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NV-Rallyt 2015 i Uppsala 13.06.2015
”Ruattia en osaa ku muutaman sanan, mutta kai siällä jotenkin pärjää”, näillä sanoilla
Arto kyseli Tammikuussa lähtijöitä Ruotsiin NV-Rallyt tapahtumaan.
Lännen Lokareista osallistui 4 kuljettajan ryhmä Uppsalassa järjestettyyn vanhojen
moottoripyörien retkeilyajoon. Tapahtuman järjesti yhdistys joka ylläpitää -50-luvun
Uppsalan merkittävimmän teollisuuslaitoksen ”AB Nymans Verkstäder” muistoa .
Rallin päätapahtuma oli noin 100km ajoretki, jonka varrella oli viisi tehtävärastia ja
huoltopiste. Tapahtuman kaikki järjestelyt olivat ensiluokkaisia, huoltopisteeseen olivat
järjestäjät varanneet mm. ruoka- ja kahvitarjoilun lisäksi myös 2-t polttoainetta.

Menomatka Pori - Uppsala
Lännen Lokareiden retki alkoi Perjantaina 12.06 kello 14:00 
Tikkulan Abc:n parkkipaikalta, matka jatkui Hinnerjoen ja 
Mynämäen kautta kohti Naantalin satamaa. Matkalla he 
poikkesivat parissa Arton järjestämässä kohteessa, ensin kahvilla 
ja sitten Arton tutun luona, joka kertoili heille puusepäntyön 
mahdollisuuksista. Naantalissa pyörät sidottiin laivaan ja 
ruokailun/juttuhetken jälkeen olikin jo aika nukkua lyhyet yöunet.
Aamulla Kapellskärissä oli eduksi jos on aamuvirkku, laivan 
tuloaika satamaan 06:00. Satamasta matka jatkui kohti Uppsalaa, 
matkaa oli jäljellä noin 100km ja aikaa vielä sopivasti koska rallin
aamukahvit tarjoiltiin alkaen 08:00. 

Pienet vastoikäymiset ovat se jokin mistä nämä reissut
muistetaan – tämän reissun kirjoitus pysyvään muistiin
alkoi. Vanha sanonta ”Luukas on hyvä apostoli mutta
huono...” muistui Lokareille mieleen Kapellskärin ja
Uppsalan puolivälissä kun yhden pyörän kipinä meni
hukkaan. Kipinä löytyi kuitenkin lopulta ja matka pääsi
jatkumaan kohti Uppsalaa, mihin ryhmä vielä ehtikin
mukaan tapahtuman starttiin. Vanhojen moottoripyörien
harrastajissa on paljon hyviä tekniikan osaajia jotka usein
saavat ratkaistua ongelmat paikanpäällä – niin tälläkin
kertaa. 

NV-Rallyt 2015 i Uppsala
Aamukahvien ja ajajakokouksen jälkeen kello 09:30 lähti 
ensimmäinen pari ajoretkelle. Arton pari ruotsalainen 
Thorbjörn Andersson ajoi myös NV-moottoripyörää ja 
hänen pyöränsä testasi alusta lähtien kuljettajan taitoja. 
Ensin irtosi  kytkinvaijerin ”nippeli”, mihin onneksi löytyi
varaosa. Vähän myöhemmin pyörä alkoi savuttamaan ja 
käymään huonosti. Syyksi paljastui kaasuttimen 
”tulviminen” - onneksi paikalle osui Ahvenanmaalaisten 
ryhmä jotka ottivat NV:n hinaukseen ja matka voi taas 
jatkua. Uppsalan oma merkki NV oli hyvin edustettuna, 
joka kolmas pyörä oli NV.

Rallin mc-luokkaan osallistui 75kpl museoikäistä
moottoripyörää, viereisessä kuvassa on NV:n näkemys
kevyestä tavaramoottoripyörästä jossa on Sachs 120cc
moottori. Tavaramoottoripyörää on valmistettu vuosina
-40...43. Rallin ”mopo” luokassa (alle 100cc) oli myös 75kpl
osanottajia jotka ajoivat vain noin 50km ajoretken. 

AB Nymans Verkstäder valmisti -50 luvulle asti pääasiassa
polkupyöriä mm. tuotemerkeillä  Crescent, Hermes,
Minerva, Olympia, Fylgia, Vega ja Vulcan. Mopot,
moottoripyörät ( NV ) ja venemoottorit tulivat mukaan
tuoteperheeseen vasta -50-luvun alusta.
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Paluumatka Uppsala - Pori
Laivalippu oli varattu yöksi Kapellskär-Naantali ja pääseminen Kapellskäriin muodostui
nyt pieneksi pulmaksi. Pyörän kipinä joka meni tulomatkalla hetkeksi hukkaan oli nyt
kadonnut lopullisesti ja yksi pyörä oli saatava jollakin tavalla satamaan. Paikallisten
neuvomana Lokarit menivät lähellä olevalle Shell huoltoasemalle kyselemään kuljetusta
Kapellskäriin – ainoaksi vaihtoehdoksi jäi hinausauto joka lupasi tulla noin tunnin
kuluessa. Odottavan aika on pitkää – niin nytkin kun joukkueemme odotti hinausautoa
kolmisen tuntia, kunnes se lopulta ilmestyi noin kello 18:00. Joukkue pääsi satamaan
kello kahdeksaksi ja laivan lähtöaika oli 21:45 – kaikki taas hyvin kun laivaan ehditään
tälläkin kertaa.

Sunnuntaiaamu Naantalissa oli sateinen ja koko joukkue sai muistutuksen moottoripyöräilyn ja ilmojen välisestä 
riippuvuudesta. Kipinän kadottanut pyörä sai kyydin peräkärryllä Poriin ja loput joukkueesta sinnittelivät vesisateessa 
150km matkan kohti Poria.

Make kirjoitti reissun jälkeen Lännen Lokareiden keskustelupalstalle; ensimmäinen ulkomaanmatka moottoripyörällä on
tehty, näitä pitää saada lisää. Tämä kuvastaa hyvin näiden reissujen antia – pienet harmit unohtuvat nopeasti ja 
päällimmäiseksi jäävät mukavat muistot.

Lännen Lokareiden urhean joukkueen muodostivat (vasemmalta oikealle):
Harri Esama  (kameran takana), Arto Ahonkivi  (matkan järjestäjä), Tapio Esama  ja Markku Mäkelä. Valokuvassa 
joukkue odottelee Perjantai-iltana laivan lastausta Naantalin satamassa, heitä odottaa ”aktiivi” viikonloppu Ruotsissa – 
ensin noin 350km ajolenkki Lauantaina ja sitten vielä paluu yölaivalla takaisin Naantaliin. 

Kuva: Harri Esama

Tämä matkakertomus on kooste Arto Ahonkiven minulle toimittamasta materiaalista josta haluan sanoa vielä kerran 
kiitokset, näitäkin tarinoita pitää saada lisää!

Lisää Arton ottamia valokuvia tapahtumasta löytyy Lännen Lokareiden valokuvakansiosta ”Lännen Lokarit matkalla” 
kansiosta.   http://lannenlokarit.fi/coppermine/thumbnails.php?album=24&page=2 
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