hengen huoneisto asuttavana. Päivän aikana

hikistä kilometriä kuitenkin takasivat jonkunlaiset yöunet

Perjantail4.S.johdattimeidätVarsovaan,muttaeikuitenkaanlähe^SkäänSiten,k!|no|i alkuperäinen

molempiin
ajetut 370

ralalle joka
tama otl

suun;itelma. Kaikki alkoi normaalisti ja lähdimme Druskininkaista klo 8.30, etenimme Puolan

ylitettiin reilua tuntia myöhemmin aivan Puolan koilliskulmasta lähellä sejnyn kaupunkia.

minullekin ennen kokematon rajanylityspaikka.

tr#:*it*;5'ffiäHffiffiffi'
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kaupunkia seisoi auto.iono, jossa emme

helteessä olisi viitsineet madella metri metriltä Soppatauko
eteenpäin, vaan lähdimme ohittamaan jonoa.

Välillä ajaen oikealta, välillä vasemmalta puolelta etenimme monta sataa metriä nopeammin

Mutta sitten tuli SToP, sillä edellä ajanut veka joutui tekemään nopean pysähdyksen kuorma-auton

takana yrittäessään ohittaa sitä oikealta puolelta. Hän sai kyllä oikean jalan maahan nopeasti, mutta se

lipsahtij-alkakäytäväkiven reunalta ja niinpä pyörä matkustajineen kaatui oikealle kyljelleen ialkakäytävälle'

Vexa eii<a eirlolaan saaneet mitään uuuiioitr, eikä pyöräänkään tullut mitään sellaista näkyvää vikaa, mitä

olisi siinä pakalla tarkastellessa näkynyt. Siinä oli niin isot sivulaukut, että ne suojeli varsinaista pyörää

naarmuuniumisilta, varsinkin t<un pyoi:i kaatui paikaltaan. Siispä eteenpäin' nyt tällä kertaa jonossa

madellen, kunnes päästiin t<aupungin keskustan läpija käännyttiin eräästä risteyksestä vasemmalle Ajoin

edellä ja takanani kuului auton 6rven soitto Vekan kaartaessa perässä Ajettuani parisataa metriä'

huomasin Vekan pysähtyneen kadun varteen ja heidän nousevan Jawan päältä. lhmettelin Kaijalle, että

mitas nyt, mutta ei.siinä ihmetteIeminen aUttanUt, Vaan käänsin ympärija palaSimme heidän luokseen'

Onne-ksi olivat pysähtyneet sopivasti kerrostalon varjoon, sillä hellettä oli aivan riittävästi Pysähdyksen

syy oli varsin hyvä, sillä Vekan Jawasta oli kadonnut takajarru. Poljin kylläkin oli hieman kaatuessa taittunut

1a nanrasi väÄän moottorin kytkeen, mutta toimi kuitenkin niin kuin pitikin. Liike ei vain jostain syystä

välittynyt jarrulevyille asti, vaikka kaikki osat näyttivät olevan paikoillaan Auton torven soitto oli johtunut

siitä, kun olivat meinanneet jäädä auton alle kun pyörä ei pysähtynytkään jarrua painettaessa Etujarru

tietenkin toimi, mutta ei sitä voi kääntyessä kovasti painaa etupyörän lukkiintumisvaaran takia onneksi

selvisivät ilman kolarointia risteyksestä.
Tässä ilmeni sellainenkin ihmisen ominaisuus, että jo hieman väsyneenä ja harmistuneena pelkästään

helteestä, ei hoksottimet aina toimi niin kuin luulisi. Ei toiminut meillä kellään ja siksi ei vikaa siinä kadun

varressa keksitty. Huomasimme 700 metrin päässä sijaitsevan huoltoaseman mainoksen ja sinne päätettiin

,iirtya, jo.t.o jotain apua löytyisi. veka ajoi pyöränsä varovasti etujarrua käyttäen ja minä kuljetin naiset

kahiellä eri keikalla asemalle. Siinä meni sitten lähes tunti taiteillessa, mm. yrittäessämme löytää jonkun

tangon t"i sorkkaraudan vääntääksemme ensin polkimen suoraan Kadun varrella oli kaikenlaisia liikkeitä'

.nmi pari mopokauppaa tämän huoltoaseman lisäksi, mutta ei löytynyt mitään sopivaa. Vihdoin tuli

polttoaineauto tuomaan bensaa asemalle, mutta ei ollut kuskillakaan mitään vääntörautaa, mutta lähti

nayttä.aän, että tuolla sadan metrin päässä taempana on rengasliike, jossa saattaisi olla jotain sopivaa

Rioimme vekan pyörän sinne ja Kai.la jäi yksinään minun pyöräni viereen huoltoasemalle vahtimaan

tavaroitamme ja la;kku.ia, jotka olitietystiVekan pyörästä irrotettu remontin ajaksi'
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siirtyä, josko jotain apua löytyisi. Veka ajoi pyöränsä varovasti etujarrua käyttäen ja minä kuljetin naiset

kahdella eri keikalla asemalle. Siinä meni sitten lähes tunti taiteillessa, mm. yrittäessämme löytää jonkun

tangon tai sorkkaraudan vääntääksemme ensin polkimen suoraan. Kadun varrella oli kaikenlaisia

liikkeitä, mm. pari mopokauppaa tämän huoltoaseman lisäksi, mutta ei löytynyt mitään sopivaa. Vihdoin

tuli polttoaineauto tuomaan bensaa asemalle, mutta ei ollut kuskillakaan mitään vääntörautaa, mutta lähti

näyttämään, että tuolla sadan metrin päässä taempana on rengasliike, jossa saattaisi olla jotain sopivaa.

Ajoimme Vekan pyörän sinne ja Kaija jäi yksinään minun pyöräni viereen huoltoasemalle vahtimaan

tavaroitamme ja laukkuja,.jotka olitietysti Vekan pyörästä irrotettu remontin ajaksi.

Rengaskorjaamon miehistä yksi osasi auttavasti englantia ja vääntörautakin löytyi, mutta ei polkimen

oikaisu mitään auttanut. Hän puhuijostain kaupungissa olevasta mp-korjaamosta, mutta emme ehtineet

siihen asiaan oikein keskittyä kun näin Kai.ian heiluttavan kättään meille ja huutavan jotain. Tulimme kaikki

kolme takaisin asemalle katsomaan mistä on kysymys. Kaija kertoi seuraavan tarinan: Hänen viereensä

oli pysähtynyt puolalainen henkilöauto, jossa oli mies, vaimo ja pari lasta. Mies avasi ikkunan ja esitti

kysymyksen "Jawasakki"? Kaija kai hieman hölmistyneenä vastasi tietysti "Yes" ja sitten mies kysyi

englanniksi "Onko KAUKON Jawassa jotain vikaa"? Saatuaan tietää, ettei tässä vaan toisessa pyörässä,

oli sanonut, että vie vaimon ja lapset syömään läheiseen Mc'Donaldsiin ja tulee takaisin. Kaiken tämän

kuultuani ajattelin Kaijan saaneen lämpöhalvauksen ja nähneen näkyjä, sillä eihän TÄMMÖISTÄ voi

tapahtua. Olemme maassa, jossa on neljäkymmentä mil.joonaa ihmistä, olemme satunnaisessa

kaupungissa satunnaisen huoltoaseman pihassa satunnaiseen aikaan ja vain yksi puolalainen henkilö

tietää, että olemme tulossa tänään Varsovaan ja hänkin on 150 km:n päässä.

Mutta Kaija ei puheitaan halunnut muuttaa ja hetken kuluttua paikalle kaarsi henkilöauto, josta nousi

minulle täysin tuntemattoman näköinen mies. Kysyin: "Kuka olet"? Hän vastasi olevansa Michal Kichalja

silloin minulla sytytti. Hänhän on puolalainen jawaharrastaja ja facebook-kaverini. Mutta miten minä hänet

olisin tuntenut, kun en ollut koskaan luonnossa nähnytja facebook-kuvassakin on kasvoillaan joulupukin

tekoparta. Kysyin häneltä, miten hän on juuri NYT tässä kaupungissa samaan aikaan meidän kanssa,

sillä tiesin hänen asuvan vakituisesti Bremenissä Saksassa, missä hän työskentelee. Hän oli ollut
perheineen lomalla Masurian alueella ja olivat nyt matkalla Varsovan eteläpuolelle jonkun sukulaisen luo.

Sitten vaan tässä Lomzan kaupungin kohdalla lapset olivat alkaneen valillamaan nälkäänsä ja hän päätti

oikaista huoltoaseman läpi nähtyään l\,4äkkärin kyltin. Näki sitten suomalaisella kilvellä varustetun sinisen

Rotax-Jawan seisovan tavaroiden ympäröimänä ja koska facebook-sivulla olevan kuvan mukaan muisti

minulla olevan sellaisen pyörän, esitti tuon kysymyksen Kaukon Jawasta. Eli lottovoittokin yhdellä

ruudulla on suuremoi mahdollisuus kuin törmätä satunnaiseen tuttuun tuolla isossa maailmassa JUURI

SILLOIN kun apua tarvitaan.

Hän oli istunut ilmastoidussa autossa ja oli täydellisissä ruumiin ja sielun voimissa meihin verraten.

Niinpä hän heti huomasi mikä on.iarrussa vikana. Poljinta painaessa tipahteli jarrusatulan ja jarruputken

liitoksen kohdalta vielä jokunen pisara jarrunestettä ja selvisi, että letkussa on reikä. Siispä porukalla

takaisin rengaskorjaamolle, missä Michal sai mp-korjaamon numeron, soitti sinne ja sieltä ilmoitettiin

auton tulevan noutamaan. Kun palasimme pyörien luo asemalle, siihen olijuuri tullut pakettiauto, josta

ulos hypännyt mies kysyi, että tarvitsemmeko apua? Kiitin kohteliaastija sanoin, että meidän pyöräämme

ollaan jo tulossa noutamaan. l\,4ies sanoi: "lvllNÄ OLEN SE NOUTAJA". Kyllä osasi sitten olla nopeaa

toimintaa kun asiat lopulta alkoivat luistamaan. l\,4e kiitimme ja kumarsimme taivaasta tipahtanutta enkeli

N,4ichalia, joka oli meidät pulasta pelastanut ja apua hankkinut. Hän lähti perheensä kanssa jatkamaan

eteenpäin ja toivomme hänet vielä joskus näkevämme Jawasakkiajossa. Rengaskorjaamon kaveri vei

sitten vielä naiset omalla autollaan mp-korjaamolle, sillä he eivät olisi pakettiautoon kaikkien tavaroiden

kanssa mahtuneet. Hänkään ei suostunut ottamaan mitään korvausta vaivoistaan, joten olimme lopulta

törmä n neet todella ystävällisiin ja auttavaisiin puolalaisiin.
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MP-korjaamo oli parin km:n
päässä ja siellä Jawa otettiin heti
potilaaksi. Omistaja ja apuri tekivät
töitä näpsäkkäästi ja tekivät
irtotavarasta uuden letkun,
asensivat paikoilleen ja ilmasivat.
Mutta jarruneste vain tippui hiljaa
satulasta. Satula auki. männät ja
tiivisteet tarkasteluun ja selvisi, että
männissä on syöpymää ja
tiivisteetkään eivät loistokunnossa.
Näihin jarruihin ei heillä ole
varaosia. taitavat olla kiinalaiset, ei
ainakaan Brembot, Nyt oltiin sitten

jo hankalassa tilanteessa. Oli perjantai, kello n.16, pitäisi olla illalla Varsovassa, matkaa 150 km,
huomenna lauantaina kansallinen vapaapäivä, siis kaikki kiinnija ei mitään mahdollisuutta saada jarruja
kuntoon viikonloppuna. Eikä koskaan, ennen kuin saisi tähän jarrusatulaan sopivat männätja tiivisteet.
Tiesin, että Puolassa on varmasti vain yksi Rotax-Jawa josta osat voisi saada lainaksi ja pyörä on
henkilöllä, jota olemme menossa Varsovaan tapaamaan. Hän on Puolan JAWAJCZ-oIubin presidentti
Kzysztof Bender, joka oli juuri edellisessä huhtikuussa hakenut Rotaxin Suomesta Heinon Artolta.
Niinpä soitto presidentille, selvitys asiasta ja tuloksena vastaus, että "Tietenkin te saatte sen satulan
la inaksi".

(Tähän väliin ainoa järkevä selitys, mikä aiheutti jarrujen särkymisen. Kun pyörä siis kaatui oikealle
kyljelleen niin jarrupoljin painautui osuessaan jalkakäytävän kulmakiveen niin kovalla voimalla pohjaan,
että kymmenen vuoden ikäinen jarruletku puhkesi ja saman ajan käyttämättömänä olleet tiivisteet myös
kärsivät paineesta, jota ei saa aikaiseksi jalalla normaalisti jarrua painettaessa. Lisäksi 10 vuoden
ajamattomuus oli edesauttanut mäntien syöpymistä.
Jarrut olivat toimineet tähän asti sen 1800 km, mitä
pyörässä oli tapahtumahetkellä mittarissa, mutta
eivät olleetkaan joutuneet mihinkään kovempaan
paineeseen aikaisemmin. ltse jarrusatula ei
kaatumisesta kärsinyt mitenkään, sillä sehän
sijaitsee vasemmalla puolella takapyörää.)

Niin tehtiin päätös, että molemmat Jawat jäävät

korjaamolle Lomzaan viikonlopuksi ja me palaamme

maanantaina aamulla varaosien kanssa. Tarkoitti siis
sitä, että kaikki neljä ahtaudumme taksiin tarvittavine
tavaroinemme ja ajamme Varsovaan alkuperäisen
aikataulun mukaisesti. Korjaamon mies tilasi taksin
ja hinta sovittiin jo tilatessa. Auto tuli ja vilkkaassa
perjantai-illan liikenteessä etenimme vasten
laskevaa aurinkoa Varsovaan, jossa saavuimme

Venäjän suurlähetystön vieressä sijaitsevan hotelli "Karatin" pihaan klo 19.30. Kyydin hinnaksioli sovittu
400 zlotia eli 100 euroa, mutta koska se meni rikkijo reilusti ennen Varsovaa, Veikko antoi kuskille 500
zlotyä.

Ma.joittuminen, pikasuihku ja alakerran baariin, missä Krzysztof Bender jo odottelikin. Sovimme
viikonlopun kuvioista ja hän sanoi jo tässä vaiheessa vievänsä meidät sunnuntai-iltana takarsrn
Lomzaan, joten taksia ei tarvita. Päivä oli ollut poikkeuksellisen rankka. Jawoilia oli ehditty ajamaan
ennen stoppia 21 0 km ja taksissa istuttiin '1 50 km. Unta ei isommin tarvinnut houkutella.

lsäntämme Varsovassa Krzystor Bender
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Lauantai 15.8. oli puolalaisten suurin kansallinen vapaapäivä, johtuen siitä, että kyseisenä
päivänä v.1920 he pysäyttivät n. Varsovan taistelussa Puna-armeijan etenemisen länteen ja

oelastivat Euroopan ne uvostokom mu nismin ikeeltä. Tai ainakin siirsivät sitä onnettomuutta ltä-
Euroopan osalta 25 vuotta myöhemmäksi. Varsovassa on aina suuri sotilasparaati ja tätä mekin
seurasimme helteisessä säässä Belvedere-kadun varrella paraatin soljuessa Venäjän
suurlähetystön oh . (Vahingossa vai tahallaan?) Paraatin jälkeen Krzysztof tuli hakemaan meitä
kotiinsa noin 25 km Varsovasta pohjois-koilliseen. Hän asuu Radzymin nimisessä kylässä ja tämä
oli se nimenomaisen taistelun pääpaikka. Alkuillasta vietimme kunnon grillijuhlia takapihaila ja
talon emäntä oli loihtinut makoisat tarjoamiset. Paikalle tuli myös kolme henkilöä vaimoineen
JAWtuCZ Clubista. (Tässä vaiheessa selvisi, että klubissa on siliä hetkellä vain 37 jäsentä. Syynä
on se, että siihen huolitaan vain TODELLISET jawaharrastajat, joilla on näyttöä riittävästä
kiinnostuksesta asiaan. Pyörän pitää täyttää tietyt vaatimukset ja tulijalla on kahden vuoden
koeaika todistaa kiinnostuksensa osallistumalla riittävästi tapahtumiin ja saada kaikkien muiden
hyväksyntä jäseneksi pääsemiseen). Loppuillaksi pimeyden jo laskeuduttua siirryimme joukolla

Radzyminin keskustaan katsomaan valtaisaa ilotulitusta. Kansaa oli liikkeellä tuhansittain ja

meno reipasta. Lopuksi saimme jawaklubilaisen rouvan tarjoaman kyydin kotihotelliin. Ja meillä
oli mukanamme Krzysztofin pyörästään valmiiksi irrottama takajarrusatula.
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Sunnuntaina 16.8. ajoimme bussilla Varsovan keskustaan, sillä helteessä emme viitsineet lähteä

kävelemään n. viiden kilometrin matkaa keskustaan. Siellä sai sitten kävellä riittävästi kierrellen

katuja ja pysähtyen välillä huurteiselle. Tuli käytyä mm. Vanhassa kaupungissa ja Tuntemattoman

Sotilaan haudalla. lltapäivällä palattiin taksilla hotellille, kasasimme tavaramme ja klo 16 Krzyszlof
tuli meitä hakemaan. Hän vei meidät takaisin 150 km Lomzaan ja sieltä otettiin majoitus hotelli

"Gromadasta". Vaikka mitä olisimme tehneet, ei Krzysztof suostunut ottamaan mitään palkkiota

avustaan. Ei edes bensarahaa. Emme asialle mitään voineet, mutta kauniit ja lämpimät

kiitoksemme kaikesta antamastaan avusta hän sai ja lähti sitten samantein ajelemaan kotiinsa.

Me teimme iltaisen kävelykierroksen keskustassa, jonka yhteydessä söin yhden elämäni viidestä

suurimmasta oihvistä. mikä on eteen koskaan ravintolassa tullut.

Näkym iä Varsovasta.

Maanantai-aamu na 17.8. otimme me miehet taksin ja ajoimme jarrusatula mukana korjaamolle.
Omistaja tuli ennen yhdeksää paikalle ja asensi sen paikoilleen meidän auttaessa ilmaamisessa.
Ajoi välillä pari koelenkkiä, ilmattiin lisää ja lopulta todettiin, että siinä se on valmiina ja toimii. Pyysi

kaikesta, liittyen perjantain hakemisiin ja korjaamisiin ja tähän lopulliseen asennukseen 70 euroa.
Veka antoi satasen ja sanoi, että ei tarvitse takaisin antaa. Kaveri oli iloinen saamastaan
ylimäärästä, mutta niinhän se on, että ylimääräistä on joskus mukava antaa kun ei heti pyydetä
pilvihintoja.

Sitten ajoimme Jawat hotellille, tavarat kyytiin ja tielle kohti Gdanskia. Reitti vei edelleen
lämpimässä säässä Szczytnon (eikö olekin mukavia puolalaisia nimiä?), Olstynekin ja Ostrodan
kautta Gdanskiin, jonne saavuimme hotelli "Tallarin" eteen klo 17.40. Kilometrejä tuli 330 ja väliin
mahtui mukavia mutkateitä ja sitten myös tietöitä, sillä Ostrodan paikkeilla oli Varsova-Gdansk
tiellä isot muutokset menossa. Pikkuhiljaa ovat tietyöt Puolassa edenneet ja moottoriteitä tullut
reilusti lisää varsinkin kiertämään kauounkien keskusioia.
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"Tallar" sijaitsee n.6 km keskustasta etelään vanhan Varsovan tien varrella. Siellä saimme pyörät
lukittuun talliin ja hotellin ravintolakin oli hyvä. Emme enää illalla lähteneet kau pu ng ille vaan lenkki
vmoäristössä riitti.

Tiistai 18.8. kului tulustumisessa Gdanskin keskustaan ja Vanhaan kaupunkiin. Hotellin tuora
pääsi helpostija halvalla kulkemaan paikallisbussilla. Pirjo kaipasi uusia mp-ajohousuja vanhojen
tilalle, joista vetoketjut alkoivat pettää. Taksi vei meidät mp-varustekauppaanja löytyihän sieltä
lopulta uudet mieleiset. Vanhat jäivät sitten hotellin roskalaatikkoon. Gdansk on korjattu ll
Maailmansodan raunioista edustavaksi tu ristikaupungiksi, jossa kannattaa poiketa jos sopivasti
reitille sattuu. Jawoilla ei siis 1änä päivänä ajettu, vaan ne vetivät henkeä iukkoien takana.

fr

fiäkymiä Gdanskista.



Helteisenä keskiviikkona 19.8.
lähdimme Gdanskista klo 8.45 ja
suuntasimme itää n ka p ea lle
hiekkasärkkäalueelle, joka työntyy
Itämereen kymmenien kilometrien
matkalla, katkeaa välillä Venäjälle
kuuluvan Kaliningradin alueen
kohdalla ja jatkuu sitten taas
Liettuan Klaipedaan asti. Ajoimme
sitä pitkin kulkevaa kapeaa ja
kuoppaistakin asfalttitietä lähes
Venäjän rajalle asti Piaskiin, ja
toivoimme löytävämme suoranaisia
Saharan maisemia. Siis alueita,
joissa ei ole muuta kuin hiekkaa
silmänkantamattomiin. Ttesin
alueella sellaisia paikkoja olevan,
mutta kun niitä ei sittenkään
sattunut näkymään tien varresta, niin emme halunneet helteessä lähteä niitä käve en etsimään,
vaan palasimme samaa ja ainoaa tietä särkän lähtökohdassa sijaitsevaan Sztutovrocr el paremmin
saksalaisella nimellä tunnettuun Stutthofiin, jossa sijaitsi yksi monista Kolmanne^ Valtakunnan
keskitysleireistä. Paikka on laitettu museokuntoon ja tutustuminen on ilmaista. Kymn'ef et tuhannet
ihmiset täälläkin päätti päiviensä luvun. Joukossa muutama suomalajnenkin nie.noitu siinä
tilanteessa, kun Suomesta tuli Saksan vihollinen syyskuussa 1944. Silloin siirrett r. rm. Saksan
satamissa olleista suomalaislaivoista merimiehet tänne.

Tutustuminen särkkä- ja keskitysleirialueeseen vei yllättävän paljon aikaa la s t:en loppupäivä
kuluikin suunnatessamme reittiä Elblag-Paslek-Lidzbark Warminski-Resze kohtl Ketrzynin
kaupungin itäpuolella olevaa pikkupaikkaa nimeltä Gierloz. Reitti vei mutkittele,, en teiden ja välillä
mäkistenkin maaslojen kautta sen verran aikaa, että pysähdyimme päämäärämme Hitlerin
päämajan, "Sudenpesän" pihassa klo '19.15. Siellä on halpa ja riittävän l-,!,ia hote ti, johon olin
huoneet varannut. Ravintola oli valitettavasti
hapankaalimakkara -annokset ja olutta siten,
että nautimme ne ulkopöydässä ja jätimme
käytetyt astiat ravintolan ikkunalaudalle.

Oli ajettu 340 hikistä kilometriä ja pimeys
painoi päälle. Ei siis ollut enää syytä lähteä
katso maa n varsinaisia päämaja-alueen
raunioita. Baarissa istui muitakin yöturisteja ja
iltakaljat nautittuamme siirryimme huoneisiin.
Olin ollut täällä jo aikaisemmin yhden yön

mennyt juuri kiinni, mutta ,är est vät meille vielä

v.2001, nukkunut silloinkin hyvin ja niin tein
nytkin. Minua ei historian haamut haittaa. Riittää
kun paikka on mielen kiintoinen
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Torstai-aamuna 20.8 .heräsimme Karjan kanssa sen verran aikaisemmin, että lähormme
raikkaassa aamuilmassa hieman kiertämään aluetta ja katsomaan raunioita. Jopa
parhaimmillaan 6 metriä seinäpaksuudeltaa n olleet maanpäälliset bunkkerit oii yritetty tuhota
lokakuussa 1944, kun saksalaisille tuli täältä lähtö neukkujen painaessa päälle ja oiihan Åe saatu
käyttökelvottom iksi, mutta ei mihinkään katoamaan. Monen hehtaarin alueella on särkyneitä
betonikolosseja muistuttamassa ajasta, jolloin tästä paikasta hallittiin puolta Eurooppaa.

Starttasimme sitten liikkeelle kio 8.50 ja Gizyckon, Oleckon 1a Suwalkin kautta ajaen ederreen
läpi vanhan ltä-Preussin eli nykyisen puolalaisen Masurian, tulimme Via Balticaa öitkin Liettuan
rajalle. jossa tuhlattlin vijmeiset zlotyt kauppaan ennen kuin klo 13.20 (taas Suomen aikaa)
ylitimme rajan. Kaunas ohitettiin ja sen jälkeen käännyttiin Balticalta suunnaten Kedaniatn ohi
Siauliaihjn, joka myös ohitettiin kiertotietä hyödyntäen ja tulimme lopulta kaupungista n. 1o km:n
päässä siialtsevalle Ristimäelle, joka on yksi erikoisimmista nähtävyyksistä koko äaltian alueerra.
Siel ä on ehkä 1-2 milioonaa eri kokoista rjstiä parilla pienellä kumpareella ja ympäristössä. Sana"käs ttämätön ehkä kuvaa parhaiten paikan olemusta ja asiasta saa oikeåståan käsityksen vain
käymä lä itse pa ikalla. Siellä tulee m jeleen, että su uri on uskon määrä.

ole varatankkimahdollisu utta eikä vielä tunne pyöränsä "tapoja". No nyt helpotti.
söimme samassa "Tavernassa" kuin oli syöty tullessakin, ajoimme sysipimeässä iltayössä

takaisin majoitukseen. Tämä oli ollut reissun pisin ajopäivä, sillä mtttariin oli tullut 520 km. Tämä"Balta Maja" oli hieman erikoinen majapaikka, sijlä siellä oll jos jonkunlaista vanhaa tavaraa
kerättynä käytävillä, joiden räpi kurjettiin yräkerrassa oreviin ma joitushuoneisiin.

L
Viivyttyämme paikalla reilun tunnin ja tavattuamme viisjmiehisen saksararsen
matkaendu roporukan, joka oli palaamassa siperiasta, jatkoimme matkaa Latvian rajalle, joka
ylitettiin klo 19.25. Hämärä alkoi jo laskeutua ja matkaa yöpaikkaamme pilsrundaleen orr
kolmisen kym mentä km, kun Vekalla alkoi bensavalo palaa. OIimme vähän aikaisemmin ohittaneet
huoltoaseman, mutta takaisin ei käännytty, vaan olin oman pyöräni kokemuksen perusteella varma,
että hän pääsee sillä Pilsrundaleen ja sitten vielä Bauskaan 10 km lisää, missä on seuraavat
asemat. Yleensä n iin rauhallinen Veka alkoijo
kuumeta epäillessään bensan riittämistä.
Pilsrundaleen selvittiin ja majoitus otettiin
ljnnan läheisestä "Balta Majasta". Sjellä ei
ollut enää mitään ruokailu mahdollisuutta näin
myöhään. vaan jo täysin pimeässä ajaen
etenimme Bauskaan Veka epäuskoisesti
tuijottaen palavaa bensavaloa. Lopulta asema
tuli vastaan ja Vekan tankattua 16 litraa,
jouduin toteamaan että vielä olisit päässvt 20
km lisää. sillä tankki vetää iT tiiraa.
Kjeltämättä on viheljäisen hermoja raastavaa
tuiJottaa palavaa bensavaJoa, kun pvörässä ei

.F
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. Kyllä täälläkin ravintola oli, mutta se meni kiinni jo aikaisin, kun vierejnen turistikohde eli
Kuurinmaan herttuan palatsi suljettiin alkuillasta, Majoitus on tosi halpa ja ainakin meille Kaijan
kanssa se tuli tosi halvaksi, sillä hinta ei ole vieläkään kadonnut pankkitililtå. Joskus näin kin.

Perjantaina 21 .8. aamupäivä tutustuttiin sitten tähän varsinaiseen nähtävyyteen eli Kuurinmaan
herttuan palatsiln. Minulle eikä Kaijallekaan paikka ei ollut uusi, mutta Vekä ja pirjo pääsivät ensi
kertaa ihastelemaan tätä vanhanajan herraskaista loistoa. Keskellä ei 

'mjtäån 
on tälrarnen

uskomattoman hleno 1700-luvulla rakennettu palatsi, joka pääasiassa maaorjien selkänahoilla
pystytettiin. Paikka on Baltian Versailles ja kannattaa käydä katsomassa, sillå Via Balticatta ei
Bauskasta ole matkaa kuin 10 km.

Pilsrundalesta lähdettiin heti puolenpäivän jälkeen ja menimme Bauskassa sijaitsevaan
automuseoon. Riiassa oleva kuuluisa automuseo on nyt isossa remontissa ja osa kalustosta on
sirretty Bauskaan, ilmeisesti pitemmäksi ajaksi. Täältä ajoimme sitten Via Bålticaa pitkin sara Km
Riika ohittaen ja tulimme matkamme yhteen pääasiaan eiiJawa Klubs Latvijan järjestämään ralliin
Carnikavaan.

Tapahtumapaikka oli Lilastessa sijaitseva lomakylä "Porto Resort" aivan Via Baltican vieressa.
Tullessamme ennen klo neljää, oli paikalla vasta järjestelyosasto, tosjn jo varsin pitkälle
hommansa hoitaneena. Tämäkjn tapahtuma kun alkoi latvialaisittain virallisesti vasta klo i9, niin
kuin Baltic Jawa kesäkuussa Valmierassa. Tapahtuman pääjärjestäjä Aivars Zeikars ei ollut ltse
vielä paikalla, mutta hän oli varannut meille mökin alueelta ja sen avaimet noudettiin hotellin
vastaanotosta. Mökki sijaitsi arvan järven rannassa ja tyydytti hyvin majoitustarpeemme.
Osallistu mismaksun yhteydessä täälläkin kirjoitettiin sitoumui siitä, että järjestäjäilä ei ole
vastuuta kenenkään hen kilökohtaisista tekemisistä ja niistä mahdolltsesti aiheutuvistå harmetsta
ja kulu ista.
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Ennen kuin iltapimeys
lopulta saapui, oli paikalle
tu llut lähes 70 tsekkipyörää
(lauantai-aamu na tuli vielä
muutama lisää) ja ainakin
sata henkilöä. Pari Jawaa oli
Saksan kilvillä, mutta kyllä
niissä oli latvialaiset kuskit.
Puolan kilvillä oli yksi, mutta
sitten liettualaisia jo
useampiakin. Yhtään ei ollut
venäläisillä rekistereillä.
Koska tämä Klubs on
enemmän latvialarsten ku in
venäjää (pääasiassa)
puhuvien Retro Jawa-
kerhon jäsenten, n iin se
myös kuului siinä, että latvia
oli pääkieli ja venäjää ei
juurikaan ku u lu nut, vaikka

Latv an väestöstä 40% puhuu sitä kotikielenään. Paikalle oli tullut paljon "suomen kävijöitä", sillä
osal rstu han meidänkin Ylöjärven Jawasakkiajoon yli 20 latvialaista. Tutuista ei siis ollut pulaa ja
lta suju n iin kuin meilläkin tapana on eli napsuja ottaen ja kuulumisia vaihtaen. Tämäkin päivä oli
o lut h elte n en, mutta ajomatka jäi 120 kilometriin, joten siltä osin oli päästy helpommalla.
Laranla 22.8. oli ajelupäivä, johon mahtui taas latvialaiseen kokoontu mistapaan, meidän
suomalaisten mielestä, jopa liikaakin aktiviteettiä. Positiivisena poikkeuksena meidän
auantaiajoon verrattuna, KAIKKI pyörät yhtä lukuun ottamatta, lähtivät ajelulle. Se yksi pyörä oli
Vekan Rotax, sillä hän ja Pirjo eivät halunneet lähteä mukaan, vaan halusivat lepäillä jo muutenkin
pitkän matkan rasituksista. Klo 11 seitsemänkymmenen pyörän letkan saaminen Via Baltican
li kenteen sekaan aiheuttijonkun verran torvien soittoa autoilijoilta ja PALJON savua tielle, mutta
letka saat in katkeamattomana liikkeelle. Piti vain ensin lähteä oikealle, ajaa muutama kilometri
pohlo seen eritasoristeykseen, jossa pääsi kääntymään takarsin etelään. Suoraan Resortin
port lta ähtö vasemmalle ei tällä laumalla olisi onnistunut ilman onnettomuutta, kun poliisejakaan
ei o lut saapuvilla. Mutta näin ollen letka ajoi sitten kymmenkunta km etelään varsinaiseen
Ca rn kava n kylään.

Siellä oli meneillään jokavuotinen suuri "Nahkiais-
festivaali", jossa kulutimme alkuiltapäivän. Carnikavan
Iäpi virtaa Latvian toiseksi suurin joki Gauja, jonka
suistossa on nahkiaisia riittävästi. Meille oli järjestetty

tilaisuus eräässä erikoistuneessa nah kiaisravintolassa seurata kuinka niitä valmistetaan
syötäväksi hiillosuunissa. Ja tietysti sitten maistiaiset. Päästä vaan kiinnija pyrstöstä pureskellen
aina päähän asti, joka jätetään syömättä. Ensikertainen fia viimeinen) kokemus oli tämä
nahkiaisen syönti. Ei se sinänsä pahaa ollut , mutta jotenkin niin kumimaista että yksi riitti.
Useampi olisi vaatinut jo kunnon kännin ja siihen ei ollut mahdollisuutta. Kaija ei syönyt sitä
yhtäkään, pienen palasen maistoi. Paikalla tarjottiin kylläkin varmuuden vuoksi jotain hyvää
keittoa, mutta eihän sillä varsinaista nälkää pitkälle siirretä.
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Loppuiltapäivä jostain kolmesta lähes seitsemään kulutettiin muutaman km:n päässä kylän
ulkopuolella aukealla, jota kiersi pikku tie. Tien varrella olisitten erilaisia taitokilpailupisteitä, joissa
oli jos jonkunlaista kilpailua suoritettavaksi pyörällä tai ilman. Tästä joutuu toteamaan sen, että
kilpailuja oli aivan liikaa ja aikaa kului paahtavan auringon alla. Juomista ei ollut osannut varata,
kun ei etukäteen tiennyt mihin mentäisiin ja nälkäkin oli, sillä ei keittolautanen ja nahkiaisten
maistelu sitä mihinkään siirtänyt. l\,4iehet nyt voivat heittää vetensä melkein missä vain, mutta
naiset joutuivat venyttämään rakkojaan äärimmilleen, sillä riittävän isoja puskia ei oikein ollut
hyödyn nettäväksi. Puhuin asiasta ja kilpailujen liiallisu udesta ja ruokailun ajankohdasta kaikessa
ystävyydessä eräälle järjestäjistä ja hän myönsi heillä olevan vielä oppimista tapahtuman
järjestämisen sujuvuudessa. No, ehkäpä ensi kerralla ajelu olisi vähän tiivistetymmässä
muodossa.

Kello oli jo 19.30, kun letka kaarsi takaisin Resorl n pihaan rytmikkään live musiikin siivittämänä,
sillä erällä Klubsin jäsenellä, Jawasakkiajossakin käynee lä G nts Birken steinsillä on oma yhtye ja
hän vastasi tapahtuman musiikkipuolesta. Pyörä sitten majoitukseen, kevyempää päällela arvata
saattaa, että nälkä oli. No siitä selviää syömällä ja osallistumrsh ntaan kuului lauantai-illan
päivällinen. Se vaan oli valitettavan myöhään vatsalaukun mielestä, mutta parempi myöhään kuin

ei ollenkaan. Hyvää oli.
Pimeyden jo vallitessa suoritettiin ulkosalla palkintojenjakotilaisu us, joka elävän musiikin
fanfaareineen oli hyvin järjestetty. Järjestäjät olivat keränneet melkoisen palkintomäärän

varsinkin erilaisia moottoripyöriin liittyviä oheistuotteita. Aivars Zeikars työskentelee Latvian
lvlotul-edustajana, joten siitä firmasta oli paljon öljyjä ja muita kemikaaleja jaossa. Maahantuoja ja

Jawakauppias Raimonds Freimanis oli myös järjestänyt kaikenlaista jaettavaa. Minulle ja Veikolle
myönnettiin palkinnot ja sertifikaatit pisimmästä ajomatkasta. Lisäksi osallistumismaksu un

kuuluneella arvalla voitin pääpalkinnon, joka oli laadukas hylsysarja. Seremonioiden jälkeen

Gintsin duo soitti menevää musiikkia ja porukka pisti asfaltilla tanssiksi. Jossain vaiheessa sitten
valuttiin kämpille keskittymään seuraavan päivän kotimatkaan.

l.'
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Sunnuntaina 23.8. aamupäivällä
hyvästeltiin järjestäjät ja tutut ja
suunnattiin keulat kohti
Tallinnaa. Tasan puoleltapäivin
ylitimme Viron rajan,
Häädemeestessä kahviteltiin,
Pärnu kierretti n ja ennen
Märjamaata söimme Lu koil-
ase ma lla. Koska laivamme
"Frnlandia" lähtisi vasta klo
'18.45. oli meillä aikaa vierailla
Tall nnan keskustassa asuvan
Märt Karun luona. Hän on
vars nkin Vekan ja Pirjon
oe-^eystävä. mutta minäkin
muistan hänet jo 25 vuoden
:akaa. kun hän ensi kertaa

'"' era i Jawasakkiajossa vielä neuvostovallan aikana. Meillä oli tunti aikaa ja se meni pian rouvan
.ar.estäessä kahvit pöytään ja me kuuntelemalla Märtin tarinoita Puna-armei.jan aikaisesta
. a.Lr s m ies pa lveluksestaan kuusikymmeniuvu n lopulla Kalining rad issa. Lienee yhteinen ja
-- - -e- o irre miehissä. että olipa palvellut varusmiehenä missä armeijassa vaan. niin aina

s e :a lota n hauskaakin muistettavaa ja kerrottavaa piisaa.

S:ie - ,,'aan muutaman km:n siirtyminen satamaan, jossa olimme tuntia aikaisemmin niin kuin
c-_::: .lääräävät. Pääsimme heti tarkastuksesta läpi jo laivan vierelle odottamaan, kun paikalle

luc<see [1ärttn vävypoika, joka tuo Pirjon unohtunutta kännykkää. Ei Pirjo ollut edes huomannut
unol.:a.eensa kännykkää. Vävy oli onnistunut vakuuttavasti puhumaan itsensä ilman lippuja läpi
tar(as:-{sesta ja sai tuoda kännykän perille. "Finlandia" lähti aikanaan, Hesassa päästiin laivasta
ulos ( c 21 .25 ja ajoimme Keravalle. Emme Katjan kanssa iähteneet pimeydessä ajamaan
Jyvä s k," ää n vaa n yövyimme Keravalla. Päivän aikana olimme ajaneet 320 km.

\laananta -aamuna 24.8. kijtimme Vekaa ja Pirjoa erinomaisesta matkaseurasta, startattiin klo 9
ja kot p rrassa 260 km:n jälkeen sammutin Jawan klo 12.40.Takana 14 päivää reissua ja 3250 km.
Bensaa kulu 4,8 |V100 km ja Jawa toimi erinomaisesti. Ensi kesänä sitten porukalla Norjaan
J awa klu b be nrn 30v-juhliin.

V;
lårl

t.i**{åL+:

Terveisin Jawamatkaajat Kaija, Kauko, Pirjo ja Veikko.

--:o-*
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Menneet tapahtumat

Tarinaa hieman menneeltä keväältä, kun olimme allekirjoittaneen ja vaimoni kanssa, sekä
tuttavapariskunnan kanssa Tsekeissä Brnon Jawamiesten paratiisissa rompepäivillä huhtikuun
alussa.
Pirjo oli jäämässä eläkkeelle ja päätin-.me juhlistaa sitä mm. tällä Tsekin reissulla. Edellisestä
käynnistä olikin vierähtänyt yli kymmenen vuotta, joten oli aikakin lähteä katsomaan, miten asiat
ovat muuttuneet. Ajoimme Baltian läpi Puolaan ja siitä edelleen Tsekkeihin. Nähtävää maikalla oli

kaikenlaista 1a perillä taas sitäkin enemmän, sillä rompepäivät tavaroineen oli taas erittäin
mieleenpainuva. Oli hienoja entisöityjä Autoja, moottoripyörtä, ym. tavaraa y lin kyllin.
Ainoa haitta oli matkalla oikeastaan lievä takatalvi, joka meinasi yllättää, mutta onneksi Tsekeissä
kevät pääsi taas aurinkoisena loistamaan Jawojen kunniaksi.
Alla pieni kuvasarja tapahtumasta ja hienoista ajoneuvoista, joita oli paikalla.
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Super Jawa vuosimallia 2015

Kiinnostukseni vanhoihin
moottoripyöriin alkoi 80-luvulla ja
sattumalta kuulin eräällä
metsurilla olleen Jawan, joka olisi
hyljätty navetan vintille. Lähdin
rohkeasti kysymään, josko se
olisi myynnissä. Kurvasin pihaan
ja kyselin isännältä Jawaa joka
sanoi että joutaa pois mutta
vanteita et tule saamaan koska
oli laittanut ne maitokärryyn.
Lupasin ostaa uuden
maitokärryn, johon tokaisi ettei
uusi olisi niin hyvä kuin vanha
Jawan vanteilla vahvistettuna.
Kuume oli niin kova, että 250
Jawa lähti mukaan ilm an
vanteita. Siihen aikaan ei ollut
r ett iä eikä minulla ollut
minkäänlaisia yhteyksiä Jawa
- a ra stajiin. joten projekti jäi
<esken niin kuin se niin yleisesti
^uoruuden innossa tuppaa käymään, intoa olisi, mutta ei rahaa eikä taitoa. Muutaman vuoden
J a',va pölyttyi nurkissa jonka jälkeen menin myymään pois tosin Jawa pääsi osaaviin käsiin ja on
., ky sin museoaloneuvo.

(.l ui vuosi jos toinenkin ja haave omasta Jawasta pyöri mielessä. Tilaisuuden tullen ostin taas
:'clekt n 250 typ. 559 joka oli alkuperäiskuntoinen ja on edelleenkin minulla odottamassa
<-inostusta, mutta ajamaan olisi kuitenkin päästävä joten ostin v. 2012 Jawa Chopperin, joka

- e estänion kaunis.
ra' vuotta Jawa Chopperin kanssa meni mukavasti mutta ajo kahdestaan vaimon kanssa oli
iyörän pienestä koosta johtuen ahdasta ja mieleeni heräsi ajatus Trampin ostamisesta. Niinpä
cstin uuden Jawa Trampin ja harrastuksesta tuli huomattavasti monipuolisempi kurvaillessani
1 ekkateitä ja pieniä metsäpolkuja. Samalla ryhdyin bongailemaan erilaisia vanhoja rakennuksia,
ieltä. siltoja ja vanhojen tehtaiden piippuja yms. mikä tuntui mielen kiintoiselta. Katselin netistä
äh seudun pikkuteiden karttoja ja suunnittelin ajoreittejä etukäteen. Suosin pikkuteitä, koska isot

t et iuntui tylsiltä ajaa ja pikkuteiden varrelta bongailin romulaaneja yms. mielenkiintoista
tä laiselle valuvikaiselle mielenlaadulle.

Jawa Tramp on hyvä ja luotettava pyörä ja on minulla edelleen enkä aio myydä koskaan.
Näissä 2000-luvun 350 malleissa on taipumus temppuilla sateella, mutta olen laittanut omissa
pyörissäni puolalta Iähtevän johtoliitoksen uusiksi vesitiiviillä liitimillä, eikä sen jälkeen ole ollut
mitään ongelmia sateella.
Trampin kanssa meni muutama vuosi mukavasti ja alkoi tehdä mieli tehokkaampaa pyörää,
varsinkin kahdestaan ajettaessa ei tehot oikein riittäneet. Katselin kaikenmerkkisiä ja mallisia
pyöriä, mutta kun on tuo synnynnäinen valuvika niin isompaa Jawaa teki mieli, joita katselin
netistä ulkomailla olevan myynnissä. Mielessäni mietin että tilaan pyörän vaikka maan ääristä kun
rahatilanne sen suo.
Taivas kuitenkin kuuli rukoukseni kun menin 2014 Jyväskylän Rompepäiville ja näin että Jawalle
oli tu llut maahantuoja. Katseltuani hetken pyörää olin vakuuttu nut, tässä se on seuraava pyöräni.
Sillä hetkellä kuitenkaan ei ollut mahdollisuutta ostaa pyörää joten vielä pitiodottaa 1 vuosi.
Käydessäni loppukesästä 2014 Etelä-Suomessa sovin koeajosta Jawatallilla. Koeajopyörä oli
muuten sama kuin haaveilemani, mutta pienemmällä eturenkaalla ja sileillä kumeilla. Pyörä
tuntui heti näppärältä ja hauskalta ajettavalta. Vielä koeajo kahdestaan pojan kanssa ja olin
varma että tällainen pitää saada.



Kotona Kuopiossa olipuhetta erään motoristin kanssa, että pyörän osto on edessä. Hänvinkkasi,
että voisi myydä oman BMW K1200 käytetyn pyörän uuden Jawan hinnalla. Kyseistä pyörää
kehutaan maailman parhaaksi pyöräksi,joten pakkooli harkitaasiaa Pyysin koeajoa joka järjestyi
ja lyhyen koeajon aikana tunsin heti, että ei tule kauppoja. B[/]W oli tosi raskas ja hiekkatiellä
ajettaessa oli kieli keskellä suuta ja tunne että jos tämä lähtee lapasista ei sitä pitele mikään.
Moottoripyöräily pitää olla hauskaa ja Bemarilla ajaessa en sitä tunnetta saanut johtuen pyörä
massasta, joten se siitä. Kävin koeajamassa myös KTM 1190 Adventuren paikallisessa
liikkeessä,
joka on myös hieno pyörä tosin äänet on melko vaatimattomat (pölyimurln sur naa kuulee
kotonakin). Kerroin myyjälle, että muuten hyvä mutta äänet on vaatimattomat. Tähän myyjä
vastasi että ääntä saadaan tehoputkella. Mielestäni kyseisessä pyörässä on tehoja iikaakin
koska kahdestaan ajettaessa kuivalla tiellä vilkutti luistonestoa joten se siitä. Ol n edel een sitä
mieltä että Jawa 660 on minulle oikea valinta. Siinä vain tuntui olevan kaikki as at kohda aan mitä
tarvitsen.

Kaupat Jawatallin kanssa uudesta Jawa 660 mallista sovittiin alkuvuodesta 2015 la tietenkin
halusin kaikki lisävarusteet: Keskiseisontajalka, laukkutelineet, käsisuojat. Ja moottoriin
kaatumaraudat. Jäin odottelemaan, että pyörä tulisi tehtaaita. Odottavan aika on eina pitkä ja
laannuttelin suurempia ajotuskia Jawa Trampilla kevät kylmissä.
Taivas repesi vihdoin huhtikuussa 2015, kun Super Jawa 660 saapui maaha-. Lähdimme
appiukon kanssa hakemaan pyörää Myllykoskelta ja nä!n appiukkonikatseesta. että rr tähän sen
nyton taas ostanut. Olen kuitenkrn muistuttanut aina häntä siitä, että etkö mu sta ku n iyttä resija
minutvihittiin pappi kysyi on ko kellään mitään tätä liittoa vastaan joten puhukoon n ),t ia clkooniäti
vaiti , hiljasta oli silloin kirkossa joten vävy tekee mrtä lystää. Perillä Myllykoske a täräytettiin
Super Jawan käyntiin ja äänet oli niin miehekkäät, että meinasi lirahtaa housuu- [1 elestäni
moottoripyörässä pitää olla ääntä silleen sopivasti. Ei liian kovat mutta ei m tää' cölyimurin
hurinaa. Näiltä osin 660 on täyden kympin arvoinen. Tarkennan tässä vaiheessa ::ti oyörän
tarkka malli on Jawa 660 Adenium. Eräs Jawa harrastaja tokaisi kerran, että c e:ko alanut
paljonkin Super Jawallasi joten nimi jäi elämään ja ainakin meidän perheessä tiede:ään millä
pyörällä lähden, jos sanon että lähteväni ajelemaan Super Jawalla. Sana Suoe' kuvastaa
ajatusta pyörästäni koska tällä hetkellä tuntuu siltä että voisiko siitä enää paremrna(s tulla ns.
lähialue matkailussa, jota harrastan kauniina kesäiltoina. Todettakoon, ette tässä 660 Super
Jawassa ole ollut mitään ongelmia sateellakaan, jotka tuppaa yllättämään Suomen kesässä

Olen käynyt Jawalla motoristien kokoontu misajoissa ja Jawa vetää porukkaa puo eensa. kuin
magneetti. Jawassa on jotain sanoinkuvaamatonta nostalgiaa, joka vetoaa ihmisi n.

Kerran ajaessani maalaismaisemissa ajoin hiljaa paikallisen kyläkaupan ohija nä in pei stä kuinka
noin 60v nainen juoksi perääni käsiä heiluttaen. Pysähdyin ja nainen sanoi. että oli pakko tulla
katsomaan onko se oikeasti Jawa vai oletko itse liimannut Jawa tarrat japsi pyörään Ky lä se on
aito Tsekki Jawa tokaisin. Huoltoasema pysähdyksistä tulee aina melko pitkiä. koska aina joku
bongaa Jawan ja juttua riittää. Voiko näin sosiaalista moottoripyöräilyä harrastaa muilla
merkeillä?
Olen kierrellyt Jawalla Kuopion lähialueen kaikki pienet kirkonkylät ja lähikunnat ja öytänyt kesän
aikana monia m ielenkiintoisia paikkoja sekä nähtävyyksiä, joissa ei olisi tullut käytyä autolla.
Moottoripyöräily on paijon muutakin kuin ajamlsta. Olen myös saanut paljon uusia ystäviä
kokoontumisajoissa kesän mittaan. Tätä kirjoittaessa on lokakuun viimeinen viikonloppu ja tällä
hetkellä super Jawassa on mittarissa 7500km, jotka kaikki on tulleet yhden kesän aikana lyhyillä
matkoilla. Siitä voi päätellä, että pyörä on ollut mieleinen. En harrasta pidempiä ajomatkoja,
koska perheessä on myös asuntovaunu, jolla reissataan kesällä perheen kanssa.

Ainoa asia, joka harmittaa etten ole millään saanut sovitettua aikaa kalenteriini päästäkseni
Jawasakki ajoihin kesäkuussa joka, on minulle kiireisintä aikaa töissä. Jospa sekin järjestyisi
tulevaisuudessa ia Dääsisi kokemaan Jawasakki aioien tunnelmaa.

Super Jawa 660 onnellinen omistajaJari Urkenen Kuopio



Pu i rolan tekniikkasivut
Tekstlia kuvat Lauri Puirola

Sylinterin kannen korjaus

Tuli korjattavaksi kaksisylinterinen sota-Jawan moottori Konetta purkaessani huomasin että

toinen iv nterinkansi oli syöpynyt palotilastaan aika pahasti. Näitä kansia ei ole pahemmin

saatavana ioten k ikutin kannen hitsattavaksi asiantuntevalle hitsarille. Kannelle täytyi tehdä

myös työkalu sorviin kiinnittämistä varten.

Työkalu on
s orv iin.

liits4tiu kansi Sorvaustyökalu

suunniteltu niin että sillä voi kiinnittää sekä oikean että vasemman puolen kannen

Fnsiksi sorvataan tiivisiepiiita pui]taaksi ia sen jälkeen muotoillaan palotila

:.-'rfa.

Sen jälkeen sorvataan kannen otsapinnasta ainetta pois niin että kansi istuu Sylinterinputken

päässä ottamatta kiinni itse sylinteriin. näin rengastiiviste puristuu oikeasta kohdasta tiivistäen

palotilan.



Kansi viimeistelvä vaille valmis Paikallaan sylinterissä.

Pajastani löytyy sorvaustyökalut seuraaville kansille: typ. 353,553, 354,554,

sekä 559,575 ja 579. Tarpeen tullessa teen työkaluja myös muille malleille.

r,..
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Jawasakki mustavalkosivut

Kuvassa 1953 Suomen hopeamalja joukkue Tsekkien sixissä,

Eklund, Bergström, Ventoniemi ja Johansson,

Scramblea 1950-luvun alussa.

Heino ja Kaija
Topi ja Helvi

iawat vuonna 1959,

ilmeisesti ltä-Suomessa?
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