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Tiedotuksia:

Tervehdys kaikille. Tässä heti aluksi tiedotus kaikille Jawasakkilaisillo. Kuluva vuosi on Jawasakin 25

toimintavuosi. Alleki{oitianut on toiminut sen vetäjånä alust4 eli I'uodesta 1983. Se on aikajoka
varmaankin riittiiå yhdelle miehelle. Moni vårmaan arvaalin, mistä on kysymys- Olen p:iäftänlt lopettaa

omalta osaltani Jawåsakin vetohommat kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tåmän woden toimintajatkuu

ontiseen malliin, mutta sen j Zilkeen ja mieluummil jo ermen sitii pitäjsi saada uudet miehet vetohommiin,
jotta Jawasakki voisijatkua! Olon tehnj,t tunnustelujaja ormeksi muutama varteen otettava kaveri onkin

osittain lupaut nut t€htaviin.
N,'t on p?iätetry, ett?i Jawasakki tulee toimimaan VMPK:n ns. ålakerhon4 kutetr mm. Japsistarat toimivat-
Olisirnme Suomen Veteraanimoottoripyör?iklubin ns. alakerho, kuten kaikki Klubin aluekerhotkin ovat. Näin
vastuuasiatjäisivät Jawasakiltå isomman p?i?ikerhon \MPK:n tehtiiväksi- Kä,t?innössä s€ vaatii kuitenkin 2,

mieluummin kolme ns. nimetfyä vastuuhenkilöä Jawasakin johtoon.
Näir oll€n VMPK edell],ttä liitBmistä VlvfPK:on, mutta s;ihen liit)4tyåiän on myös automaattisesti

Jawasa&injäsen,jos kerran omistaa Jawan, CZ:n tai Manetin. Oma lehtikinjossain muodossa on edelleen

mahdollista toimittaa, varo-ja voikerätä mm. ns. kannatusmaksuna joka olisivapaaehtoinen esim. 8€. Lis2iksi

voi aina ånoa päzikerholta apurahaa em. asioihifl+ n}m. kokoontumisajojenjärjestelyihin ym. kerhos
tapahtumiin. Japsiståroilla on tiillainen kzi)'fiintö.Siis oma Jawasakin lehdentekijä pit?tisi lö'tyä. Neuvotteluja
VMPK:n kanssa kaikista liittymisasioista t?iytly täm?in vuoden aikana kiydä, jotta vuodeo vaihtuessa olisi
asiat järjestyksestä ja kaikki tårvittava tiedossa. Niiin toimien j äsenmaksuakir ma.ksettaisiin vain VMPK:n.
Jawasakin tulevaisuus mielestäni olisi myös varmemmallå pohjalla. Pankaa Palautetta sähköpostilla
mielipiteisuinne- Tulevissa k€rholehdissä tiedotan asioid€n etenimiseståja monihan kuuluujo n)4 VMPK:on,
joten eiköhiin HuimapyöräJehdessäkin ole asiastajotain tietoa, kunhan asioista onjotain kerrottavaa. Terv-

Veikko Koski

Ja tiissä heti alkuun tulevistå tåpahtumista:

Ehkä tiirkein tapahtuma ainakin Jawåsakkilaisille on woden 2008 Jawasakkiajo, joka on siis 25-urotis
juhlaralli. AjaEkohtå on 1$.15.6.2008. Jåwtsåkkiejo 2008! Ilmoitus toisaållå lehd$så!!!

Lisäksijiisenkyselyihin on melko moni jätt?inlt vastaamatt4 jot€n niitiikin voisi tthetellä toimitukseen,
saataisiin uudelle kerholle uusi paikkansa pitävä jäsenrekisteri.

-Tiesittsh?in serl ett?i Vesa Simpanen Iittalasta ei toimi enää Jawan maahantuojana. H?in m)? edelleetrkin

ainakin 2-tahtiset 350cc,joita on varastossa j a hoitaa edelleen våraosåt vanhempiin Jawoihin.
Uusi maahantuoja on: Jawa Motors Oy Lummetie 16 A 5 01300 Vantaa. Asioita hoitaa Leo Laine
Puh.040-5585688 ja fax 09-8237233 ja leo-lainqAiavå.fi
Uutta tietoa: Jawa Motors Oy on saanut keskiseltii uudelta$aalta Jawalle piirimyyj?in! Uusien Jawojen

mwntiä hoitelge Keravalla Erkki Grönlund Sakerintie 4 04200ja puh.0400-474261 . Lisä tietoa saat

osoitteesta; !gl&i3let9l4y!:5 Nlt Jawahenkiset miehetja naiset, Jawakauppoja tekemiizin!!

-Valtakunnallinen Veteraaniralli l-3.8.2008jädestet?i?in Ähuirissä matkailualueella yhteistyössä Hotelli
M€sikämmenen kanssa. Nähtiivää koko perheelle, lapset påi?isevät ilnaiseksi rallialueelle. Rallin jzirjestaiä

VMPK:n aluekerho Lakeuen Huimap?iåt. Info 046-8988940 klo. 1 7.00 jälkeen

-Valtakunnalliset Veteråanimopedipiiivät Koskenp:jäss:i 11-13.7.-2008. Jiideståä Suomen mopokerhot.
Ilmoittautumiset mm. Heimo Hadu 0400-532435. tui Hietaj?irvi 040-7465484. Itulevi Rauhamiiki 041-

5452426. PaikIå on Koskenpän Rantapirtti.

-Reståuranäpäivät 1l-12.7.2008 Pikkolan kouluu piha-alue Kagasala. Rompepäivåt, ne suosituimmat!
Aluemaksu on 2€. H,,vat parkkitilat, puffetti. Hanasteautoille oma parkkialue. Tervetuloa!

-3.8 Forssan Pick-Nick Pilvenmäen mviradalla. Suuri hairasteja merklikerhotapahtumaja erioornahen
rompetapaituma. Kannattaa tulla kauempaåkin!
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Tiedoksi kerholoisille:

Olen jöäny1 eldkkeelle ja lopettonul rnoolols- ja
puhollushomnot, mutto hyftovon.j viela oria
Jowoihjnr Jswa Sixi lnalli , soldnollijo
lno+ocross: Rekislerikiinni+yspeltejd. kurosuojon
volkoisio peltejä, ketJUsuojo|l suojapeltejo,
sivuvounun kiinnitysosio, lasikuituisio satuloh
pohlio, losikuituisio tskolokosuojdn etuosro,
ldsikuj+!isio koielon pohjio, ohjouks€n
kirislysosis, kope.io nutnerokilpid e+e€n,
raiskepelt eid el een, elulokoslojien sivukilpid
2kpl, vaikoinen, prikkola eluiskarien yl.ipdöhän,

Ja lssrkuiluis;o takolokosuoJio. solulon pohJro Jo
etulokosuojio. Sotolowoh lovoratelineitä_ Jowa
11+18 lasikuituisio sotulsh pohjio. Nuherokilpiö
pellistö, ohrriinisio, losikuidusta Jc huovjslo,
sekö lasikuiiuosao pyatriin HV A, KTM, io CZ, CZ
hlo+ocross +akolokssuojio. Koikki me+olliosot
jalhepolliomooldltu Tiedustelut; Jouko Koli
Untolontie 40 05820 Hyvinkäci- Puh. 0400
593605 lo emdil: kipokoli@luukku.coh

Mdntiä Jawoihin sodlovano Slovokiosls firmo
hineltd: Ce-BA 6rnBH jo osoile Zdhrodno 14
98401Lu enec SLOVAKfA. Heilld on lnyös o|nct
srvut neliss<j. www.ce-bo.sk jo jos joku puhuu
hyvin Soksoo, soito nuheroon.
990421905644993. Fa.mon noisvdki osoo
ssksonkieleh. Vinkki luli Jorno Vifi€l

Mies n;hellii Gerord Moridud ilno:tti mlyvdnsd
€riloisio "konnostus" aineito esiln. kromrn
k:illo us. rbosteen pois+o bensoicnkersto, put-
kien siniset lörnpöjAljet yn.. Muilakin +uotteita
on jo hiitd voi kotgoc hönen kotjsivuiltoon
yhteystredoi: oerord.horroud@pp.inei Il

Muutalnia E-n1oil osoitteita Tsekeissö.

Muol Moloservis s.f .o. inf oenuol.cz

Monty Jowd Trsnov 
^&4UtSISe!EZ!Sri.S/ 

Jo
www.monTvlctvc.cz

Au+o Molo Burzd info.@tnotorqix.cz

Jowamoniok iowohoniak@seznah.cz

Näillä sivuilld on toisleftu jonkin verro!
dikoisehpio il|noituksio, kosko uosio on tuttul
hyvih hihkedsli Eipaihön larvi+se kojvoo vdnhoja
lehtiö esille

V'hjeehä voisin !lhoiltoa, ettci Arfo Eergströh
Mosoloslo vorsr myydo muuiohon Museopyörän.
jotko ti€ddn olevon eriftöin laodukkoosii
ehlisciiiyjd. Pyörid ovol |nn JawoCZ
tyg.356/l75cc vnl1956, Jcwa Spor+ typ.590
250cc h6st6 ja Sixi 250cc fyp. 5553 Arlon
+ovo,f tcd nuhercsto 0400-A816?

Lankalauanlain vietloa Jämsässä,.iäiAataa Kolojiirvellä Jawoilla.
Kuskeina l-Iaturu Stenbefg, FIeffi ja Martti Nieminen.



Jowqsakin morkkinot:

tIYYN:
Jawon uusia keJjlslojio typ. 353/354+ 11,/18 jo
CZ 150 olk. 50€. Pakoputken olulkrulh:rhut+erit
3o€lpari. Krlkih€n kitkalevyt 5kpl.58€.
110nm/120tn|n krohipinnojo typ.11,/18 pinnot
42€/ sar ia. J owo/ CZ M-rengossarjai ylikokojo.
KörJet, hiilel. vrrtoovoilnet, polllrhot. lulpof ,

ohjous+satulolukol.
Typ. 11,/353 konsi+slotiivbt e 6€, Iyp. 18/
354 8€ sorjo. Tckcisk. kunipuslat 4kpl, 17€.

Jow!/CZ uusio mön+id e.i molleihin, kysele!
Jorru,kfikin, koosuvorjer'f . Lyhdyn losit,
krohrikehyksel, kuhiogo+, tnoo++orin pultit, y|n-.

Jikow koosuf+ime+ olk. 35€lkpi,
köftetiyjii/huol lel tujd. kysele!. Kornpiokselih
keskilaokerit typ.353/559, 354 ja 356 kyselel
Voroosomoottoreilo: Typ. 450, 355, 356, 353
354, 360, CZ I5O, Cezeto l75cc. Moottorit
o5it+oin pu.ettu. Tied.
Veikko Vdyrynen, 050-3528060

sekd uudel, ettö huseojdwot 5iilinjärveltö!!
Myös voroosio uutta jo käfte+tyA. Mitos
renkoito hyvd volikoiho. Suorilon
dlulniihikiillolusto jd Jawon krohiosi€n hion+oo
j6 krohdusto. Lisöksi ostoisin CZ-150 1952-53
poperit! soi+o jo kysy lisddl! MP-Vortti Oyl
Roimo Korekqllio/ Huohl uusi osoite oh: Jokiiie
10 71800 Siilinldrvi. 0400-814600 MP-Vortih
neitisivu+/ko+asivut lnuultuheef . Kaiyiössö olevo
personol.rnet.f i/yrityslmpvdrttioy

MP-Vartti Orl
.J

loaitie 10, 71800 siilijiirvi
P. 0400 814 600

Wanhat I aw at entisiiittt i
lluolto Ja vfiraosat

Jdwo 125cc 1äi5in kuhnosfeifu kohpiokseli. Hp.
80€. Är+o/Mosolo 0400-818162

16,18 jo 19" vanteifo,pinnojd, 175cc250cci350cc
mäntiä, kieriokaakio, kieriokangen koajouss.r-
jojo. 559+360 lokalyhdyn lqsejo jo kuln€jo,
voijereitd, 559/360 so+ulo, sik6ri|nollin iionen-
voirnehtojdt, Bopyöräisen aönenvoilnentdjol,
250,/350 kodsdri, lqtkihlevyjd. Isopyör. ohjdus
lonko, yn... uutlo osoo. l,1yös aldenpiin Jowoihin
634,638+640 Kdrjelöh syty+ysl6vl1o0w. Voih-

tovirtdloluri vm--49-75, |nyös 12v jo uldempaan
+yyppian 638+640 heti voraslosta. Tirno
Mononen 0400-648826.

Jdwo iyp.l1 250cc vh.1954 ylöputkillo,
huseo.ekis+erissö. Tied. Veijo Sallinen
Järvenpaai. 0400-630784

Manel S-100 vm.1960. Pitkölle rokennetlu, pol-
jon uutfo osac. Moottora ja so+ulo tekehä1lö.
Pqpeflt ok, rekisteriote tdilessc. Hp 9O0€.
Lisöksi Manel 5-100 osia, uusio jo k.iy+e++yjö.
Kysy 60mm Pol nopeushiltorei+o. (vohho Jd uus:
rnolli sorno. kuin Ce2elossq) Uusi rengospori
Bridgestone W-5l3.00-14. Coniihen+olin
3.25l3.50-14 60-luvun kuviollo, pin+ao on er

halkeillut.
Vafoosiksi CZ 476-69 (l25cc) CZ tankki
ftolleihin 453/ 473 / 450/ 47O/455/ 475,
olkuperdinen. Maololtu +onkki hyvd krotnot-
iqvoksi. 040-5354005/ Kari/Vantaa

Vol|niston/pinho+on Jowon lq,tkinlevyjö
korkkilevyhollisiin,(ei hossoky+kinlevyjö). Von-
hot hielellööh voihdossa ?@/ saria. truho Vuori/
Vontoo 040-7328864

Ostcnl
Jdwd Colifornian -63-74 kirjollisuqtto/osio Jowo
Sportin tdkosvihgi jo ke+jusuoja. Kori/Vqnlod
040,5354005

Jowosokkilehdet 1-34. Borlh/Mitds 3.50-19 60-
luvun moantierengos. Axberg Morkku O4O-
5901952U]v



Lähes 20 vuotta sitten, eli v.1989 eräs Oululainen Jawasakkilarnen, etr muistå valitettåvasti
enää edes nimcä liihetti minulle Oulun ytoppilaslehden, josså oli juttua Jawasta- Våsta nyt
paperieni joukosta putlohti.io hiemart kellastunut lehti csiin. Aj.tt.liå, cttä nyt orkin sopiva
vuodenaika julkaista Jawåsakkilehdesså kvseincn iuftu,

JAWA.CZ Ajstontu ayliklq,yttii

Nykfislen saper-customien ja mego-race en oihakaudelld voitaneen pitdii pienenii etuoikeutcha, kufi
lrau iha kefiisenä iltapiietinö sad anok*austi selkd suorana lipa.t pitkin Oalun *uoppuisifl
m kulakivikatuja legertdaarisella 60-luvun lawilla- Sinka , tuon ajan kaksittthtise e typiltiserl
sarupilven ja kaleellislen katreiden soottelemand-

Ylkk?irin tänAnkertaiscn testipyörän valjnta er

tuottanut ongelmia. Asiasta oli sovitlujo
kuukausia sittenja kaikki oli kiinni säiden
haltiasta. Pyörä on r)ttemmin Kon€killån nimissä,
jo.kin taloudellisen åhdingon \ uok.i niin ik?i:in
legendaarinen ajoneuvoasioita hoitava P-O.L.K.U
ry /Palokuntalaisosakunf a, eli KulttuuriUrheiltat
rekisteröimätön yhdistys) ja sen moottoripyöristä
vastMva osasto, S.A. (SurmanAjo jaos) joutni
laskemaal liikl(eelle osakealnir kulkweuvon
hankkim isen ja kunnostuksen rahoittariiseksr.
Näitä tiettiv:isti maailman ainoan
osakeyhtiömuotoisen pyöriin ogåkkeila on
ajautrnut myös OYY:n håituun, joten omallaltan
tässä ajettiiD. Tavallaan.
Sjtten asiaan. Testipeli on vuosjmatlia 1962. Päi-
vätyönsä jo t€hneenä se lienee maannut jossakin
ladon seinustalla \,,rrositolkulla, kunnes P.O-L.K.U
sai asiastå vihiäja ryhfyi toteuttamåän
suosikkiyhteensä Sleepy Sleepersin ja surma
ajajan Orni Suurosen innoittamana
I'unno,lusprojeklia. Puolcn r uodcn ral(ooD on
jäljillä Jav,,aa voidaankin pitää v.1988
uudcstisyntyneenä. S'nt Tnätodistukscssa on
katsastusmiehen.ro;tteitta antama leima.

Moottori on l T5ccja muodoiltaån kauniln
sopusuhtärnen. Tosin malliltaan harvinaisempi,
sillä toim ituksen tiotojen mukaan tuon vuotiset
olival ylccnsä vårnstelto kahdella pakoputkella.

KAynnistys sujuu kokeneelta kätevästi, Lunian
vain hoksaa vaihdevivun yhdistct'n
\;j),nni5rinpolkimeen. Oikeal olteet ot al lärleäI.
siilä taka;sinpotkaisu kammen ala-asennossa

saattaa kokemustemme perusteella koitua
nivelsiteidcn turmaksi. Kayn nistyksen j åIkeen

tuntuvatkin sitten moottorin suur;mmat poakut

loppuvan. Pienillä kienoksilla ei moottori jaksa

!eriii. K ierroJcn n^u5ux on odotellava jå -iuuri
kun alkaa tapahfua, kon€ onkinjo ylikie.roksilla
ja moottorin toho romahtaå. Jälje:lejiävain
sellainen tiirin:i että silmät pyörivät pässä.
Vaihleissa on peräti ncljä porrasla. mil'ä onLin
moottorin luonteen huomioon ottaen hyvä.

Påikaltaan ykköst?i tarjottaessa vaihteisto pziåst?i?i

todella pahan pa.kaisun. Kuulostaa kuin
.aulakangella vedetuiisiin pitkin kaltereita.
Liikkeellc lähtö sujuu pehmeästi lahtomattakin
luisravrn l+4limen an.iosa joka muuren lrimii

'n)ös srroradn r aihdcpolkirnen äwlla.Ajenressa ei

enä vaihtalnisesta aiheutuvia rusåIdukia ktulu,
sillä ne hukkuval mooftorin laakeroinnistaja
männänrenkaista kuuluvan, sanottakoon n,4
vaikka miehekkiiåseen kolinaan. .J



I )ir)en koerjolcnkin perusteclla p)örä on

nyklrsren m jrtapurden mokaan todella

kammottava ajettava. Niin kåuan, kun tie on suora

-ja nopeutta aile 60km/h, on meno vielä hanskassa,

mutta sitten alkaåkinjo pelottaa Ru.ko vaikuttaa

aika vctclä11ä. Varsinkir mutkissa olevat pienetkln

epäldsåisuudcl sax\ itt konePyörän elenernään

käärmcmäiscsti. Jarlllt sen sijaan otlavat
yllätavän hyvin. Pienillä nopeuksilla takårenkaan

saa jopa lukkoon ja etujzrrullakin ot voimakkaasti
matkåa hidastava vaikutus, joskin toisinaan etupää

alkaa hrrjasti vatkaamaan mjummin jamrttaessa.

Sekä edcssä että lakanajousitus o. truono- Tien
pienetkin €pätasaisuudot iskevät miehokkå;sri
kisille ja suuremmat tekevät ajamisesta
ho:tiitoman. Iskunvaimennustaei juurikåan ole
havaittavissa.

Lähdc: Oulun Ylioppilaslehti 1989
Tekti: Pasi Reisto
Kuv*t: Mårkku Varis

'l ä)4)T sanoå, et i ämä oli erilainen testiajo, mitä
olemme saan€et aiemmin lehdist?i lukea.
Jawamies voisi melkein loukkä2ntua, mutta se

onlin tarkoit€ttu leuttavaksi hymyssä suin!!

Mitta.isto on selkeäja helppolukuine., eikä

nä)tössä mene sekaisin pahemnrassakaan

rrtkeessä. Satula (uusittu) on jämäkkä ja antaa

lujan perstuttuman. On kuin takamus oiisi
suoraån asfaliissa. Valot ovat lfiinnä muodolliset
ja to im ittavatkin tihinnä huomiovalojen vrkaa-
VilkLuja ei ole ensinkään,joien risteykset on

ajettåva huterasti yhdellä kädcllä toin€n sivutle

sojotta€n, jos uskåltaå- Ajoasento Jawan saNlssa

on kuin iirkonpenkissä istuisija uskoa asiaan

iarvitaån v:ih;n*i:in yhtä paljon
Testipyör:imm€ kuuluu auttamålta sarjaan "et
perustelravissa jiirkisyillä", niin kuin
moofl orip) öräily ehkä maåm'nc oloi,-a ylip;iinsä
Kuten tulijo todcfiud. 'c on huono ajad iä IaJJ,)aå

kaikessa suate€ssa huonot ominaisuude: Ehkäpä
juuri siitä srystii se p:iihitt?iii kiehtovalla
mielettömrydell:iän jopa Vespa-Skoott€rin
Ku;tenkin kaupu.gilla kurvaillessa ci voi olla

suundattomasti nauttimatta niisiä lukuisista
kaihoisista katseista, joita keski-ikäisel
herasmiehet luovai Jawan jättiimän paksun

sawvananjälkeen- Monet he;stä ovat kokeneet

täm?in säman mieletiöm:ö/den omassa

nuonrudessaan-
Kertaakaan en joutunut häpe?im:än edes

pysiihtyessän i liikennevaloihin i20 hv
"klykklpyöfin" viereen. ?äinvastoin..
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f:imå seuråava tarina irj.it1llu v!oleen 1995, eti l3 vlodc! päåhån' Se on pitäDyt julkaistå .io
ajat sittcn, muttå josttil sfstÄ palstatilaa ei ole riittiinyt, On kritcnkin sanotlava, cttä
Jåwåjutut eivät vrnhe[c koskern, vai .Eiti?

SYYSI\4A1KÄ JAWOILLA PRAIIAAN 1995 @
Kaikki vaikutli alussa aivan pähk:ihullulta, Jawoilia syyskuussa Prahaa*,.,jnrrrt silioir kun todennä-
köisesi juut satåa ja on kyirnä. Sydäntalvesla asti Kauko ympairipuhui mim:a ja Ar*oa siinåmZiårin
että kesiillä asia alkoi olia l?ihtöä vailla- Erlsin m/s Pomeranialia Gdanskiinja slitä sitten balki Puolan
kohLi Prahaajå Jawa tehdasta Tynec Nad Zazavoussa. Paluu Saksan kaufta L)lpekistä Translubecalla
Helsinkiin.

Kes:in aikana klkin testasija viritteii koneitarua qaskurn retkeä varten, hankittiin kanatja muut tar-
peelliset tarvikkeet ja viimein liihtöpiiiviinä hpästeltiin koliväet ennen sur.t.ta seikkailua-

Syysku:.m 5. aamu alkoi alringorpaisteella luvaien h,.vää koko reis$ille. Kohtaa..ispaikalisi oli sr:vit-
tu Muuramen Shell Jyväskylail eteläpuolella. Sitten vain potkuja hniskulukset avovaiinolle iur Jawa
alkoi työrtziä sinistä savua putkistaan- 5 km. ajettuar! huomasin pyörän tiensivussa.. . Kauko ja eka
remontti . . . Oli Jawa uugumd liihlösuoralle. . . hetken asiaa tu&ituamne huomasinme kåasarinneulan
ironneen.. Siinä vaiheessa paikalle kaartoi Mzikelzin Topi vimuiller Harrikallaan, neulaan löydettiin
uusi sokkaja Topi l:ihti viem&in isälleen saraå. että kohta tullaan, A.wo löytyi Shelliltäja matka kohti
Tsekkiä saattoi todenteolla alkaa auringonpaisteessa, ylevin mielin kohti etelä- Auoin Jarvan laulaa
vilkuillen väJitl?i peilistä matkatovereitzni. Ensi {auko oli sovittu 15km. Kulmoisten jälkeen ja sirne
sitten ajoir*in odo$elemaan toisia. Mutta ci kuulunut miehiä joten kaa$in takais:npäinja sielliih:in toverit
olivatkin TB:1 pihassa Kaukon Barum sylissåiiin... Rengas nrli korjattuaja karavaani kaartoi kohli Lahtea-

Ennen Lahtea alkoi omasta koneestani kuulua outoa jyrinåiä mutig! kui:eni<åar pysåihtllyt moisen vuoisi
Lahdessa tarkistn moottorin kiin:rityksen ja kiristettyiini pultit jy.inå iakkasikir. Tankilla min],:n ja Arvon
taDkit vetivät 5 litraa mutta Kaukon Jawaan meni 1 0 lit.aa ! ! ! Kulutus ei laskelut koko malkan aikana
joten Kauko tar*kasi aina ,rplat mdhin verrattuna. -.

Helsinkiin sarkarimatkaajia oli tullut såattaBaa! Stadin Piirts?ireitlen Olavi Pekkolaja Ärvon vävypoika
Lave perheineen. Laivar lzihtö olikin hiukar rnyöhässäjo1en pikku turinoiile j?ii hy'vin aikaa. Laivassa
mcr*iilkin heti saunaanjoka 01i kuurnaja vesi kylmåiä. Loppuilta naukkailtiiu mainiota Puolalaista Z1'viec
olutla tosin juomien kovetessa loppua kohti... Seuraava päivä loikoiltiin kannella iutellen joutavia ja
käy'tiinpä vanian tuttuni Alexanderinjuttuisilla komentosillalla. Tullista selvisimme helposti vain passia

nä)'ttiimiil Iä ia sitten baanaLle.

Tarkoitus oli ajaa pidvänvalossa ilma.n suurempia taukoja niin pitkälle kuin vain piiäsee, ensin Poznaniin
ja sieltä etel?iä kohti. Leszrossa ajoi yhden liitrym:in vii?irinja kohra huomasimme olevamme Wroclavin
tiellä. . . Tanlkipailka sanui h1.vin kobdalle ja herken karttaa tutkittuamlne päätirrde jarkaa suoraan kohri
l:i.tt?i "oikopolkua". Tiet vain kapenjyat kunnes tulirnrne Odra-joen ra*aanja lossille. Odran lautturi vei
koko ortesteril ylitse I markkaa vastaavalla snmmalla. Oli mukava p?iåslellä läpi maalaiskylien vaikka
ei juu.i tarkkaan tiend'.t missä oli, mutta siiei vain kohti auringonlaskual
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Legnjcassa huomattiin HOTEL-kylhi jå eikun sir|tle. Pyörät talliinja illalliselle- Oli sielläjo jokr muukirl
käyny! kull baaritiskillä lö)tyi Jyvåiskyllin Moottoriklubir tarla.,. Otettiir: muutamat baarissa kun alkoi
tapabtua,,, paikalliden konna kaappasi Arvon etutaskusta lompakonja sitten karkutul Poliisi saapui pai-
kalle minuutissa rru:t? f.|itäain ei ollut tehtävissä, sill]e meni muutama salanenja pyörän paperit. ** *kelel

Aamulla soitettiio J)-väskyl:ir katsastuskontloilie ja uudet paperit lulivat telefaxilla välit1ömåsli. Muuten
perjatrtai aamu aukeni sateiscna kun startlalimme kohti Jslenia Goraa. L?ihellä rajaa mrul j vät hetkeksi
vauhdista mutla jo kohta saawttival minut- Poiiisi oli pysä],ttiin],t herrat ja huomauttanut valoitta
ajamisesta. Rajarnies kehui pelej?i'rne ja sanoi omislavatsa myös Jawanjoka oli tosin kaput....Tiel
TseKn puolella olivat na!.rtittavia mutkineel, nousuineenja iask]inen kun ajelirrune kohti Mlada
Boleslaviaja seuraavaa kohdettamme Skoda museota. Mlseovierailun jälkeen varasimme huoneen hotelli
Kultaisesta Hanhestaja suurnistinme Rabakovin kyliiiin misså sijait:ee Franticek Miclikin yksityinen
Jawa-museo. Museolla va$aa.lotto oli suureamoinen Mr. Miclik kaivoi tallinsa kätköistä huurteiset oluet
ja perheen rouva tarjoili meilie herkullisia maalaismakkaroira, suolakurkkuja, paikallista lcipääja muita
tsekkiläisiä herkl'1ja. ta €teni loistavasti vaikka kukaan ei käytiinnössä osaonut toisensa kieltä, rommija
olut kaatoivat kielimuurit våilittömäsli. Yöllä vielä irurostuimme käymään paikallisissa baäreissa Franticek
mukara. Kauko vetelikir io sikeit i hoteliilla.

Jawa-miehet Kauko & Frartic€k kaulail€val
toisiaan... Arvolla kainalossa Rouva Miclik

F.antic€k Miclikin mlls€ossa riini ihmelekrvåå, ja m ikäs
siinä kun ta4oiluHn toimil

Aarnulla menimme takitla takaisin Franticel Miclikin luo Rabakoviir nissä liev?isti kapulainen Jawa-

rohtori yritli s?iädellä Kaukon bensakematodota- Itse l?ihdin ajelersaan kohti Prahaa ettii kelkiäisinme
mäziräaikaan mennessä varattlun Hot€lli Legieea joka olildn vadta tut1u edellisiltii rcissuilta. Pojat
tulivatkin kohta pedssä ja saafirarnme yhteyden vadaan yståviiiini Ladislav Zarubaan aloimme valmislau-

tua illa! ohjeknaa! eli saunomiseen Hotelli Paromrnan 28. kertoksessa. Saunalta on tosi hienot näk)'nlät
yli öisen Prahaa . Mukava oli istuskella porealtaassa ja siemailla mainiota Budweiseria, sitii aitoa.-.

Aamulla Ladia sitteD poimikin meidät kyt'tiinsäja tihdettiin kienelem?i2in yhdessä Prahan turujaja toreja

mlkana myös vaunoosa Luciaja poka Peter. Syötyiirntng päiv2 lisen paikallisessa Pivnicessä Luciajä
pois ryhmästä liiidettiin sitten jätkiisakilta Klbelyn itrnailumuseoorjossa lentokonefanaatikkomme Kauko

olisi voinut vaikka jiiiidii yöksi jos se olisi oll0l mahdollisb- nlansuussa kävirnme vielä Troijan limassa
jossa oli upea Skodan 100-vuolisjuhlanä''ttely, Sko&-miesten taivas . Pävä! k?iiintyessä iltaan liihdim-
me sitten asentameum Jawaani PAv-per?ik?irryä joaka olin jo keviiällä Pra::asta ostatlrt. Ladislav Zaruba,

joka muuten oo entiaer JawaD srunnittelu-insinööri j åirj esti asennuspaikaa YAMAILA.n kodaåmolta'Jossa

nykyisin työskentelee_ Ase.nuksessa tuli yllätys kun vetoaisa oli melkein poikki ja hitsausta piti odottaa

aamuun saakka. Krn ei mxula voinut suuntasiime iltapivoille U'Kalichaan' Svejki! kapåkkaat

Aamulla koiiikin retken kohokohta. Eva Pluhargva Molokovilta oli j?i:jesliin)-t meille retken Jawan leh-

taallejosta luotettavat ma&ajrilitatnme olival saanset alkuisa. Rouva! Pluharcvaja Pukova sekä he:ra

Stak; odottelivat meitä Motokoviila ja siitä sitten yhleisessä karavaanissa kohti Tyneciä. Ma&åa kertyi

60 :m_ kun kaarsinLme tehtaar.: pihaan Sazavoujoen laaksoon. Kovin oli tapistunut aikqien saatossa multa
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sisällä täysi hyörinä p?iä11ä. KjenetlyZimme tehdashallil kävinme viela tehtaaffnuseossa jossa ainakin
Kaukod oli vaikea hillitä liikutustaan, niin hienoja Jawat olivat... Paikatline! gure vielå lutk! Kaukon
Jawan ja vakuulli kaiker olevan kun-aossa vaihdettuaan ehj:in kohol kuhureen tilellc, Pois ajetliin sitten
Benesovin kaltta mooftodtietii valrdilla takaisin Prahaar ase.:amaan lopullisesti PAVia Jawani perää..
[,adia olikin saa.nut aisan kNrtoonja åsgnnus ornistuikin bieriosai. Uudella yhdistelmåll?i.i ku:rvasin koh:i
hotelliaia pihalla oli Kauko taas Barum-töissä, Ei hätiä mitiä kun l?ihdimmc kohti Plahelskakadun Jawa-

kauppaa. Haalittr:amme kohtuuliset ostokset mukaamme kävin vielå soitlamassa lennätimeslä kotiinJa
tåkaisir hotellille B.uum-takoisiin. \1si jamrjousi o1i vielä poikki mutta lähis1öllä ollut hylky-Trabånt sai

luovultaa lyhdynjousensa suomalaisen sa-lkarimatkåaj& Jawan hyvziksi. Reuo.]tti saatiin topplunja
siirryimme viimeiselle juhlaillalliselle ftalass4 kiiralaislavirtola Pekingin herkkrpö]aziän, Mahat turpei-
na siiryttiin yöpuulle lepäiimä:in iotimatkaa v-arten.

Tiisraiaamuna 12.9. oli aika lähteä kotimatkaile, Ensin Plzenin tielle ja siitä sitten kohti Ka.lovy Varya .

Matkajatkui kapeita väyliä rektojen seassa kohti Saksan rajaa. Rajaft tunt@ass:r lor]nastinlIne vielä ker-
ran tsekki-herkuillaja ostirnme muutaman tuliasipullon vietnåmil3silta kauppiailta- Rajasta yli Obervie-
sentalista ongelnitta s:tten olilnmekin jo entisessä DDRssä. Matka alkoijoutua kun viimeitr pääsimrne
Dresden-Eisenach moottoitielle. Jelan jålkeen k?i?innyimme paikallistielle kohti Weimaria. Ilta alkoi o]ia

Kiirki- ja kondensaattoriremonttia Herzbefgjsså. Viim€iner ruokatåuko Tsekin puolella ennen Oberwiesentalia.

jo pitkilläja majapaikka oli lö)tiimättä, Hetken harhailtuanme zimmer ilei löyfyikitr ja ystäldllinen
is?intä b4osi heti tervehrliasoluet sankarimatkaajille. {llalla soirnme vielä kan$allisruokaa Bralwurstiaja
perunasalåattia ennen unia . ltselle uni ei heti tr-rllut joten kaivoin vielä peråkiirrystii pari olutta Karkon
ja AI1 on tuhistessa jo punkissaan Jawa-unet mielissäiin,

Aamu vånhassa Itä-Saksassa aukeni harraasna vettä tuhnuttaen. Aa.oupalan nautittuamme h)-qästelimme
rsåintzimme ja surmtasimme kohti Kufihauseria... Kellään ei o1lut aavistustakaan mikä ihmekurlma se oli
, vain niihtävlyden kuva kartassa... Kohde osoittautui valtavaksi keisat Wilhelm I muistomerkiksi, sumu
va:. esti hienor maiseman ihailur. Mukava oii laas päiitstellä mutkatietii kun liihdettiin kohti pohjoista.
PAVia eijuuri buoman[ut periissä kun tailtoi tarkkoja mutkia kumes Jawa alkoi rykiä, Oliirar se jo aikai-
sernminkin iimsilellut jostain mutta kun ke(an toimi niil sitten ajettiin. Nopea vilkaisu konekopan alle
osoitti ktukier olevan aivan lopussa, Omeksi oli ostånut *udet Platnerskakadultaja nopeastihan ne oii
vaihdett ja vielä uusi kondensåattoikin peliin niinjoha! Iaås lauloil Suunnitelmassa oli a.jaa taas
auringonlåskuun tai sitten BGunsweigiin. Vettä tihuutti jå Braunsweigjäi si\.ulle kun koettelin Jawåt
voimavaroja. Laite jaksoi juuri ja juuri rekkojen ohijoka shä?inså on hyvä suoritus, Kåuko ja Arvo
peesasivat h)'v?itr matkan päässäja aina viilillå oottelin hitaampia. Sokau kohdalla käzitulyimme C.lleen
johravalie tielle. Bergenissä saatiin tarkit t?il,teeoja myös yösija herlasv:iki Heuerin luota. Rouva loihti
meille pilku saksalaisen iltapaianja sitter olikh jo aika mednä yölLrulle, ulkona tuli vettli kuin Esteistä.
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Aamullajakso; vielä salaa kim viimeineo etappi Lrypektiiin oli vielå edessä. Hyvästelinrne isåiritivåiken-
me javain siainen savujäi leijaiieoaan liittoutuneiden solilashautausmaan tietoille kun porhalsimme
kohti moottorilie:?i" Matkaa €i ollul kuin satahrnla kilomehiä ja mihinkiiiia ei ollut kiire. Hyvin jai aikaa
tutustuajalka:sin harsakaup$gin keskustaånja tehdä vii&ciset tuliasosrokset. Translubeca ]öytyi kaiialta
helposti ja saimme viedä tavarat h).ttiin ensin ja sitten ajaa $yöhernmin pyörät autokaLoelle. Llytti olikin
tosi iso ja peianllipäivä menikin lfiinnä syöd€nja lekotellen. Kanssamatkustajar oliva: liilianä kuskeja
ja rauhanturvaajiajoista Kauko vanhanajermrna saikin oivaajuttuseuraa. Ruokailut si*ltyivät .natk?!'l
hintaan ja herkku.ja oli rarjolla ja monenmoisra.

Perillå Lyp€kisså! TraDslubecan herkur odotlavåt!

Lauantaiaamuna saavuimrne viile?iiln kotisuomeen ja Helsbkiin. Arvo jäi Helsinkiin hoitamaaa papan
tuliaisvelvollisluksia kun suuntasimme viimeiselle etapille kotia kohti. Keravalla tankatessa lisäsin vielä
vil lasukat ja sitten malkaan kohti kotia. Hartoian jälkeen huomasia Kaukon taas jiizineen kelkastaja teirl
täyskä:iEöksen. Jonkin matkaa ajeltuani havaisin matkatoverisi Kaukon tienposkessa ihmettelernässä
ty\jentynyttii takakumia, Kolmas lGrta toden sanoi kun Barum oli poksahlanot lielä kerran! Barumin
sisäpinta oli haljennut ja hiert?inlt vielä kerran siszirenkaan puhki. Siitii q7 kaikkiin rengashuoliin matkån
aikana. Renkaanvaihto sujui jo ruliinilla kun oaapuitalosta saatii' vielä ilmakomprcssorista painettakin-
Loppumatka sujuikin sitten kommelluksitta kun viimein mntaväylällä heilautin kätt.li Kaukolle hyvästiksi.
Vielä Kuolckalan sillan ylija kaanos viimein kotipihaan- Reissu oli tehty !

Kaikenkaikkiaan reissu oli riemastuttava kokemus ajaa vanhalla moottoripyörällä sen synnyinseudulle ja
vielä takaisinkin mitättömin murhein. Sätkin piiiiasiassa suosivat urheata joukkoame ja voinkil
suositella tällaista retkeä ken€lle tahansa- pyörii.zin, ik?i?in tai sukupuoleen katso$atta. Rohkeltta mukaan ja
reissuunl Ehkipä jo ensi kes:hä?l G U.<a^-"^
Reissulla mukaoa : Tuno Mononen Jawa 250/559 -65+ PAv perävaunu

Kauko Suntioinen Jauta250/559 -63
A-.vo Mäketä Jawaz5tl353 '57

NÄHKAÄ MÄAIIMAA
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Eriiiin Jowsn tdrina

Kafi Punkkinen Ryttyld:ld kiinnost i Jaw)ista q0-luvun lopPupuolella, ehkcijo aiemminkin, muttl vuo na

I999 hån pääui ostaa itselleen \a han Jawni! alkaa entisöidå sitii.
Sopiya kohde l(jytlikin Ake Puistolta Riihimäelt.tja kaupat tehtiin I1.5.1999.
Puisto olikin k/tiken lisäksi pyördn ensimmäinen omistajaja pyörä oli Jawacz 25qcc vm.1956! Hån oli
ostanut sen Riihimcieltd Himbergin pyör<iliikkeesfijoka toimi Riihimtie ä Koneliikkeen piirimlyjäna
Elettiin siis kesdkuuta 1956.Puisto asui R tlrlatssd ja Jawalla hoidettiin kai*ki mcnkat kesät ja talvet. Pyörån
ensimmåinen rek. mlmero oli HM-586. Ake P(listo muutli Helsinhin v 1959 jct tuolloin rekisteri uneroksi
tuli AC-195. Puisto muutti takaisin Ryttyldän 11962 jolloin rckisterinunerck^i tuli F-366. Jawa oli
samanlaisessli ktitössä koko ajan, kunnes ruonna r.1967 poistettiin rekisteristå. I7'öräjtii liilerin seiniid
vasten nojaamaan ulkopuolelle, kun rcs se v 1981 ryömettii liiter iin sisälle.
Siis ketää ä 1999 aloin heti tutkia hiljalleen pyörain kuntoaja osatarpeita. Mittafin lukema oli 48000knja
Åke ei ainakaan muista, että siitä puuttuisi kilometfejö. Jawdn alkupefiinen moottori oli alka ut kalistaja
kos/.,a Aken wljellä oli joutilos I955 tnallinen moottori heftat raihtoivat sen Jawaen. Alkuperäinen
valonvailxaja oli vaihdeftu "mopomalliseen '' jtt takavalon sdhköt oli ,edetry alkokautta, koska tukalokasuoja
oli ruostunut puhki johtokourun kohdalta. Kaaluminen joskus talvisohjossa oli tehnyt melkoiset fi;anlymdt
rasemma puolen jalkalapin ruutoihinja ohjaustankoon-
Ukona seisottaminen oli ruostuttunut kromiosat melko pahasti. l/anteet, pakop *eL lamplmkehys ja tankin
korkki oli osteft@a uu.sia (Simpaseha). Alhtperdine tankki oli syönnyt niin s]""välle, ettd se oli lryldtavä.
Sopba aihio lörtyi Twun suunnaltaja rahdran oikomis-ja hiomir-ju kiillotustyönjälkeen se oli ralmis
kromaulrseen- Kaloat, akselit mittarifi kehys, ohjaustanko ja ilmansuodattimen kahsi, ödnimerkin rililå,
isktirien-ja etupäht alapulket kronmttiin uudelleek.
Osia haalittiin siehd s n tätiltd yiroa myödenja lopultu syksylld 2007 projehia alettii maalaamaanja
kasaamaan. Raitojen maalauk:enja satulan kunnostuksenja verhoiltm leetin Kosken yekalla ja höneltd
kysymällci sain pauon tietoa monistn yksityiskohdista. Al.aniiniosien puh!1lluk:en, kromauken, sylifiterin
porauksenja kierlofumgen 6lapd.in laakerin *rihdon teetit ulkopuolisella. Muuten kaikki on ibeni tekemA.i.
Moottorin kodauksen yhteydessa tehtiin muutostyö Wnistin-ja vaihaeal."seliin. 1955 nallissa oli kakli
erillisfi poljinta, jonka muutin vastaamaan 1956 mallia yhdelki polki ella.
Kaikki pultit, jalk"ltappien ftudatjarmpolkimen, såhkösinkitsin itse ja ilman kiillotust , lopputulu on
ulkonöölftan lähellä alkuper.iisn kadmioir|tia.
llihdoin m1aliskuussa 2008 Jawo sitten ralnistuija museota*astettiin Kertwalla Kosken Yekanja llkka
Kahilan toimestaja ryös hytökLyttiin Mtseoajonenoksi.
Jawa siis he isijålleen henkiin pikan koomanjälkeenja on nyt alla oleran kuvan kaltainen.

Tefleisin K.vi Pmkkinen / Rvttvld
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Mantsskuski k uts u u se ikksilemaun

Keija Bcni Behldmi"sroh synr'i 1l tt 1931
N Lmtjdnelln. Uru noo otipyör.rl selalssd dlko j

aatltieajokisE.'a | 1t)53 Rayal Enfeld ödjaessdoti
takaptuli letiUa, koska pördisii ei otlltt luinkdah
t d kaj a us t a, i.t ku nra in e nt in i s I d n! | pu htn dt ta ka an
Kiprldn maantieajaon Beni s.ti Anui yenbniemehti,
joka hoxkunelihdnet ntrkaan tosiniesten tdjiin. Ennen
''ndnt:;aa Beni aloi nenestyk\ekk.iasti kitpaa dutolltr
ntm jö.itadaUa
Beni osallinui ewinndiseen Puitsiin vt954. Matka
p.i at ry i L a h des s a t akat en kaafi puhkedm is een. T.) i s e I I a
tritt.lh.illö I 95 i rakaku,ti puhltes i j alleen jd ietapå
sanassa kaupungissa. Matka katkesi siihen.
Keskeytykset Iek llisten nuthek{ek tdkia unahtuirLtI
,opeasti- Kun ajaninen ttntui hetpaha, llenilla oli
sulri hinku osdllishe P öits ii|1 ry)ör jatkassa.
Kolnas keia toden sanoa. Niin 6!ös Aenin kohda a.
t956 ali aj okkina yenalainen IC. Lopputulaklissa Eeni
ot i kok onakkilptitun ne| as j a onassa hokassaan
kathas. t/uosi 1960 ali loistNanurun allLpuotek
kohokohta. Bani jatoi roitan Olaei Hukka,' Hokkdsen
ka^tsajluti P.iitsila. Kaiketl kaikkiadn Behi statut^ei
Pditsile 20 keaaa. lrlaaliin hiin ajai I6 kdtaa.
Unnistumisprcset|ni oli ko ea Kiitas huale isen
wlnistautunisen- Mies, rarusteetja pyör.i olitat aina
parhaassu nahdollisessa kumossa. Benin nuista
sa@utuk:inawi ntsnih lA Suonen ,nestdt1t11 aja
,iisi kurtanitalia SIX Days ajo.rsd.
A n oh tt ndtom h ko ltemu ksit
Lr.is ieIeenpdimNinnista kokenuktista on pcrcjisin
,uodelta I 9 58. ,4j ovlot sannuivat y.)!tt1 Iteinotassa
l',es ken nao:hkokeen. Lteenpdin oLi kuitenkin
padst. a. A|ukrinui.len kilptlitroiden petasd heid.in
ajoralajensa loistetta seutd!en. e ajoiwt kuitenkin
Benin nielesta liian hiljaa, hön ohiitwtoi a aj.nat
kilpuilratja nteni onia nenajdan kesketta röt(j ilnan
ulajd aina JydsU|alin asli. Metkainen suo tus !
50 hDula ajovrllsteet oltuat alkeellisia. Åjoa.\u*si
kelpds i haal1r it, j otka oliyat paksua pusi akangasta.
Haaldtieh alle rungettiin sananatehteu, joka tinnitti
.ja inikasteden yatta s,Jwun lopxssLr dleltiih
kdyft da Engl ant i lais i a I eud htt ktuia ö tjy kdnga.\ hou s uj d
ja takkeja yltitlir djosaappoilla piti plirj.itö. pddtu
suoJasi puoliksi ndha.tto ja oletalistd tehty nahkapatta.
Jos kylnöflan. kehon tanmiieu tapahtui ty.)nt,ien
p!örö.i edestakdbin mat'ntie|ö. tuinka nani rrkyajan
kusk uskdltaisi löhtuA na*aan t.illdisilla yarbteitl a?
.loka ke a, kun Beni ajai mdaliin, hdtl oli 10 parhaan
joukoss d kokonaiskilpailussd. Men^tyksen
salaktLtena oli jouhea ajo i. nan dikaaviaiti
kaatun i s ia h at kå et e n i wuh.litl a. K i Ip a kunpp an e i de n
kaahmiskta yk i ok jaiatft etityisesti hr\in nrcrcen.
EftAUd maastokakeela Beni nöki etlessödn kltatuneen
noottoriryölan djourun rieressa. Kuskia et et\st
s iln.lykseld ndbnyt nissötjn, kunnes kadtuneen
pyörnn kahda d hdn huonasi, ettli Luski nakati 20A
kitoisen pyörtinsd aUd. Ja ,'ksd atennossa! p.iö oli
j.ititqt tikistyk\een ben atanEin ja naan v.itiin. Onnek:i

,AWA - YOITTA'IEX PYöRÄ

epdonnen sototi a oli kypatu tuötsaöh Åruliaana
herrdsn i.henti Beri nosti D)i)/.it1 pois k11.tkih panhii ja
n o I em mat p ö tLt itul j at kat, aah n dt ka ant a
50-ja6A-lLN d Pöitsin luonne oli elildihen, k"n
nyltradn. Tairal ali liihes kaka ajan t adstotroa lyiyit.i
qJaa -rsuaL.d lhILun andno r. Ki rnlu rlt.t
knantaina iltdpdir.illa ia pddtty i sunnuntainn pualen
ptiidnj,ilkeen. Matkanratelld oli krltke tatkoa, jatlia
kestiydt ltlnni.tld kahtee n tunliil. K.iyt.innörsd ttih.i
tarkortaa sih, ettt klskit ajatuatyhtti soiloa
raorakauden ilnak kunnalirrd lepotaukod. Univetka
aiheutti nonelle kuskille su*ia onEetnia.
Treenao, Trcenaa, T enna
Mtl ai ohjeita Ben i anraa l'.iilsille wInistaute itl e
ehsikertai.tiueja m i e se ikkoilua tuipa@itte? ttr.n.in
ktis i | / e ly ö kann dh aa opet eA a y a ikkap a dj ai1 a U a
,ltutdnay asinotaoossia. Kun taiL[at owl
kehiltyneet, yoit siittyd endurcon. Miksi noin? Endutu
on y .ityk:eUisehpaa kuh hotocrossi. Reiuiin et wl
tlnust a etuhiteen. Ei koskaan tiedii, mi[laisid
j,I.i.rk:id edestdsi kohtdat Siltion ajetcr'a tti:ila
kaka ajan. Mutta ha*ilen, sila endurcssa tnatti on

futunL ta.ALni rntrl\dt!raJ,, triit.i ruvkuaa ajon
ktstoajaldjd tenin pitaudeUd. Kun tiedLlt
n d hdoll is inn cn p aA on tlt lerd, I a rcit i! t d e ht *dt ee n,
osaatJakaawin6i oikein_ Ilmdnfrysistii k ntaa
j au du I P,i i tr illti I a ikeu I$ il n. P öits i A tarten h a 4 o i | | e ! e I
I.h.Ikdanain atana!1a ptrÅn u:eraarn rrata
lerraUaan kettdrid treailenkkeja JoLainen taakse
inahl rr"?aililaaati vi. s lut tdhennor,i fr \in

Pukeutuninen on varuutunista |tytn\d nstaan.
trtuatirörcistd ei ole paljon hyötr.i,jos \rytmat /tatt,jd
Lditd mieluunminyle hamaa pitk*ihaatdri, L in tiian

'ahdn nuu'tA pna I'atcllu,ar 4.."i hetD,sti tytna.,,a
!4otiinassa. T.itkpintä on, euA sinulla an kokc) ptjitrin
ujdn nahdo iiinndn la hlinolo.
Mikti Beni osalljtlti rdlsile perciti20 keiaa? Km
tnaali hadnöttija tulo*:et otirat tiedoss.t, njete,l
vdltasi sanoinknaamaton nietitT ,an tuhne; rdskas !!a
on tpht) lryrih Kun '.itih io\a Apnaa phdr parhaaa,
optn tuntemaan whyatja heikot puoleni. ltsensti
ILhnni.\' \td a4 ht1dllc a ut rl,xnäh pah,U) pdton
Dötyö. Suos ittelen P(iitstn kie4anista jokai! ette
moouoripyörail i ti e. Onnea natkaan !

,

voiroiier hrnrd, vosammctro otovi
H.kkcien (r), Pqtri KöÄd nl, LqRDdle G) h Keiio seniorh:.
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Jawasakkiajot 2008

Jawasakin 2S-vuotis Juhlaralli Riihimöelld Lempivaaran Matkailukeskuksessu.
13-15.6.2008

Paikkana on siis Lempi'raaran matkailukesbus Riihimäellaj Karhintie 196 1l130. puh.019-719200.

Osallistumismaksu on 20€ sisölt.ien mm. Rallipaiclan,rallitarran, saunat ja alueen palyelut.
Mökkiyara kset jokainen hoitaa itse. Ruokallut hoitaa osallistujdt nryös itse ostarnalla respasta ns.
ruokapaEsin, joka sisöltuiA 2 aamiaista, lauantainaja sunnuntaina, selci lountutn lauantaina.
M.lhdollisuxts oslaa mtös ns. osapassi, eli ne jotka eirdt rdlfiAm.ittd hyö.lyll ä kaikkia ruokltiluja
\)oivat ostaa 1)ain esim. louhaaseen oikeuttavan parsin. LhAksi on ruokailumahdollisuus
peiantaina iltapdiycistd k|o.15.00-20-00. Keittoruoka or tarjolla. Iulyös grillimakkaraa on tatolla
rallin aikona. Grillausmahdollisuu; on tnyös itselld, grillauspaik*oja löyy. Lis.iksi Lempiv.tarassa
on A-oikeuksin vdrustettu rarintola, jossa nryöskin on mahdollisuus ostaa pikbu syötdr,öd ja
juotoraa. Sawlat oyal ldmpimdn.i miehille perjantaina klo.18.00-22.00 ja lauantaina klo.l6.A0-
21.00. Naisille ajal ovat perjantai a klo- 18.00-22.00 j.t lauantaina Ho.18.00-21.00.

Pe 13.6
klo. I 2. 0 0-22. 00-2 3. 00
kLo.18.00-22,00

La 14.6
kLo.7.00-16.00-17.00
k1o.8.00-10.00
k|o.12.00
n-k|o.14.00-14.30
klo.I6.00-18.00
k1o,16.00-21.00
klo.18.00-21.00
k|o.17.30-19.30
k|o.20.00-21.00
n.kLo.19.00......

5u.15-6
k|o.8.00-10,00
k1o.12.00

Ohjelma

Kokoontumihen alkaa
Sa undl tnieh i IIe +n ais ille

Ko koo nt umht en j atk u u....
Aahiqinen
Liihlö pefinteiselle kiertoajelu e (ei pitkä)
Palailladn lakais in Le mpivaaraan
Ruokailu
Saunat ,niehille
Saunat fiaisille
T e h t ii, ö k i Ip a i I u ( Ms tite htöv id)
Palkintojenjako
Tan$siorkeste dlkaa soittaa (taako palkirrtojen jaoh aikaan),
takssirnusiikkijatkuu noin klo. 23.00 saokka

Aamidinen
Kokoottluminen pöiil4Dt, kotiin ldhtö!

Perjantaina alkaa myös atpojen mtynti, joita on 300lEl jajoktt kolnds ,oittaa. H)Ni.i 1)oitoja.
Arvan hinta on 2€/kpl ja voitot saa heti myyjiltA fortunan osuessa kohdalle !!!!

Ralliin tulijaL laittakaa seuraata puhelin numero muistiin. Huoboauto ptiivyst.id perjantainaja
lauantaina siltöraralta, ettäjollain tulee sen verran ongelmia matkallo, ettti ei pböse omin avuin
Lempi,aaraan. Tullaan pelastamaah kohtuullisen matkan takaa, (30,401on). Puhelineen vastaa
Pasija numero on 010-7191955 Autossa on senverran työk4luja, ettti piehttj remonttiakin saa
lehtyä. Asiantuntijoitakin on rallipaikdlla sen rerran ett.i kyllA Javat hmtooh saaddanl

Tervetuloa joukolla mukdan! ! ! t . Eteliisaomen Jawahatastajat (hf.vdt ilmat tilafru)



Tiissii alla ajo-ohjeet Lempivaaraan:

ds ian s e lvent ömis e ksi.

Riihimökihän suaitsee El2 ja kolmostien kupe*sa, joten sinne pitdisi olla helppo tulla.
Ensiftnäkin Lempivaara on oikein hyvin opastettu omilla lElteill(j.in, joita ok'hlyin sijoitettu
oikeistaanjoka suunnasta tulioille. Siis, seututkaa pdiiosin niitd! Lahe a raliipaikiaa on sitten
jArjestäjieh Jawasal:kiviitaL Piläisi löyryA, siis Tenetuloa yaan.. Alla rield yk inkertainen l.,a/tt.r
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