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Päätoimittajan palsta

Taas on kesä lopuillaan ja ajokausi alkaa olla ohi. Monia reissuja on heitetty
kuluvana kautena, niistä on juttua toisaalla. Lehti on tapansa mukaan taas
hieman myöhässä, mutta seuraava ilmestyy jouluksi. Toimitus tarvitsee
aiheita jatkuvasti että saataisiin kasaan luettavaa. Ajattelinkin esittää
kysymyksen löytyisikö joukosta innokasta lehdentekijää. Voisin luopua tästä
hommasta kun uusi päivätyö ja tallin puolella odottavat korjaus .ia
rakennushommat vievät aika paljon puhtia pois.

Syysterveisin

Lauri Puirola

Pa k intolen ja [ot laisuus



Puheenjohtajan palsta

Hyvät Jawasakkilaiset,

Toivoakseni tämän kesän ajelunne ovat sujuneet onnellisten tähtien
alla ilman vakavampia vastoinkäymisiä. Mahdollisia ajotapahtumia
soveltuen vanhoille Jawoille on ainakin allekirjoittaneen osalle
siu naantunut tänä kesänä vallan riittävästi.
Toukokuussa tuli käytyä Hollannissa heidän kerhonsa 20v-
juhlarallissa, kesäkuussa tietysti oma päätapahtumamme
Jawasakkiajo (täällä kylläkin uudella pyörällä), heinäkuussa Latvian
Valmierassa ensi kertaa järjestetyssä Baltic Jawa-kokoontumisajossa
ja elokuussa lmatran Veteraanimprallissa.

Se ralli on alkanut mielestäni pikkuhiljaa kärsiä yleistä osallistu miskatoa. Meitä jawakuskejakin oli
paikalla huomattavan vähän verratessa esim aikaan noin kymmenen vuotta sitten. Onko sitten
ruvennut kuskeja vanhuus vaivaamaan, mene tiedä, vai onko tapahtumaa vaivaava liiallisten uusren
pyörien määrä vienyt innon osallistua.

Onneksi osanottokatoa Jawasakkiajon suhteen ei oie havaittavissa. Nytkin meitä kokoontui
orilammella tuttu noin 160 hengen osallistujajoukko ja kun ensi vuonna vietämme 3ov-
juhlaralliamme Keuruulla, niin koitetaan saada 200:n osallistujan määrä rikki. Alustavaa informaaiiota
tapahtumasta on jo tässä lehdessä ja nettiin lartetaan syksyn aikana oikein englannin kielistä juttua
ulkomaalaisia kerhoja varten.

Juhlavuodeksi jäsenille tuleva Jawasakkr-kalenteri on työn alla ja homma etenee syksyn arrana
painantaan ja se tulee jakoon jouluna ilmestyvän lehden kanssa. Kalenteriin tulee kuvat keiholaisten
omistamista pyöristä ja kinkkinen tehtävä onkin valita edustavat kuvat mahdollisimman
monenlaisesta tsekkipyörästä. sanomattakin on selvä, ettei kaikista tyypeistä saa kuvaa
mahdutettua kalenteriin, mutta pyritään ainakin suomalaisittain yleistmmät mallit saamaan esiin.
Pitkällä tähtäimellä on otettava työstettäväksi sellainenkin asia, että ensi talvena vuosikokou ksessa

on taas paikkoja vaihdossa. Koska en katso ainakaan kohdallani tämän puheenjohtajatehtävän
olevan mikään lopullinen eläkeläisvirka, niin voitte valmistautua vaihtamaan johtajaa. Olen kyllä
viihtynyt tehtävässä oikein hyvin, mutta kaikella on aina aikansa. Toinen virka, joka menee vaihtoon
ensitalvena on sihteerin/rahastonhoitajan homma. Markku Lahtinen on todella ansiokkaasti hoitanut
hommaa ry:n alusta lähtien, mutta ei yhtä miestä rasiteta vuosikausia muiden hyväksi tehtävällå
vapaaehtoistyöllä. Markun oma toivomus on luopua hommasta ja torvomus otetaan huomioon. On
ollut kylläkin suureksi eduksi, että asumme Markun kanssa viereisissä kunnissa.ja asioista on voinut
jutella helposti tarvittaessa aivan nokatusten. Helpottaa huomattavasti puheenjohtaja/sihteeri
työskentelyä. Lisäksi on vielä todettava, että vastaamme Markun kanssa ensi vuoden juhlarallista ja
siinä on kyllä aivan riittävästi tekemistä ilman muita velvoitteita.
Tiedän, että kerhossa on paljon varsinkin vanhempaa porukkaa, joka sanoo "että tietokoneeseen en

koske". En nyt itsekkään ole varsinainen tietokonefriikki, mutta kyllä se vaan on niin, että on siitä omat
etunsakin tässä kerhotoiminnassa ja varsinkin tiedottamisasioissa. Ainakin sen verran sitä
näppäilen, että käyn säännöllisesti kerhosivuilla katsomassa, onko jäsenet mitään kirjoittaneet. Kuka
sitten mistäkin harrasteeseen liittyvästä. Jos olette unohtaneet aikoinaan jäsenkirjuri Pirjolta
saamanne tunnukset sivulle pääsemiseksi, niin rohkeasti vain yhteys Pirjoon niin saatte uudet
tunnukset. Jawasakin sivusto laitetaan syksyn aikana remonttiin, jolla pyritään helpottamaan ja
selkeyttämään joitakin asioita tiedon ja valokuvien helpommin löytämiseksi.

Lehden ilmestymisen jälkeenkin riittää varmaan ajokelejä ja pikku ajelutapahtumia mihin voi vielä
Jawan käynnistää. Tehkää niin ja ajakaa turvalltsesti.

Kauko Suntioinen
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Tämän vuoden Jawasakkiajot, järjestyk-
sessään 29:s, pidettiin Orilammen Lomakes-
kuksessa Hillosensalmella. Alue kuuluu
Kausalaan, joka sekin on liitetty Kouvolaan,
joten kukin valitkoon mielelsensä paikannimen
kun haluaa puhua tapahtuman paikannimestä.
Monen muun tavoin ainakin itse käytän
tapahtumasta nimitystä "Orilammen kokoon-
tuminen".

Tapahtuman jä rjeste lyistä vastasi
onnistuneella tavalla Arto Paasosen vetämä
kymmenen hengen jawajengi, joka koostui
Lappeen ranta-Mä ntyharju-Lahti-Padasjoki
alueen harrastajista. Lisäksi oli ainakin pari
ylimääräistä apuria pääkaupunkiseudulta.
Orilammen majoituskiintiö riitti juuri sopivasti
siihen, että kaikki sisämajoitusta kaipaavat
löysivät sängyn nukuttavakseen. Sopu sijaa
antoi ja niinhän se pitää ollakin, myös
tarvittaessa tulevaisu udessa. ltse en isompia
valittamisia kuullut järjestelyjen suhteen ja jos
jollain jotain olikin, niin ei se ainakaan ollut
järjestävän porukan vika.

Lauantain ajelu suuntautui Verlan vanhaan
tehdasmiljööseen ja jos siellä kuunteli kunnolla
esittelijän jutustelua tehtaan menneestä
toiminnasta, ei voi muuta kuin hattua nostaa
entisajan uurastajille noilla meidän silmissä
menneen ajan "museovehkeillä", millä pahvia
ja kartonkia tuotettiin.

Ajelu museolle oli järjestetty suorastaan
esimerkillisellä tavalla. Joka risteyksessä oli
opas näyttämässä oikean suunnan, vauhti ei
ollut liian kovaa ja letka ei missään vaiheessa
päässyt katkeamaan. Takaisin tullessa sai
sitten jokainen vääntää hanaa omaan tahtiin.
Kukaan ei tiettävästi matkalle jäänyt vaan
kaikki Iöysivät takaisin Lomakeskukseen.

Vaihtoehtona Verlan reissulle oli oma
kustantejnen Kultareitti-risteily. Sen lähtölaituri
on sopivasti Orilammen rannassa ja risteily
vetikin yllättävän paljon osallistujia mukanaan.
Hyvä niin, ehkä edellisen illan jawajutustelun
jälkeen eivät ihan kaikki olisikaan olleet
ajelukunnossa.

Ensimmärset osallistujat olivat saapuneet
paikalle jo torstaina. He tulivat Venäjältä ja
Latviasta. ltse saavuin paikalle perjantaina
heti puolen päivän jälkeen auringon
paistaessa. Sitä paistetta riittikin kohtuullisen
hyvin tapahtuman ajan. Ainoa pilvisempi ja
jopa pikku sateen aikaan saanut hetki oli
lauantaina iltapäivällä Verlasta palattaessa.
Olin hankkinut keväällä "uuden" ajamattoman
Jawa 650 Stylen (2007) Rotax-moottorilla ja
Jawasakkiajo oli ensimmäinen pitempi reissu,
jonka sillä ajoin. Rallin viimeinen osallistuja,
Tapio Kulmala, pääsi perille vasta sunnuntain
vastaisena yönä joskus klo 03. Oli päässyt
starttaamaan Orivedeltä vasta lauantai-iltana
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ja Manet-skootterista puhkesl rengas
kolmisenkymmentä kilometriä ennen
Orilampea. Jätti pyörän maalaistaloon ja tuli
looulta taksilla oerille.

Laua ntai-iltana oli palkintojen jako
kokoussalissa. Hieman ahdasta meinasi olla ia
kuumakin, mutta ei ketään kuitenkaän
poiskaan kannettu uupumisen takia.
Palkintojen jakotapahtumaan toi oman
hauskan lisänsä persoonallinen
jawaharrastaja Ari Laine (tunnetaan myös
nimillä Jawa-Arska ja Perse-Arska), joka
upeaan fra kkiin ja s i I i n t e r i h a t t u u n
son n ustautuneena piti myös oman palkintojen
jaon ja juhli samalla omaa 60v-päiväänsä fioka
oli lähellä) muidenkin iloksi.

Lauantain loppuilta sujui ainakin osalla
porukkaa yläkerran ravintolassa karaoken
merkeissä ja menoa riitti. Osan porukasta
tiedetään istuneen myöhään myös makkaran
oaistoa harrastamassa

Tapahtumaan osallistui täytettyjen
kaavakkeiden mukaan 156 henkilöä. Luvusta
puuttuu osa järjestäjistä, joika eivät olleet sitä
täyttäneet ja pari viimeksi tullutta, joita ei enää
vaivattu lapun täytöllä, sillä vastaanotto
suljettiin lauantai-illan alussa. Onhan se
oikeus järjestäjilläkin heittää lopulta vapaalle.
Meitä oli paikalla siis yli 160, joista
ulkomaalaisia 20 (Sveitsi 2, Saksa 3, Ruotsi 3,
Venäjä 3, Latvia 2 ja Eesti 7). Naisia oli ainakin
21, joista 4 oli tullut itse pyörällä ajaen. Autolla
tai kyydissä tulleita löytyi lappusista 24
henkilöä. Moottoripyörällä paikalla ajaneita tai
ainakin lauantain ajeluun osallistu neita
kuljettajia oli tullut tapahtumaan siis n. 140,
joista 12 "vääränmerkkisillä" eli muilla kuin
tsekkivalmiste isilla. Eli laatumerkkejä oli
paikalla ainakin 125.

Kiitän järjestysporu kkaa hyvin tehdystä
työstä.

Kauko Suntioinen

Palkinnot:

VUODEN JAWASAKKM /NEN: Arto Paasonen

VANHIN PYÖRA: CZ Spotl 250cc 1938, Seppo Suomela

VANHIN KULJETTAJA (suomalainen): Mikko Hänninen, 75v (27.06.1936), (Jawa Typ.354 350cc 1960)

VANHIN KULJETTAJA (ulkomaalainen): Willfried Bahnemann (Jawa-opa), Saksa, 76v, (Jawa Typ.354, 350cc)

NUORIN KULJETTAJA: Arttu Heino, 16v, (Jawa Robby 50cc 2010)

PISIN AJOMATKA (suonalainen): fapio Mäkinen, 1075 km, (Kristiinankaupungista ltä-Suomea kiertäen,

Jawa Californian 350cc 2003)

PISIN AJOMATM (ulkomaalainen): Aleksej, Latvia, 1000 km (Pietarin kautta, Jawa Typ.360 350cc 1971)

MUIMMAINEN OSALL/SfUJÄj pariskunta Baumann, Sveitsi (autolla, kyydissä Jawa Typ.11 250cc'1950)

ENTISOINTIPALKNTO 3 KPL: Peftti Kärhä (Jawa Typ.653, 350cc, 1965), Stig Olenius (ESO Cross 500CC, 1964) ja

Hani Ruusunen (Jawa Typ.354. 350cc, 1956)

RAHJÄPYÖRÄPALKINIO: Hannu Myyryläinen (Jawa Typ,11 250cc 19537

VUODEN NAISKULJETTAJA: Aii Riitinki-Sundqvist (JawalCZlyp.353 250cc 1956)

CZ-KULJETTAJA: Reijo Kukkanen (CZ 150cc 1952)

VUODEN JAWA-PARISKUNIÄ: Salla Suomela & Ricardo Andrade (Jawa Typ.18 350cc '1952)

MIES & PYÖRA-PAIKINIO: Esa Salonen & Jawa Six Days "Army" 250cc 1959

EPÄONN/S/N: Martti Rönkkö (Jäijo toisen kerran välille Jawan särkymisen takia, tuli autolla)

SUKUPOLVIPALKINfO: lsoisä Teuvo Heino (Jawa/CZ '175cc 1961?), poika Arto Heino (Jawa 650cc "Dakar" 2006) ja

pojanpoika Arttu Heino (Jawa Robby 50cc 2010). Kaikki ajaen paikalle.

JARJESTYSPAIKKAPÄIKINIO: Orilammen Lomakeskus



Rauskrn perinteinen Jawasakin kesäajelu 1

Kyseinen aamu valkeni hieman usvaisena la
tuli mieleen, että näinköhän taas tulee
sadepäivä? Alatus oli kuitenkin turha, koska jo
aamulla Järvenpään TB huoltamolle ajaessa ,

jossa oli kokoontumispaikka, ilma alkoi näyttää
merkkejä kauniista tulevasta päivästä olihan
sellainen Rauskin toimesta tilattu kin.
Kurvasin pihaan ja totesin, että olin paikalla
ensimmäisenä, vai olinko? Olihan mittarilla jo
e nsimmäinen ennen minuakin, nimittäin
tietenkin "Jawa Arska", joka oli "uudella" 1956
250cc Jawallaan tankkaamassa menovettä.
En ollut häntä alkuun huomata, koska hänen
Jarvansa kiilto olijo "hieman" himmentynyt!
Ra-s<i klvasikin paikalle seuraavana ja sen
iä keen vähitellen tuttua pärinää alkoi kuulua
s elta iää tä, kauimmaiset tulivat Orimattilasta,
Ruois npyhtäältä ja jopa Hämeenlinnasta.
Loprrs paikalla oli jo 27 toinen toistaan
komeampaa Jawaa ja juttu alkoi lentää lähtöä
ooole essa

Puoli kymmenen sitten alkoi Jawat käynnistyä,
oli lähdön hetki koittanut. Matka suuntauiui
Jäniksenlinnan kautta vanhalle Hämeentielle,
ajoimme Jawasakin maalarin Kari Mikkosen
pajan ohi kohti Kaltevaa ja hyviä kiemuraisia
teitä kohti Hyvinkäätä, jossa meillä oli
kahvitauko. Seppo Suomela tarjosi siellä koko
porukalle kahvit ja aurinko alkoi olla jo
korkealla ja myöskin mieli.

Kahvin jälkeen matka jatkui kohti Läyliäistä ja
erilaisten reittien kautta tulimme sitten
Karkkilaan, jossa oli ruokatauko seisovasta
pöydästä. Aurinko paransi paistettaan ja alkoi
olla jo hieman hiki. Kun tauko oli vietetty matka
jatkui takaisin Läyliäisten kautta Klaukkalan
suuntaan ja koukattiin kohti Kiljavaa. Kaikille
yllätykseksi Kiljavalla pysähdyttiin
edesmenneen Keijo Benjaminssonin kotona,
iossa io meitä odotettiinkin.

-7 -
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Puoli kymmenen sitten alkoi Jawat käynnistyä,
oli lähdön hetki koittanut. Matka suuntautui
Jäniksen nnan kautta vanhalle Hämeentielle,
ajoimme Jawasakin maalarin Kari Mikkosen
pajan ohi kohti Kaitevaa ja hyviä kiemuraisia
teitä kohti Hyvinkäätä, jossa meillä oti
kahvitauko. Seppo Suomela tarjosi siellä koko
porukalle kahvit ja aurrnko alkoi olla 1o
korkealla ja myöskin mieli.

ief r. ltna,ss:r K: ava a

Benin vaimo oli laittanut meille pöydän
ja muisteltiin Bentä aitoa Jawamiestä
Rauskin kysernen idea oli reissun
vaivannäöstäl

-.' 
. a,kat.:.rk! Karkk assa. iaukolurn!pa ttenossa.

Kahvin jälkeen matka jatkui kohti Läyliäistä ja
erilaisten reittien kautta tulimme sitten
Karkkilaan, jossa oli ruokatauKo setsovasta
pöydästä. Aurinko paransi paistettaan ja alkoi
olla jo hieman hiki.Kun tauko oli vietetty matka
jatkui takaisin Läyliäisten kautta Klaukkalan
suuntaan ja koukattiin kohti Kiljavaa. Kaikille
yllätykseksi Killavalla pysähdyttiin
edesmenneen Keijo Benjaminssonin kotona,
lossa jo meltä odotetti nk n.

Pöytä koreana Be' i.

koreaksi, oli kahvia, mehua ja kahvileipää tarjo a. Siinä istuttiin
vuosien takaa. Benin Sixiä tutkittiin la ihasteltiin. Mielestänr

parasta ja täytyy kiittää myös Benin vaimoa ia perhettä

-8-
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Tästä sitten matka jatkui Nurmijärven kautta Karhukorpeen ja edelleen Rusutjärvelle ja loppujen
lopuksi tulimme Tuusulaan ns. "Vanhalle Unkalle" johon ajo viraliisesti päättyi. Matkaa kertyi noin
150km ja hauskaa oli joten toivottavasti taas ensi kesänä uudestaan, onhan Jawasakilla 3O-vuotis
J u h lavuosi 20131!

ps. Ei muuten vettä pisaraakaan!

Terveisin Veikko Koski

il:i' liri rr l. r' : :: , :l
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Ostetaan ja myydään

Valmistan Jawa Six ja sotapyöriin osia:
Numerokilpiä
Roiskepeltelä
Risupeltelä
H arja peltej ä ku rasuojaan
Rekisterin taustapeltejä
Ketjusu ojia
Prikkoja etuiskarin päähän
Etukurasuojia lasikuidusta
Sivuseisontatukia
Pakokäyriä sotamalliin
l\,4otocross-mallin yläku rasuojia

Valmiina jäljellä:
2 kpl ohjauksen kiristäjiä ja alapään prikkoja
Jawa Sportin numerokilpiä
Jawa 11-18 mallin rekisterin taustapelti
Satulanpohja Iasikuitu
CZ motocross lasikultuiset etu- ja takakurasuojat
2 kpl IFA 127 M57 ketjusuojat lasikuitu
2 kpl l\4ontesa 125 ketjusuojat lasikuitu
HVA 250 l\,'180 magneeton koppia muovista ja
alu miinista
Hopeasiipi mopon merkki

Jou ko Ko i, Hyvinkää
puh. 019-463085 0400-593605

JAWA-purkuosaa jokamalliin, uuttakin osaa
kromiosaa, männät, laakerit,stefat,vaihde/
kytklnosat,vaijerit, mittarit, peilit.
Kunnostetut vaihtokoneet,typ. 455/250
typ.11/250("Perak")typ. 559/250 hp.780e/kpl. CZ-150
kone( ei säh köjä)hp.440e.
Jawan ketj unsuojat alk.50e,ketjut (1 12" + 5 | 1 6" ) 20e.
JIKOW-kaasuttimet käytetyuhuollettu alk.60e,
sivujalka 65e.
JAWA-mopo MS-50 uuta koneosaa, purkuosaakin
löytyy. Kysele rohkeesti palvelupelaa!

VeikkoVäyrynenpuh.050-3528060 s-posti:
veikko.veko@gmai .com

2kpl 250cc Jawoja toinen pyöreällä mittarilla ja
toinen soikealla. Pyörissä ei papereita, melko
kokonaisia projekteja, sekä Jawa 175cc 50-luvun
lopLlta. virtalukko tankissa. puutteellilen projekti.
Pyörät lähinnä varaosiksi.
Vastaukset puh:050-33'13678 Kemijärvi N4ika Palolärvi
(voit pyytää myös kuvia Jawoista sähköpostilla)



Matka Hollannin Jawakerhon 20v-juhliin
23.05-01.06.2012

Jawasakin ns. rynnäkköryhmä on jo lukuisina
kesinä suorittanut alokilometreiltään varsin
kunnioitettavan pitkiä lomareissuja ja
nimenomaan vanhoilla Jawoilla. Ovat käyneet
Jäämeren rannalla ja kolmesti Saksassa alaen
kerran Ba tian Ja kerran Ruotsin kautta ja
kerran menneet laivalla. Paluumatkat ovat
tulleet aina laivalla. Tänä vuonna he päättivät
osallistua Hollannin Jawakerhon 20v-juhliin.
Alkuperä isen neljän miehen porukkaan
"palkattiin" lisäksi kaksi uutta tallikuskia, joten
kun lähtöpäivä koitti, oli kuusi miestä valmiina
sta rttiin.

Reissuun osallistuivat Tuomo Ruohonen
(59v) Helsingistä (Jawa Typ 361 350cc 1964),
Lauri Puirola (55v) Vantaalta (Jawa Typ 554
350cc 1961), Stefan Tschirpke (51v)
Helsingistä (Jawa Typ 354 350cc 1960), Veijo
Sa linen (65v) Järvenpäästä (Jawa Typ 361
350cc 1965) ja rynnäkköryhmän
"e n s ikertalaisina" Pauli Komulainen (64v)
Va^raalta (Jawa Typ 18 35Occ 1954) ja Kauko
Suntoinen (59v) Jyväskylästä (Jawa Typ 18
350cc 1953). Kolmessa pyörässä oli perässä
Pav-oerävaunu.

Tuomo hoiti kuntoon kaikki lauttalippuasiat ja
Stefan oli edeltäkäsin matkalaisten ouolesta
yhteydessä Hollannin järjestelyporukkaan ja
hoiti menomatkan yhden h ote lliyö n
etu käteisvarau ksen Saksaan. Tiedossa oli,
että perillä ei ole saatavilla srsämajoitusta
sopivan lähellä tapahtumapaikkaa vaan
reissusta tu lee kokoontumisajon osalta
"telttaretki". Niinpä kuudelle miehelte oli
matkaan Iastattuna kolme kahden henoen
telttaa.

KESKIVIIKKO 23.05: ltse starttasin kotoa
Jyväskylän Ke ltin mä estä aamupäivän
alkaessa klo 9 auringon kirkkaasti valaistessa
kulkurin reittiä. Tallukan luona Vääksyssä
pitämäni pikku tauon jälkeen ajelin Veijon
luokse Järvenpäähän. Sieltä parin tunnin
tauon jälkeen starttasimme yhdessä kohti
Vuosaaren satamaa, jonne tulimme puoli
neljältä. Muu porukka oli jo saapunut paikalle,
joten kaikki kuusi lähtijää olivat kasassa.
Pyöräni, jossa on edelleen 59 vuotta vanhat
sähköntuottolaitteet, oli toiminut moitteetto-
masti koko oäivän
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Kaikkien muiden pyöriin oli asennettu
kärjettömät Vapet, joten niiden kuuluikin toimia
moitteettomasti. Laivaan oli kanssamme
menossa kymmenittäin Harrikka-ihmisiä
osallistuakseen Saksassa johonkin
suurtapahtumaan.

Vuosaaren satamassa piti odottaa
pääportilla, kunnes johtoauto veti koko ison
moottoripyöräporukan letkassa satama-
alueen läpi. Matkaa taisi olla n. puolitoista
kilometriä ja satamaliikenne sen verTan
vilkasta, että tämä lienee ainoa toimiva
ratkaisu saattaa turistit ehjänä laivan luo.
Sisään laivaa n. Finnlinesin "Finnstariin"
pääsimme sisään klo 16. Sinne sisälle sitle^
kuusi Jawaamme "ankkurorti n" kiristysliino la
kanteen kymmenien Harrikoiden seu raksi.

Meille oli varattu kaksi hyttiä, joten ei tullut sitä
viimeistä ahtautta kun kolme miestä meni
yhteen tavaroineen. Auringon edelleen
kirkkaana loistaessa laiva irtosi laiturista klo
17.45 ja aloitti matkan kohti Travemundeä. Me
aloitimme matkamme kokoontumalla toiseen
hyttiin pienille alkusnapseille ja siitä se matka
lähti käyntiin.

lltaa istuimme laivan baarissa suunnilleen
Jawojamme ja toisiamme kehuen. Harrikka-
miehetkin olivat oikein ystävällisiä ja matka
heidän kanssaan su.iui leppoisasti. Jossain
vaiheessa loppu iltaa alitajunta kehotti
siirtymään hyttiin ja ottamaan lepoasennon.
Aurinkoisen päivän kuluttama nestevajaus oli
tullut korvattua riittävässä määrin.

TORSTAI 24.05: Herättyään jossain vaihees-
sa kukin matkalainen kulutti päiväänsä ltä-
meren aaltoja halkovalla laivalla kuten
parhaaksi taisi tai miten kykeni. Ne kävivät
aamiaisella ketkä jaksoivat. Minä en. Vasta
iltapäivällä tuntui siltä, että lihapullat ym muut
vastaavat ruokalajikkeet saattaisivat ratkaista
huikaisevan olon aihettaman nälän tunteen.
Kyllä ne sitten maistuivatkin.

"Finnstar" saapui Travemundeen illalla klo 21
paikkeilla ja laivasta ajettiin ulos klo21.2O.
Satamasta ajoimme ulos Tuomon navigaattori
pyörän vetäessä letkaa, nousimme Hampurin
moottoritielle ja 35 minuuttia ajettuamme
kaarsimme tien oikealla puolella olevaan
Reinfeldin pikkukaupunkiin, mistä Stefan oli
etukäteen varannut meille hoteilimajoitusta.
Hotel Stadt Reinfeld löytyi kaupungin
.esk-stasta a \a'a-\serre oli voimassa,
jöten e muuta kuin tavarat huoneisiin. Meillä
oli kahden hengen huoneet. jonka hinta oli
76elvrk. Si stit la aslall set huoneet. Pyörät
jouduimme kuitenkin jättämään
parkkiruutuihin kadun varteen, sillä hotellissa
ei ollut mitään lukittua sisäoihaa tai autotallia.
Paikka vaikutti kuitenkin rauhalliselta, joten
vain tärkeimmät tavarat kannettiin hotelliin ia
loput saivat jäädä pyörille.

12-



Koska Saksassa olimme, ei tullut
ku u loo n kaa n, että olisimme menneet
nukkumaan ilman ilta-oluita. Kello vaan oli jo
lähes 23, oli tavallinen arki-ilta ja paikkakunta
näytti jo vetäytyneen yöpuulle. Omasta
hotellista ei janoon löytynyt helpotusta, vaan
alkoi lähikorttelien kiertäminen, joka monen
suljetun ovan jälkeen toi eteemme keitaan
valot. Löytyi vielä avoin n a o leva
paikalliskapakka "Milch-Bar", jonka uumeniin
sukellettuamme saimme eteemme maltaisan
ohrapirtelön. Maitobaari-nimi oli siis varsin
harhaanjohtava. Pientä purtavaakin löytyi,
joten ei tarvinnut tyhjin vatsoin heittäytyä
selälleen hotellille palattuamme. Kello oli tässä
vaiheessa siirtynyt jo seuraavan vuorokauden
puolelle, joten olikin jo matkalaisen aika
nukahtaa.

PERJANTAI 25.05: Aamiaisen nautittuamme
ja pyörät taas pakattuamme starttasimme
Reinfeldistä klo 8.10 ja siirryimme
suorittamaan yli 500 km:n etenemisru peamaa
moottoritien varsin vilkasliikenteiseen
tunnelmaan auringon paistaessa täydellä
tehollaan. Tietääksemme sen päivän aikana
emme ohittaneet yhtään toista ajoneuvoa,
mutta kaikki sen siiaan ohittivat meidät.

Marssinopeus oli 70-80km/h välillä ja sillä
vauhdilla saa tietysti olla ohitettavana
maailman moottoriteillä. Onneksi olimme jo
aikaa sitten tiedostaneet tämän tosiseikan ja
niinpä etenimme oikeaa kaistaa vääjäämättä
omalla vauhdillamme. Saksassa liikenne
kuitenkin sujuu ilman isompia kommervenk-
kejä. Kaikki autot isoista rekoista pienempiin
kotteroihin ohittivat meidät kun tuli vaan
tilaisuus mennä ohi. Vain yksi rekka soitt tor-i
veaan mielenosoituksellisesti jouduttuaan
roikkumaan Derässämme ehkä mielestään
liian kauan. Ainakin kolmessa Jawassa
liehuva Suomen lippu näytti muille
tienkäyttäjille, minkä maalaisia o livat
ohitettavat.

Kahden tunnin ajon jälkeen Bremenin lähellä
pidettiin tankkaustauko. Osnabr0ckin kohdalla
kaarrormme tältä moottoritieltä no: '1 oikealle
moottoritie no: 30:lle kohti Hollantia, jonka
rajan ylitimme klo 13.35 ja tien numero muuttui
Hollannin puolella A 1:ksi. Aurinko paistoi
edelleen oilvettömältä taivaalta. Hollannin
rajan ylitettyämme huomioni kiinnittyi Jawani
ampperimittariin, joka tuntui viihtyvän
enemmän miinuksen kuin olus-ouolella.
Parikymmentä kilometriä ajettuamme
kaarroimme tankkaamaan huoltoasemalle ja
sitä lähestyttäessä kone rupesi käymään
yhdellä pytyllä, mikä kertoi vääjäämättä että
akussa rupesi olemaan liian vähän virtaa.
Tankkauksen jälkeen se låhti taas käyntiin
hyvin ja kun muut jo Veijoa lukuunottamatta
olivat menossa ja minä lähdin liikkeelle, putosi
toinen pytty taas pelistä. Näytin Veijolle, että
älä mene, on ongelmia.



Työnsimme Jawan varjoon ja tartuimme
työkaluihin. En ollut ensi kertaa potilasta
hoitamassa, vaan tiesin mitä tehdä, että virtaa
tulisi laturista enemmän. Ei tosin ollut mitään
säätömittaria käytössä, millä mitata akulle
tulevan virran määrää, mutta 6,5mm avaimella
käänsin myötäpäivään releessä olevaa
mutteria oikealle ja niin amppeerimittarin neula
alkoi taas siirtyä enemmän plus-puolella.
Samalla havaitsin, että säätövara loppui, eikä
mutteria pystynyt enempää kiertämään, joten
tällä säädöllä olisi pärjättävä eteenpäin. Päätin
olla ajamatta valot päällä, että akku taas
lataantuisi.

Säätämisessä (huom. lue: ei korjaamisessa)
oli mennyt vajaa vartti ja muut odottivat meitä
muutaman kilometrin päässä levikkeellä.
Sitten painettiin taas tukka suorana eteenpäin,
kunnes Amesfoortin kohdalla käännyttiin tielle
A 28 kohti lounasta, Utrechtin luona etelään
tielle 427 ja sitten ylitimme pitkää siltaa ajaen
Waal-joen, käännyimme oikealle Vianen'in
kaupunkiin, kaarroimme ylittämämme sillan
alta itään ja joen eteläistä rantatietä pitkin
edeten muutaman kilometrin saavuimme
päämääräämme klo 17 Jawa-rallin
tapahtuma parkalle Everdingeniin. Tämä oli
virallinen tapahtumapaikan nimi. joskin aivan
paikan vieressä oli Hagesternin kylä. ltse
Everdingenin p kku-kaupunki olr kolmen
kilometrin päässä.

l- -it+^h +^^^ht',i .A nArinlainanraPd||ru' De Pw,,,,!vrrruI
rynnäkköryhmän seremonia, mikä tapahtuu
aina matkan pääkohteeseen tultua. Ennen
kuin edes sanoimme päivää kenellekään
ulkopuoliselle, vedimme tapahtumapaikan
portilla pyörämme seisontatuille. Tuomo kaivoi
laukustaan Marskin Ryyppy-pullon ja kuusi
teräspikaria. Asetti ne pyöränsä satulalle, täytti
ne piripintaan ja sitten otettiin pohjanmaan
kautta. Pitäähän se järjestys asioilla olla. Sitten
ilmoitettiin, että Suomesta ollaan ja ruvettiin
paiskomaan käsiä järjestäjien kanssa ja
täyttämään il moittautum iskaavakkeita.

Tämä hollantilainen tapa järjestää Jawa-
kokoontuminen poikkeaa kieltämättä
huomattavasti meidän tavasta. Oli
maanviljelijän iso tasainen pelto, jolle kaikki
saivat levittää telttansa minne Darhaaksi
katsoivat. Ei ollut siis mitään sisämajoitusta,
jos ei ollut tuonut asuntovaunua tai autoa
mukanaan- Pellolle oli pystytetty pienen
ilmoittautu misteltan lisäksi iso olut- ja
ruokailuteltta. Näiden vieressä oli kootut
vessa- ja su ihku raken nukset ja niiden
vieressä agrikaatti tekemässä säh köä
hermokeskuksen toiminnan pyörittämiseen.
Suihkuun oli aina aamuisin jonot ja vesi olijoko
niin kylmää tai niin kuumaa, että suihkun otto
oli suorastaan harmillinen kokemus. Oli ollut
käsittääksemme melkoinen työ ja vaiva eikä
mitään halpaa lystiä järjestää tapahtuma tälla
lailla. Ja kilometrin päässä oli virallinen
leirintäalue, missä kaikki olisi ilmeisesti ollut
valmiina. No, kukin tekee tyylillään.

Tapahtumassa oli käytössä oma raha, jota
vaihdettiin järjestäjän "pankista". Yhdellä
eurolla sai puolitoista 'lawaa". Esim yksi olut
(melko pieni) maksoi yhden jawan. "Jawa" oli
sellainen reilun peukalon kynnen kokoinen
neliskulmainen muovioala. Näillä maksettiin
ta oahtu ma-alueen sisäouolella.

Alueelle oli jo leiriytynyt rynnäkköryhmälle
tuttuja saksalaisia. joiden viereen pistimme
pellon 'ajtaan telttarr"ne s..roraan riviin ja
aloimme elämään kansainvälisesti. Paikalla oli
jawailijoita ainakin Saksasta, Tsekistä (paljon),
Slovakiasta, Englannista, lrlannista (tosin
olivat tsekkejä), Belgiasta ja Ranskasta
meidän su om a la iste n lisäksi. Yhtään
ruotsalaista ja norjalaista ei näkynyt. Alueella
kierreltiin ja puhetta piisasi. Olut oli hyvää,
joskin sitä myytiin varsin pienissä
muovilaseissa ja "jawoja" kului. Oluen
laskijana toimi pääasiassa yli
kuusikymmenvuotias rouva, jonka ristimme
Marjatta Leppäseksi, sillä niin paljon heissä on
yhdennäköisyyttä.

lllan lopuksi piti kahden miehen ahtautua
yhteen telttaan. Oltiin Paulin kanssa ryhmän
"ensikertalaisina" telttakavereita ja sopu sijaa
antoi kolmeksi yöksi. Tosin yhtään tavaroita ei
miesten lisäksi telttaan sopinut vaan ne oli
sijoitettava pyörien yli pingotetun ressun alle.
Luotimme kansainväliseen jawa-
rehellisyyteen eikä meiltä eikä muiltakaan
mitään kadon n ut taoahtu man aikana.
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LAUANTAI 26.5: Kauniin au ringon paisleen
siivittämänä kömmimme u los teltoistamme
joskus aamupäivän alkaessa Aur nko paahtol
pilvettö.rä tä taivaa'ta .a losti lärrpötilan
lopulta 27C asteen hel elukemiin. Puolen
päivän aikoihin olrsi alkanut ajelutapahtuma
jo n n ekin lähiympäristön kohteisiin, mutta
Tuomo, Lauri ja Pauli eivät olleet millään
tavalla kiinnostuneita starttaamaan yhtään
mihinkään. Meitä kolmea muutakaan ei
mitkään pitemmät ajelut kiinnostaneet, mutta
sen sijaan päätimme ajella omia teitämme
hieman lyhemmän version.

Kun mon ikymmen päinen Jawa-osasto
jakautuneena kolmeen eri starttiryhmään oli
poistunut alueelta, polkaisimme minä, Veijo ja
Stefan pyörämme liikkeelle ja suuntasimme
keulat Waal-joen etelärantaa seuraten itään ja
ajoimme noin kymmenen kilometrin päässä
olevaan Culemborgin kaupunkiin.
Saavuttuamme kaupungin keskustan
tuntumaan ja löydettyämme hyvän
parkkipaikan pyörillemme totesimme, että
täällä on selvästi meneillään joku
mielenkiintoinen tapahtuma.

Se oso itta utu i vanhojen autojen
kokoontumisajoksi ja lopuksi paraatiksi
keskustan läpi. Kansaa tulvi kadun täydeltä,
autot olivat parkkeerattu pääasiassa pääkadun
varteen jossa niitä sai vapaasti ihailla.
Orkesteri soitti aukrolla viihdemusiikkia ja oli
välitön meininki. Olimme itseemme erinomai-
sen tyytyväisiä, että olimme lähteneet liikkeelle
tänne, emmekä olleet jääneet auringon
oaahtamalle oellolle tai lähteneet kävelemään
läheiseen Eversteinin kylään etsimään olutta ja
pan kkiautomaattia niin kuin kolme muuta

matkalaista tekivät. Heidän epäonnekseen
kumpaakaan ei ollut löytynyt.

Me palailimme Waalin vartta takaisin,
ohrtimme leirialueemme ja ajoimme Vianenin
kaupunkiin, jonka läpi olimme jo eilen tulleet.
Siellä tankattiin halvempaa olutta marketista ja
sitten saatoimme tyytyväisin mielin palata
leiriin odottamaan illan alkamista. Järjestäjät
kyllä vähän kyselivät vaivihkaa, miksi emme
osallistuneet ajotapahtumaan. Perustelimme
poisjääntiä edellisen päivän pitkällä yli 500
km:n ajosuoritu ksella, mutta se nyt taisi lopulta
olla pikkuinen hätävale. Ehkä lievä
aamuhuimaus edellisen illan jäljiltä olisi ollut
lähempänä totuutta. Mutta lupasimme
vuorenvarmasti osallistua seuraavan päivän
ajoon. Tällä pikkuajelu llamme teimme sen
havainnon, että polku pyörä ilijät ovat
Hollannissa kuninkaita tavallisilla oikkuteillä ia
kylissä. Heitä väistivät kaikki ja joka paikassa
ja piti äkkiä oppia paikallinen kohteliaisuus.
Heillä tuntui olevan etuajo-oikeus tulrvatpahan
mistä suunnasta tahansa eteesi.

Lauantai-illan ohjelmaksi järjestäjät olivat
hankkineet paikarle ensin pääasiassa
t o r v i s o i t t o k u n n a n , jo ka soitteli
kansainvälistäkin ohjelmistoa. Loppuillasta
esiintyi paikallinen viihdesekakuoro ja lauloi
paljon alkuasukkaiden musiikkia. Ainakin siitä
päätellen, että kaikki hollantrlaiset motoristit
lauloivat mukana, joten tunsivat kappaleet
ilmeisesti ennestään. Ja edelleen Marjatta
Leppänen myi oluita.
Helteinen päivä päättyi auringon katoamiseen
pellon reunan taakse ja koska Suomea
etelämmässä olimme. oli myös pimeä pimeämpää
kun teltoille kömmimme.



SUNNUNTAI 27.5: Uusi päivä ei tuonut
muutosta säätilaan, vaan helle latkui kun oli
kerran alkanut. Taas mentiin 27C:n paikkeilla.
Tänään ryhdistäydyimme ja osallistuimme
lä h ialu eita kiertelevään ajeluun, jonka
pituudeksi tuli lopulta yli 110 km. Ajoimme vain
pikkuteitä ja nopeus ei noussut missään
varmaankaan yli 60:n. Tämä johti taas
kohdallani siihen, että moottorin matalat
kierrokset pitivät lataustehon alhaisena ja
niinpä ajelun lähestyessä loppuaan alkoivat
taas yksipytty-oireet. Pääsin kuitenkin leirille
takaisin ilman lopullista pysähtymistä, kun
välillä ajoin tahallaan liian pienellä vaihteella ja
kone sai kierroksia. Mutta kieltämättä lievä
huolestuminen huomen na alKavan
kotiinpalu u matkan suhteen askarrutti mieltä.
Laturiakaan ei ollut kenelläkään matkassa.

Porukkaa alkoi hiljalleen poistua
tapa htu mapaikalta. Hollannin Jawakerhon
tyyliin kuuluu pitää palkintojen jako vasta
sunnuntai-iltana ja se ei ehkä ole se paras tyyli,
sillä porukka väheni ennen iltajuhlaa ainakin
puoleen edellisiltaisesta. Palkintoja kuitenkin
jaettiin eri syistä ja niin siinä kävi, että
allekiqoittanut voittr kauimpaa tulleen pokaalin.
Eihän minulle todellisia ajokilometrejä tullut
kuin n. 830 kun laiva ve suur mman osan
matkaa. Parille slovak llek n o tu lut a nak n

tuhal km alamista. mutta oli jo etukäteen
ilmoitettu, etiä palk nnon saa se. .oL.a on
lähtenyt linnuntietä kaurmpaa liikkeetle.
Pokaali oli hieno ja seisoo nyt kirjahyllyn päällä.
Sain sen onneksituotua ehjänä kotiin.
Sitten vaan viimeinen yö ahtaassa teltassa
lietäen, että seuraava yö menisi lakanoiden
välissä. Tuleva nukku mapaikkakunta vaan oli
vielä epäselvä.

N/AANANTAI 28.5: Edelleen herättiin auringon
pa isteeseen ja lämpimään päivään.
Erotuksena muihin aamuihin suu ei maistunut
kissan peelle la ensi kertaa kaste oli kastellut
teltat ja varusteet. Niitä piti yrittää saada
kuivumaan lievässä aamutuulessa ennen
leirin työntäm stä pusseihin. lsännät kävimme
hyvästelemässä aamiaisen yhteydessä ja kun
kaikki tavarat o pakattu pyörille, otettiin vielä
viimeinen yhteinen ryhmäkuva
kotiin lä htevä stä rynnäkköryhmästä.

Pyörät käyntiin ja maantielle klo 8.35. Minulla
ja Tuomolla oli toiset suunnitelmat kuin muilla.
Muiden p,ti o a sartana iltana taas
Travemundessä ja heillä oli edessään 540
km:n urakka. Me Tuomon kanssa halusimme
viipyä kotimatkalla kaksi vu o rokautta
kauemmin ja katsella "mualimaa". Läksimme
k o k o o n t u m i s p a i k a lt a ensim m ä iset
parikymmentä kilometriä samaa matkaa kuin
muut samaa reittiä kuin olimme perlantaina
tulleet, mutta ennen Utrechtia me kaarroimme
oikealle kohti Arnhemia tielle A12. Siinä
matkatovereille vilkuttaessa, alkoi kone taas
käymään yhdellä pytyllä. Akkiä kolmonen
päälle ja kaasua lisää. Lähti menemään
kahde a pyty lä. 'n-rtta neula meinasi vaan
viihtyä m nukse a. Noin kolmen kilometrin
huudattarnisen 1älkeen neula yht'äkkiä alkoi
taas näyttämään latausta ja päätin lopullisesti
alaa ilman valoja sanoisivatpa Hollannin tai
Saksan poliisit mahdollisesti mitä hyvänsä.

Muusta porukasta todettakoon, että he
selvisrvät iltaan mennessä Travemundeen
rankan ajon päätteeksi ilman ongelmia, olivat
keskiviikkoaamuna Helsingissä ja nopeimmat
kiiruhtivat töihin suoraan satamasta.
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l\,4 e ajoimme hellekelissä Toisen
maailmansodan kuuluisalle taistelupaikalle
Arnhemiin ja tutustuimme Oosterbeekissä
olevaan Laskuvarjomuseoon eli "Airborne
M useu miin ". Siellä selvisi aikoinaan
syyskuussa 1944 käydyn suuren taistelun
taoahtumat.

Saksan rajan ylitimme k|o15.20 siellä, missä
olimme sen ylittäneet tullessakin. Tauolla
karttaa katseltuamme, päätimme ajaa
Osnabruckin itäouolelle oieneen Mellen
kaupunkiin. Puhdas sattumavalinta.
Arvelimme pikkukaupungista löytyvän
rauhallista mukavaa majoitustilaa. Käänsimme
siis keulamme moottoritieltä kohti kaupungin
keskustaa ja yhden täysinäisen majoituksen
kysyttyämme löysimme vapaan huoneen
hotelli "Bayerischer Hof'sta. Oli ajettu päivän
mittaan n. 300 km moottoritietä ja tehty
havainto, että maanantaista huolimatta tiellä ei
näkynyt rekkoja. lhmettelemällä ja kysymällä
selvisi, että Hollannissa ja Saksassa oli
pyhäpäivä. Mikä pyhä, se jäi ainakin minulle
looulta eoäselväksi.

Hotellissa nautitun hyvän päivällisen ja
luonnollisesti iltaoluen jälkeen pieni
kävelykierros siistin kaupungin keskustassa
päätti matkapäivän. Hollannin helle oli päivän
mittaan Saksan puolella muuttunut normaaliksi
parin kymmenen asteen lämpötilaksi ja sehän
sopi meille. Sateesta ei ollut edelleenkään
tietoa.

TllSTAl 29.5: Mellestä starttasimme klo 9.30
ja suuntasimme moottoritietä 430
oääoiirteissään kohti itä-koillista. Täällä tuli
vastaan pitkiä nousuja ja laskuja. Ei niinkään
jyrkkiä, mutia pitkiä. Nyt oltiin taas rekkojen
seassa ja takapeiliin oli syytä katsella lähes
yhtä paljon kuin eteenkin päin. Ohi menivät.
Hannoverin kohdilla etenemissuunta kääntyi
pohjoiseen tielle E45. Sitä jonkun matkan
ajettuamme näkyikin jo oikealle opastava kyltti
Bergen-Belseniin. Tavalliset paikallistiet
johdattivat meidät tänne yhdelle ihmiskunnan
raadollisuuden muistomerkille. Täällä sijaitsi
ns. Kolmannen Valtakunnan aikoina ensin
normaalina sotavankileirinä, sittenmin
keskitysleiriksi muutettuna tuhoamisleiri, jossa
päätti maallisen vaelluksen kymmenet
tuhannet natsien ali-ihmisiksi katsomat, ympäri
valloitetusta Euroooasta kootut ihmismassat.
Nyt paikalla on suuret, mutta ei kuitenkaan
korkeat hautakummut muistomerkkeineen.
Alueen sisääntulon luona on moderni
museorakennus, jonka näyttelystä saa kyllä
riittävän selvän käsityksen paikan synkåstä
menneisyydestä.

KESKIVIIKKO 30.5: Sovimme hotellin
omistajan kanssa, ettei meidän tarvitse
luovuttaa huonetta vielä puolelta päivin vaan
pidämme tavaramme huoneissa iltapäivään
asti ja poistumme sitten. Syy oli Saksan
Panssarimuseossa vieraileminen, mikä oli
ollut syymme tulla Munsteriin. Onhan paljon
mukavampi tutustua nähtävyyteen kevyissä
vaatteissa kuin paksuissa mp-asuissa.
Tämä Munster tuntui olevan panssariaselajin

arnakin nykyinen kehto Saksassa. Alueella
kaupungin ympärisiössä oli paljon kasarmeja
ja kaikki ne tuntuivat jollain tavoin liittyvän
käsitteeseen "panzer". Niinpä ei siis ihme, että
siellä on Saksan mahtavin Danssarimuseo.
Sinne oli hotelliltamme reilu kilometri, jonka
matkan kulkeaksemme ei tarvinnut pyöriä
käynnistellä. Museossa on kymmenittäin
erimaalaisia panssarivaunuja ja -autoja eri
vuosikymmeniltä. Vain Tiikeri puuttui, sen
sijaan oli Kuningas{iikeri. Myöskin Suomesta
ta kaisin hankittu Stu rm-ryn näkkötykki oli
näytillä. Tosin maalattu saksalaiseksi. Ja
paljon muuta nähtävää riitti kolmeksi tunniksi,
jonka museossa vietimme.

Alku iltapäivästä starttasimme sitten kohti
Travem0ndeä. Matkan varrelle sattui kuitenkin
vielä yksi todellinen nähtävyys, jonka Tuomo
oli selvittänyt ennen reissuun lähtöä.
L neburgin kaupungin koillispuolella on
Scharnebeck, jossa on 1970-luvulla kanavaan
rakennettu laivahissi "Schiffshebewerk". Se on
ainakin sata metriä pitkä allas, jonne mahtuu
iso jokilaiva tai paljon pienenpiä. Tämä allas on
itse asiassa hissi, jonka molemmat päät
suljetaan ja allas laivoineen ja vesineen
nostetaan tai lasketaan 38 metriä ja matka
jatkuu sitten kanavaa pitkin. Hissin paino on
muistaakseni 11 500 tonnia ja nosto tai lasku
kestää noin minuutin. Tätä ei uskoisi jos ei

omin silmin näkisi. Kannattaa käydä
ehdottomasti katsomassa tätä uskomatonta
rakennelmaa.

Ja sitten olikin vuorossa päivän viimeinen
ohjelma eli ajo Travemundeen. Matkaa oli
vielä jäljellä n. 130km. Ylitimme Elben
Lauenburgin kohdalla, ohitimme Möllnin ja
olimme vielä noin 50 km oäässä satamasta
Ratzeburgin kohdilla kun yksipyttytaiteilu taas
alkoi ja muutaman kilometrin jälkeen päättyi
virran loppumiseen akusta. Pyörä tien varteen,
tyhjä akku pois ja Tuomon pyörästä akku,
jossa toivottavasti oli virtaa riittämiin, jotta
pääsisi satamaan. Akussa oli kuitenkin täysin
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erilaiset kiinnityssysteemit kaapeleille ja vain
hyvällä tuurilla löytyi ylimääräistä johtoa
työkalujen joukosta josta sai viriteltyä johdot
paikoilleen. Jawa heräsi henkiin ja sovittiin että
minä ajan keulassa ja pysähdyn vasta
satamassa jos sinne asti suinkin päästään.

Lataus viihtyi miinuksella mutta pyörä kulki.
Päästyäni Rostockin-Lyypekin moottoritielle
nopeus nousi ja kas kummaa, amppeerineula
alkoi taas pomppia plus-puolella. Klo 19
pyyhkäisimme Travemiinden satamaan,
vedimme pyörät lauttajonossa tuille ja
huokaisin pitkään. Suomeen pääsy olisi
varmaa. Välittömästi parkkeerattuamme nousi
eri puolilta autoista porukkaa kameroineen
kuvaamaan matkaveh keitä m me. Varsinkin
Tuomon peräkärry-Jawa herätti ihmetystä.
Kärry kun on tehty maitotonkasta.
Alkoi monen tunnin odottelu. Laivaan pääsisi

sisään ja nukkumaan vasta klo 23. Laiva
irtoaisi laiturista vasta klo 4 aamuyöllä. Pimeys
ehti laskeutua satama-alueelle kun viimein
todella kin yhdentoista paikkeilla meille
muutamalle motoristille annettiin etuoikeus
ajaa ensimmäisten loukossa laivaan. Samaan
"Finnstariin" kuin tullessakin. Ei ollut
majoittumisen jälkeen er tyisiä syitä valvoa

pitempään. "Pakollinen" iltaolut ja nukkumaan.
Eikä tänäkään päivänä ollut satanut
pisaraakaan.

TORSTAI 31.5: Nyt olijo pilvisempää laivan
lipuessa ltämerta kohti kotirantoja. Päivä kului
voimia kerätessä eikä siitä ole sen enempää
kertomista.

PERJANTAI 1.6: Laiva tuli aikataulussaan
klo 8 Vuosaareen, mutta ulos pääsimme
ajamaan vasta 8.50. Taas johtoauto veti letkaa
sataman oortille. Erosimme Tuomon kanssa
heti portista ulos ajettuamme. Käden heilautus
hyvälle matkakaverille ja sitten tulikin jo Kehä
lll:n tunneli vastaan. Valot oli kytkettävä, mutta
pyörä toimi hyvin. Akussa oli siis virtaa, mutta
laitoin heti tunne ista päästyän valot pois. Siitä
Jlos ajaessaar :ski 'nuutama vesipisara visiiriin
ja ne olivarkin .natkan ainoat vesipisarat.

Ajoin yhdellä persauksellisella Heinolan
Tähtihoviin, tankkasin ja söin. Pilvistä oli ja
hieman eoävakaisen näköistä muttei silti
suostunut satamaan. Kotia Jyväskylän
Keltinmäkeen kaarroin klo 13.20 ja taaskin
onnistunut matka oli takana. Kilometrejä oli
tullut 1890 ja kulutus oli ollut himpun alle
4lV100km.

Treffen Everd_

25 - 28 Mei 2012
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Tiedonantoja kerholaisi I le

Luettelo Suomalaisista Jawa varaosatoimittai ista

VesaSimDanenlittala ouh.03-6725619
Timo Mononen Jyväskylä puh- 0400-648826
MattiOksanenJorvas puh.050-62606
Veikko Väyrynen Turku puh. 050-3528060
Jarmo Turta Turku ouh. 0400-824033
Jukka Siilin Helsinki puh. 0400-8'1 1995

Jawakirjastoa hoitaa VMPK:sa Jaakko Aaltonen
puh.040-521 9997 tai jaakko.aaltonen@pk-toimintapalvelut.fi

Jawa kone ja täysentisöintejä tekee mm. Rauli Vilkas 0400-312642

Satuloiden kunnostusta ja verhoilua, sekä mm. koristeraidoituksia Jawoihin ym.
pikku kunnostuksia tekee Veikko Koski 0400-743296

Jawojen sähköistä iietää Lauri Puirola ja lisäksi hän tekee .jonkin verran
kampiakseli kunnostuksia sekä pienet koneistushommat onnistuvat. 041-5498156

r+ Heikki Nokelainen in memoriam

Jawa merkkiin vihkiylynyt ja asiaan omistautunut monien
Jawaharrastajien tuntema Heikki Nokelainen Siuntiosta on poistunut
j oukostamme I 6. 8. 2 0 I 2 pitkäaikaisen sairauden murtamana.

Heikin muistoa kunnioittaen Jewasakki Ry puolesta, Veikko ja Pirjo Koski,
Lauri Puirola, Markku Lahtinen, Rauli lllkas, Kari Mikkonen ia Kauko Suntioinen
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Jawa ja CZ varaosia ulkomailta

Ulkomailta tilattaessa maksettava etukäteen.
Kestää yleensä 2...3 viikkoa maksusta, ennen
kuin osat saapuvat. Osien sopivuudesta
erimalleihin on myyjillä joskus erikäsitykset
kuin tarkastr alkuperäiseen pyrkivällä.

Motoren
http://www.motoren.sk/
Motorenilla on h yvä valikoima
harvinaisempiinkin malleihin. Luotettavat
toimitukset.
Olen lähettänyt osia kromattavaksi ja teettänyt
erikoisempia osia. mm Sixin erikoisputkia.

ÅtoxopfN **-+*

Jawashop
http ://rwwv.jawashop. com
Perusmallien osia.
Hyvin ovat toimitukset toimineet.

'.1'Il.:*:l:..,,..". " ,.^:r:*,r-

Jawamarkt
http://www.jawa ma rkt. czl
Laajavalikoima yleisempiin tyyppeihin.
Ensimmäiset omat kokemukset jo vuosien
takaa toimivat hyvin, mutta sitten taisi kysyntä
ylittää tarjonnan ja tuli toim itusva ikeu ksia.
Nykyään toiminee ihan hyvin.

PnPJ

ä:.F* *"

it-nlL z,lElti"llF ,jll#

Etovar
hllp .lletovar.czl
Aika u usi, mutta tarjonnaltaan erilainen.
Jawan ja CZ työkaluja erinomaiset valikoimat.
Sixin ja uudempien ISDT Jawojen
osavalikoima laajenee nopeasti.
Hyvät omakohtaiset kokemukset.

. .f l-__;:; I

EEC
(f,

:::i
- -'-'

... ,; 22
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0- 1
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Jawa ja CZ varaosia ulkomailta

CZ Motocross
http://czmotocross.eu/
Hyvä valikoima osia uudempiin crossr
Cetteih in.
Nettisivut julkaistiin viime syksynä. Osa osista
on uustuotantoa. Jonkin verran muutakin osaa.
Hyvät kokemukset.

MZ-B
http://www. mz-b.de/
Osia yleisimpiin tyyppeihin.
Näiltä sivuilta pääsee myös muiden merkkien
kärjettömiin sytytyksiin.

E"-
Lr_A .,:L_ lIlIFS'rUtiEr6SurtOil.I^lSrr^S

,.'''.

Jawa Eesti.
http://wwwjawa.ee/
Naapuristakin löytyy tällainen.
Ei omakohtaisia kokemuksia.

MontyJawa
http://montyjawa.czl
Ei omakohtaisia kokemuksia.

Motokramek
http://www. motokramek.czl

OST2RAD
http://www.ost2rad.de/

f_::::_::_l
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Jawa ja CZ varaosia ulkomailta

Motocentrum
http://www. motocentrumvitkovice.czlindex.php

Jawawrsatzteile
http://www.jawaersatzteile.de/

Jawapower
http ://www.jawapower.de/

Jawadily
http://www.jawad i ly.cz2. 0. u vcc. "i.n

!

E,

@:lt:-

r,i;1

.iawaDily, KLAD o -'F
Burzn 'l tr.lrlo\ iG - 21,-1,10r.. re.s,30r:.

'6.6.!o'a, 
a5.4..or2, 15.e.20r1, t3.'o,?o1:

'6ffi)e

Jav.'asa<<iajo 2013

m a to rtu s ka rtta

Ceskemotocykly
http://www. ceskemotocykly. eu/i ndex. php

EBAY , itäeuroopan 2-tahtiset
http://stores.ebay.com/eastern2stroke
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Jawasakkiajojen ennakkotietoa 2013

Vuoden 2013 Jawasakin 30v-juhlaralli pidetään hotelli Keurusselässä Keuruun kaupungissa 7-9.6.2013. Hotellin
kanssa on soviftu toistaiseksi seuraavat asiat. Ensinnäkin Keurusselältä on alustavasti varattu Jawasakin käyttöön
kaikki 30 loma-asuntoa ja 30 hotellihuonetta. Asunnotja huoneet on varattava 30.4.20'13 mennessä, sen jälkeen ne
menevät yleiseen jakoon. Varatusta majoituksesta tulee lasku toukokuun alussa ja se on maksettava 14.5
mennessä. Etukäteen maksetusta asunnosta saa rahat takaisin lääkärin todistusta vastaan (miinus toimistokulut),
jos tulee yllättävä sairastapaus. l\,4u ussa tapauksessa rahoja ei palauteta.

Maioitus:
6:n -hengen loma-asunto (luxustasoa:sauna, keittiö kaikkine varusteineen, tåkka ymym) 17oelvrk. Hinta ei sisällä

aamiaisia eikä lakanoita/pyyhkeitä.
2:n hengen hotellihuone päähotellissa:'1 o4elvrk (sisältää aamiaiset)
t henki hotellihuoneessa päähotellissa: 72elvrk (sisältää aamiaiset)
Lakana/plyhesetti loma-asuntoihin maksaa 7,5e/henk.( Voi tietysti tuoda mukanaan omat lakanat tai makuupussin
ja pyyhkeen).

Koska kyseessä on hotellija loma-asuntokylä, ei paikalla ole mahdollisuutta telttamajoitukseen. TÄN4Ä El OLE
TELTTAKOKOONTUN/llNEN. N,4utta sisämajoitushinnat ovat sen verran kohtuulliset, ettei osallistumisen luulisi
jäävän hinnoista kiinni. Jos kuusi henkilöä majoittuu loma-asuntoon, niin hinnaksi tulee 28,3e/henldvrk, joten
viikonlopun hinta on 56,6e/henk. Kannattaa asuntoa vuokratessa jo etukäteen kerätä 4-6 hengen porukka. Ei ole
oikein, että yksi tai kaksi henkeä varaa koko asunnon vaan asunnossa olisi oltava vähintään neliä henkeä. että
saadaan kaikki halukkaat mahdollisimman edullisesti katon alle. Koska on juhlaralli, on oletettaväa, että paika e
tulee ennätyksellinen osallistujamäärä, joten sovun on sijaa annettava, niin kuin antoi Orilammellakin.
Yksi henkilö varaa asunnon nimiinsä ja vastaa maksamisesta ja muutenkin siitä, että asunto on lähtiessä samassa

peruskunnossa kuin tultaessa. Sitten kannatlaa huomioida myös seuraava asia. Asunnon varaajan kannattaa olla
ammattiliittojen PRO tai Paperiliiton jäsen, niin saa hinnasia huomattavan alennuksen, mikä luonnollisesti
hyödyttää kaikkia muita asuntoon majojttuneita. l\y'yös muiden ammattiliittojen jäsentenkin kannattaa
varaustilanteessa kysyä, onko heidän liitollaan mitään alennussopimusta Keurusselän kanssa. lvyös
hotellihuonetta varattaessa kannattaa kysyä mahdollista ay-etua.

Kaikki Ioma-asunnot ovat kohtuullisella etäisyydellä toisistaan, eikä paketti leviä ympäri metsiä toisten
näkymättömiin. Päähotelliin, missä tapahtuu kaikki ruokailuun liittyvä ja lauantain palkintojen jako, on
asuntoalueelta matkaa 100-250 metriä asunnon paikasta riippuen.

Koska hotelli on luonnolljsesti tanssiravjntoloineen yleisessä käytössä kaikelle kansalle, olisi ravintolaan
sisäänpääsymaksu. l\,4utta on sovittu, että jawaihmiset pääsevåt sisään ilmaiseksi molempina iltoina nävttämällä
rannenauhaa, joka otetaan ensi kertaa käyttöön Jawasakin historiassa.

On myös sovittu, että asunnot luovutetaan tulojärjestyksessä sitä mukaa kun ne on saatu siivottua edellisten
jäljiltä. Näin menetellen jokainen pääsee mahdollisimman nopeasti katon alle jos tulee paikalle jo heti perjantaina
puolen päivän jälkeen, jolloin vastaanotto alkaa. Jos on ehdottomasti varannut asunnon numerolla, voi sen
luovutusta sitten joutua jonkin verran odottamaan. Joka tapauksessa asunnot ovat luovutuskunnossa klo '15

mennessä. Näin on luvattu.

Ruokailut:
Vain hotellimajoitus sisältää valmiiksi aamiaiset, asunnoissa ruokailuun liittyvä on valmistettava itse luxus-
keittiössä taiostettava ruokailupaketti hotellin ravintolaan. Vaihtoehdotja hinnat ovat:

Ruokailupaketti 1 : 2 kertaa aam iainen (la ja su) + 2 kertaa päivällinen ( pe ja la) =53e/henk
Ruokailupaketti 2; 2 kertaa aamiainen (la ja su) + 1 kertaa päivällinen (la) = 35e/hen k
Hotelliasukkaat lunastavat omat päivällispakettinsa hintaan 1 8e/päivällinen.

Hotelli tulee tiedustelemaan tarvetta ruokailupakettiin jo majoitusta vårattaessa (mikä on mielestäni hieman
hassua, koska kuka tietää syksyllä asuntoa varaessaan ensi kesän nälästä). Joka tapauksessa ruokailuja ei
makseta etukäteen kuten majoitusta, vaan tiketit lunastetaan hotellin recepsionista asuntojen avaimia hakiessa ja
maksetaan siinä.

Aamiaiset ja ruokailut ovat ns. seisovasta pöydästä ja ruoka on takuulla monipuolista ja riittävää, mitä nyt voi
tuollaiselta paikalta odottaakin.

Yleistä;
Ravintola on siis yleisessä käytössä ja siellä soiitaa molempina iltoina "elävä orkesteri" tanssimusiikkia. Aivan

ravintolan vieressä on hieman amfiteatteria muistuftava sali, jossa suoritetaan lauantai-illan palkintojen jako ja
jossa on paikan karaoke ja myöskin oluttiski. Omat juomat ovat luonnollisesti kielletty tässä ravintola/karaoke
parKassa.

Loma-asuntoalueella on mahdollisuus makkaranpaistoon ja istumiseen iltanuotiolla. Kaikki osallistuvat
tsekkipyörät pyritään keskittämään loma-asuntoalueen keskelle, niin ovat paremman silmälläpidon alaisena.

Jos näistä asioista ja yleensäkin ensi kesän juhlarallista on jotain kysyttävää, niin ottakaa vaan reilusti yhteyttä
rallin pääjärjestäjiin Kauko Suntioiseen tai l\,4arkku Lahtiseen. Yhteystiedot lehden etusivuilla.

Varaukset:
Majoitusta voi ruveta varailemaan tunnussanalla "Jawasakkiajo" numerosta 014-75100 tai kirjoittamalla

sähköpostia osoitteeseen: myynti@keurusselka.com . (Huom a, ei ä). Paikan osoite on Hotelli Keurusselkä,
Keurusseläntie'1 34, 42700 KEURUU

Netistä voit katsoa osoitteesta: www.fontana.filkeurusselka
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