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Brittisportti on itsenäinen lehti, joka kootaan talkooperiaaatteella.
Lehden tavoitteena on lisätä lehden teossa mukana olevien yhdistysten
ja yhteisöjen jäsenten yhteishenkeä, tiedottaa alan tapahtumista sekä
julkaista niin hyödyllisiä kuin viihteellisiä juttuja autoharrastuksen piiristä.

M.G. Car Club of  Finland ry kokoaa lehden saadusta aineistosta ja
toimittaa aineiston painoon. MGCCF pyrkii hankkimaan juttuja sekä
omallta jäsenistöltään että yhteistyössä muiden autokerhojen kanssa.

Ilmestymistavoite on neljä numeroa vuodessa, mikä toteutuu, jos aineistoa
on saatavilla.

Lehti jaetaan M.G. Car Club of  Finland ry:n jäsenille veloituksetta.

Tässä lehdessä julkaistut mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä
välttämättä samoja kuin M.G.Car Club of  Finland r.y:n hallituksen.

Brittisportin  ilmoitushinnat sovitaan tapauskohtaisesti. Harrastukseen
selvästi liittyvät ilmoitukset ovat pääsääntöisesti veloituksetta.

Painopaikka: Multiprint, H:ki

Materiaalin toimitusosoitteet:: info@mgcc.fi tai Tomi Lundell,
Bulevardi 54 B 57, 00120 Helsinki, (050-5151038)
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RATIN JA SELKÄNOJAN VÄLISTÄ

SPORTS CAR YHTTEISTYÖ PUIHIN

Kaikkihan tietävät brittiautoilla ajamisen ongelmat.
Varsinkin vanhempien autojen kanssa harrastus
välillä takkuaa, mutta siinä se viehätys piileekin; saa
taas kulkupelin toimimaan. Tämän kesän 2006
lopulla myös harrastuksen teoriapuoli on tuottanut
joillekin ylitsepääsemättömiä ongelmia.
Yhteistyölehtemme Siipimutteri on haluttu Sports
Car Club Helsingin omaksi lehdeksi. Ilmeisesti tämä
aikaa vievä operaatio kaikkine nimen
rekisteröintihakemuksineen käy omasta
harrastustoiminnastaan, ja takaa nyt työrauhan
uudelle avoimemmalle lehdelle: Brittisportille, joka
toimii samalla MG- kerhomme tiedotuslehtenä. Tästä
yhteistyön lopettamispäätöksestä myöhemmin
lehdessä lisää. Koska kerhomme jäsenistö on kiireistä
ja aikatauluja laaditaan jo vuodelle 2007, laitoimme
muutamia päivämääriä jo tähän joululehteen mukaan
vinkiksi. Lisää ehdotuksia tapahtumista ym. otetaan
mielellään vastaan jotta kerhotoiminta ei tulisi liian
“Helsinki” painotteiseksi.

UUSI LEHTI ON BRITTISPORTTI

Uusi lehti kootaan kuten aikaisempi lehtikin
jäsenistöltä saadusta aineistosta. Periaatteessa kaikki
aineisto julkaistaan. Aikaisemman lehden kohdalla
ei yhtään juttua hylätty, eikä jatkossakaan linja
muutu.

Jäsenistöltä saadun aineiston lisäksi juttuja pyritään
hankkimaan vaihtokaupoilla muista autokerhoista
ja vapailta kirjoittajilta. Tämä on yksi syy lehden
nimelle. Lehteä ei haluttu rajata pelkästään MG-
autojen piiriin.

BRITTISPORTTI-FOORUMI JA UUDET
KOTISIVUMME WWW.MGCC.FI

Kotisivumme kautta pääset kätevästi foorumiin.
Koska lehti on hidas ja liian yksisuuntainen tapa
seurata sekä kerhomme tapahtumia, että itse
vaikuttaa asioihin, ovat kotisivumme uusiutuneet.

Kotisivumme ovat yhteydessä Brittisportti-
Foorumiin, joka tarjoaa autoilun harrastajille nopean
tien keskusteluyhteyksiin netin välityksellä. Näin on
mahdollista saada palautetta varaosaongelmissa,
ylimääräisten osien myynnissä, korjausneuvoissa ym.
muilta Foorumissa rekisteröityneiltä. Lisäksi se on
nopein tie vaikuttaa kerhomme toimintaan ja
kehitykseen tulevaisuudessa. Keskustelupalstan tarve
on havaittu, koska kerhomme kokouksiin on hyvin
vaikea saada jäsenistöä paikalle yhtä aikaa. Internet
on hyvä tapa lyhentää välimatkoja ja olla
kauempaakin mukana toiminnassa. Tutustu
kotisivuihimme ja sieltä pääset kätevästi Brittisportti-
Foorumiin, jossa rekistöidyttyäsi voit vaikuttaa ja
keskutella.

VUOSIKOKOUKSESSA PÄÄTETTYÄ

MGCCF:llä on jatkossa neljä-viisi merkittävämpää
tapahtumaa vuodessa:

Talvi: Sääntömääräinen kevätkokous 15.3.2007.
Kevät: Haikko picnic 3.6.2007 alkaen klo 10,00
Kesä: Kesätreffit “Britit kohtaavat” -tapahtuman
yhteydessä elokuun alussa.
Syksy: MGCCF syysajot 7.9.2007. Samalla pidetään
sääntömääräinen yhdistyksen kokous, jossa valitaan
hallitus, puheenjohtaja ja suunnitellaan seuraavan
vuoden toimintaa.

Lisäksi järjestetään tietenkin legendaarinen Viron
retki, josta enemmän toisaalla lehdessä.

Hyvää joulua toivottaa

Kauko Ruuska
puh.joht.. MGCCF ry

P.S. Muista maksaa vuoden 2007 jäsenmaksu
31.12.2006 mennessä yhdistyksen tilille, niin
saat seuraavankin Brittisportin kotiin
kannettuna. Jäsenmaksu on nykyisin vain 15,-
per kalenterivuosi.
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Kuten tämän lehden kannesta voi huomata, on kerholehden
nimi muuttunut. Yhteistyökumppanimme Sports Car Club
of  Helsinki ry eli SccH sanoi meidät irti Siipimutteri-
lehdestä. Samalla he kielsivät meitä käyttämästä missään
yhteyksissä Siipimutteri-sanaa, josta he ovat jättäneet
tavaramerkkihakemuksen.

PERUSTEITA

Pääsimme SccH:n hallituksen kokoukseen
kuulemaan Siipimutteriyhteistyön päättämisen
perusteita.  Tärkeimpänä syynä välirikkoon SccH:n
hallituksen puheenjohtaja Jarmo Heinonen kertoi
yllättäen heidän  jäsenistönsä suuttumuksen siihen,
että MGCCF näyttäisi vastustavan SccH:n
tavaramerkkihakemuksen hyväksymistä. MGCCF:n
kannan mukaan se todellakin voisi halutessaan
vastustaa Siipimutteri-sanan tavaramerkki-
hakemusta. Vaikka Siipimutteri on alun perin SccH:n
kerholehti, on se kuitenkin ilmestynyt viimeiset 7
vuotta varustettuna tekstillä: ”Siipimutteri on SccH:n
ja MGCCF:n jäsenten yhteinen lehti”. MGCCF:n
panos lehden hengissä pitämiseen on ollut merkittävä.

MGCCF:n hallitus ja vuosikokous on kuitenkin
päättänyt antaa kiistassa periksi. Mahdollisuutemme
saada tavaramerkkihakemuksen vastustamisella
jotain merkittävää hyötyä omalle klubille ovat
vähäiset. Yhdistys pyrkii toiminta-ajatuksensa
mukaisesti keskittymään autoharrastuksen
helpottamiseen ja siihen liittyvään hauskanpitoon.

Vaikka tavaramerkkiä ei vastustetakaan, SccH:n ja
MGCCF:n välejä tulehduttaa edelleen se, että
yhteinen lehti on kuulemma ollut aivan liian MG-
painotteinen. Suhteellinen aktiivisuutemme juttujen
teossa on ärsyttänyt joita kuita.

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäpätöisimpänä,
perusteena saimme kuulla, että MGCCF:ää epäillään
aikeista kaapata paitsi Siipimutteri-nimi niin itse
asiassa koko SccH. Tämä esitettiin meille ihan
vakavalla naamalla. Osa SccH:n edustajista tosin
myönsi, että kaappausuhka saattaa kuulostaa

aavistuksen verran vainoharhaiselta, mutta he eivät
voi asialle mitään. Paine heidän jäsenistönsä
mielipidejohtajien suunnasta on kuulemma niin
valtava, että yhteistyöhön on otettava vähintäänkin
pieni tauko.

Haastattelin myöhemmin samalla viikolla kolmea
SccH:n rivijäsentä. Verisesti suuttuneita ei tähän
otokseen osunut. Kaksi ei ollut kuullut jupakasta
yhtään mitään. Yksi oli kuullut ehkä jotain, mutta ei
todellakaan tiennyt mistä oli kyse. Kaikki kolme
pahoittelivat yhteistyön päättymistä. Yksi ilmoitti
liittyvänsä myös MG-klubiin.

BRITTISPORTTI

Tilanne on nyt sellainen, että olemme taas yksin lehden
kanssa. Niin uskomattomilta kuin tapahtumat
kuulostavatkin. Kaikki jäsenistöltä saatavat
jutunpätkät ovat entistäkin tärkeämpiä. Laittakaa
tulemaan tekstiä. Yhdistyksesi tarvitsee nyt sinua!

Hyviä jutun aiheita ovat esimerkiksi:
- Jäsenhaastattelu, ks kysymykset edellisestä
numerosta tai Olavi Summasen haastattelusta
- Muisteloita ensimmäisestä autostani (MG tai mikä
tahansa mielenkiintoinen peli)
- Matkakertomus harrasteautolla tai esimerkiksi
vierailu jossain ulkomaisessa autotapahtumassa/
museossa/autokilpailussa
- Entisöintitarina (Koko auto kuntoon tai kuvaus
jonkin osakokonaisuuden kunnostamisesta)
- Tekniset artikkelit ja kaikenlaiset pienetkin vinkit

Kuten lehden uudesta nimestä voi päätellä,
tarkoituksena on etsiä uusia yhteistyökumppaneita.
Brittisporttien harrastajat ovat yleensä samanhenkistä
porukkaa. Toivottavasti jatkossa saadaan aikaan
yhteistyötä. Suomen ympyrät ovat niin pienet, että
ainoastaan autokerhojen yhteistyöllä syntyy jotain
merkittävää. Hyvä esimerkki on “Britit kohtaavat”-
tapahtuma, jota MGCCF tulee jatkossa tukemaan
entistäkin näkyvämmin. Toinen suuria
kansanjoukkoja keräävä hyvä tapahtuma on “Classic

KUINKAS TÄSSÄ NÄIN KÄVI...
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Sportscar Concours D’elegance”, josta löytyy tietoa
esim. osoitteessa: www.klassikot.net.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Emme halua tietenkään polttaa siltoja SccH:n
urheiluautoharrastajien suuntaan. SccH:n
varapuheenjohtaja Timo Luotsin mielestä molempien
klubien jäsenistöt voisivat tavata keväällä 2007
vaikkapa yhteisen picnicin muodossa. Silloin
voitaisiin katsoa, olisiko tilanne rauhoittunut ja
olisiko edellytyksiä yhteistyöhön. Hyväksymme ilman
muuta ehdotuksen. Jos muuta picniciä ei joku järjestä,
niin toivotamme SccH:n jäsenet sydämellisesti
tervetulleiksi Haikko picniciin 3.6.2007 alkaen klo
10,00! Paikalle voi tulla myös muun merkkisellä
klassikkoautolla kuin MG.

Myös Viron retkelle SccH:n väki on tietenkin edelleen
tervetullut. Tietoa matkasta on muualla lehdessä.

Tomi Lundell

BRITTISPORTIN ILMESTYMISPÄIVÄT:

Numero Ilmestyy Viimeinen
aineistopäivä

1/2007 vk 8 9.2.2007

2/2007 vk 19 27.4.2007

3/2007 vk 37 31.8.2007

4/2007 vk 50 30.11.2007

Aineiston toimitusosoite:

info@mgcc.fi tai

Tomi Lundell
Bulevardi 54b57
00120 Hki
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Pitkät perinteet omaavat brittimerkit tuntuvat olemaan tänä
päivänä tocdellisia autoteollisuuden heittopusseja. MG on
nykyään kiinalainen automerkki ja Jaguarin sekä Aston
Martinin ensin isolla rahalla haalinut Ford yrittää nyt
päästä näistä merkeistä eroon hinnalla millä hyvänsä.
Samalla Ford kuitenkin lunasti Roverin BMW:ltä
estääkseen merkin menemisen kiinalaisille. Kuviot ovat
kuin Kauniista ja Rohkeista parhaimmillaan. Tämä
katsaus perustuu Teknologiateollisuus r y:n Matti
Spolanderin ystävälliseen avustukseen. Juttu perustuu
pääasiassa Component-gruppenin  autoteollisuustiedotteihin.
Höysteenä on muista lähteistä bongattuja sekalaisia
tiedonmurusia. (TL).

Aston Martin myynnissä

Ford on laittanut Aston Martinin huutokauppaan
emoyhtiön saneerauskulujen kattamiseksi. Fordin
mukaan Aston Martin on loogisin ja pääomien
kannalta järkevin myyntikohde, koska sen
tuotevalikoima ja jälleenmyyjäverkosto ovat erillään
muista Fordin tuotemerkeistä. Pyynti on $ 1,6
miljardia eli reilusti yli analyytikoiden arvioiden.
Myyjän mukaan Aston Martin on ainutlaatuinen
yhdistelmä luksusta ja insinööritaitoa. Mahdollisen
tuotemerkin käytön laajentamista suunnittelevan
ostajan uskotaan olevan valmis maksamaan  Aston
Martinin tuotemerkistä noin $ 1 miljardin. Viime
vuonna Aston Martin myi 4 500 autoa kuluvan

vuoden tavoitteen ollessa noin 5 000 autoa. Vuonna
1992 Aston Martineita valmistui ainoastaan 46. Aston
Martinit valmistetaan noin 1 000 henkilön voimin
Gaydonissa Englannissa.

Kiinalainen MG eli “Modern Gentleman”

Roverin tuotantolinjat ostanut kiinalainen Nanjing
Automobile on sopinut englantilaisen XPartin kanssa
alkavansa valmistaa ja toimittaa sille MG Rovereiden

varaosia. MG Roverin tuotantolinjojen oston
yhteydessä Nanjing osti monia varaosien
valmistukseen tarkoitettuja erikoiskoneita.
Nanjingin tulevaisuudensuunnitelmien kannalta on
olennaista, että se pystyy valmistamaan kansainväliset
vaatimukset täyttäviä autojen komponentteja.

Nanjing saattaa ryhtyä valmistamaan MG-
automalleja Oklahoma Cityssä USA:ssa. Tosin asiassa
ollaan paikallisen yhteistyökumppanin kanssa vasta
aiesopimuksen tasolla. Tuotantotavoitteeksi
arvioidaan 12 000-16 000 autoa vuodessa. Nanjing
on siirrättämässä MG TF -urheiluauton
korituotantolinjaa Coventryn tehtaalta
Longbridgeen. Englannissa Longbridgen tehtaassa
Nanjingin pitäisi aloittaa MG TF -mallien tuotanto
ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

MITÄ KUULUU BRITTIMERKEILLE?
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Tuotantomäärä tulee olemaan 15 000 autoa vuodessa.
Mallien myynti Euroopassa alkaisi vuoden toisella
puoliskolla.

Haasteellista MG-mallien myynti Nanjingille tulee
olemaan. Tavoitteena on autojen myynti kolmella
mantereella: Aasiassa, Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa. Tällä hetkellä se kokoonpanee Kiinassa
vain harvoja henkilöautoja. Nanjingin on tehtävä
autoon muutoksia, jotta se täyttäisi USA:n
turvallisuus- ja päästömääräykset. Tiedot MG-nimen
merkityksen muuttamisesta ovat herättäneet
hilpeyttä ja epäuskoa Euroopassa. Morris Garages ei
sano kiinalaiselle mitään, joten Nanjing on antanut
kirjaimille uuden merkityksen: "Modern Gentleman".

Nanjing aikoo tuoda Kiinassa valmistetun MG:n
markkinoille ensi vuonna. Ensimmäinen auto
valmistuu uudessa tehtaassa 27. maaliskuuta 2007,
jolloin Nanjing Automobile Corp. täyttää 60 vuotta.
Tehtaalla on korihitsaamo, maalaamo,
kokoonpanolinja sekä moottoreiden ja vaihteistojen
valmistus. Nanjingin autoteollisuusneuvonantajien
mukaan se pystyy myymään 150 000-200 000 MG-
mallia vuodessa. Nanjing aikoo aloittaa MG ZT-
henkilöauton valmistuksen MG TF-avoauton
rinnalla Englannissa Longbridgen tehtaalla kahden
vuoden kuluessa. TF:n tuotanto alkaa ensi vuonna.

Healey herää henkiin?

Brittiläis-amerikkalainen konsortio HFI Automotive
on ostanut perinteikkään brittiläisen urheiluauton
Healeyn tuoteoikeudet. HFI aikoo aloittaa Healey
urheiluautojen valmistuksen. Ensimmäiset
prototyypit ovat jo testiajossa. Tuotantoon on silti
vielä pitkä matka.

Lotus irtisanoo

Johtuen myynnin heikosta kehityksestä USA:n
markkinoilla on Lotus vähentämässä työvoimaansa
Norfolkin tehtaallaan 200 henkilöllä. Vähennykset
koskevat Europa-, Elise- ja Exige-mallien
tuotantohenkilöstöä sekä joitakin hallinnon
henkilöitä. Lotuksella on tällä hetkellä Norfolkissa
1 200 työntekijää. Lotus ennustaa toimittavansa
jälleenmyyjille kuluvalla maaliskuun lopussa
päättyvällä tilikaudella noin 3 500 autoa (-24 %)

johtuen USA:n markkinoiden laskusta. Lotus myy
55 % tuotannostaan USA:ssa.

Lotus on aiemmin ilmoittanut parantavansa
tuotantolinjojensa käyttöastetta valmistamalla muille
valmistajille autoja, kuten takavuosina Lotus
Cortinat Fordille, Lotus Sunbeamit Chryslerille ja
Lotus Carltonit Vauxhallille.

Lotus on ilmoittanut esittelevänsä uuden joulukuussa
2009 esiteltävän Espritmallin ohella kaksi muutakin
uutta automallia tulevan kolmen vuoden aikana. Uusi
keskikokoinen Lotus-malli tulee markkinoille
joulukuussa 2008 sekä Lotus/Proton-urheilumalli
toukokuussa 2008.

Roverista Roewe

Shanghai Automotive Industry Corp. eli SAIC aikoo
aloittaa omalla tuotemerkillään henkilöautojen
myynnin Euroopassa ensi vuonna. Ensimmäinen
myytävä automalli perustuu Rover 75:een. Muita
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malleja tulee myyntiin vuonna 2008. Vuoteen 2010
mennessä SAIC aikoo perustaa omat autotehtaat joko
Eurooppaan tai Latinalaiseen Amerikkaan. Yhtiö
haluaa myös tällöin myydä autojaan Pohjois-
Amerikan, Venäjän, Australian ja Lähi-idän
markkinoilla.

SAIC oli päässyt sopimukseen BMW:n kanssa Rover-
tuotemerkin oikeuksien ostamisesta • 24 miljoonalla
(£ 16,3 miljoonaa). Kaupan olisi voinut estää Ford,
jolla on Land Roverista johtuen etuosto-oikeus
tuotemerkkiin. Syyskuussa Ford käyttikin osto-
oikeutensa. Fordin uskottiin pelänneen, että jonain
päivänä Kiinasta tulee Rover-merkkinen
katumaasturi kilpailemaan Land Roverin kanssa.
Esitettiinpä lehdistössä sellainenkin ajatusmalli, että
Ford ostaa Rover-tuotemerkin, yhdistää sen Land
Roveriin ja myy kaiken yhdessä Jaguarin kanssa.
SAIC:lle puolestaan Rover-tuotemerkin ostolla olisi
ollut strateginen merkitys sen pyrkiessä omilla
automalleillaan erityisesti Kiinan ulkopuolisille
markkinoille. Tässä tarkoituksessa SAIC olisi
tarvinnut tunnetun tuotemerkin avukseen.
Rover-merkin menemistä Fordille
pidetäänkin SAIC:lle merkittävä takaiskuna
sen pyrkiessä maailman markkinoille omilla
automalleillaan. Muut MG Roverin
tuotemerkit – Wolseley, Sprite ja Vanden Plas
– menivät Nanjing Automobilelle.

Mainitusta takaiskusta huolimatta SAIC aikoo
tuoda ensi vuonna markkinoille ensimmäisen
oman automallinsa eli Rover 75-mallin
kopion. Malli esitellään marraskuussa. Mallin
nimeksi kerrotaan tulevan Roewe 750E.
Roewe muistuttaa, kas kummaa,

ääntämykseltään hyvin paljon Roveria. Ensi vuonna
SAIC aikoo valmistaa uutta Roewe 750E-mallia 50
000 autoa. SAIC:n mukaan oma automalli on
voitollinen jo kahden vuoden kuluttua.

SAIC on muodostanut autojätin vaihtamalla
omaisuutta Shanghai Automotiven kanssa tämän
kannattavuutta parantaakseen ja ulkomaan
laajentumista rahoittaakseen. Shanghai Automotive
saa m.m. SAIC:n osuudet GM ja Volkswagenin
kanssa olevista yhteisyrityksistä. Kaikkiaan Shanghai
Automotivelle siirtyy SAIC:n 15 autoteollisuuteen
liittyvää osaa. Samalla Shanghai Automotive antaa
SAIC:lle 3,28 miljardia uutta osaketta, mikä nostaa
SAIC:n omistusosuuden aiemmasta 67,66 %:sta
83,88 %:iin. Kaupan arvo on kaikkiaan $ 2,4
miljardia. Tähän mennessä SAIC on ostanut
ulkomaisia tuotemerkkejä ja tehtaita kaikkiaan $ 658
miljoonalla.

AC / Project Kimber

Projekti Kimberinä tunnettu suunnitelma etenee.
Tarkoituksena on aloittaa Smart Roadsterin
valmistus uudelleen. Malli tullaan näillä näkymin
valmistamaan perinteikkään AC:n tuotemerkin alla.
Ensimmäinen suunnitelma oli laittaa auton nokalle
MG:n merkki. Malli olisi ollut tietenkin uusi Midget.
Lupaa MG- eikä myöskään Healey-tuotemerkkien
käyttöön ei saatu. Kokoonpanotehtaan
sijaintipaikkojen vaihtoehtoja on kaksi itäisessä
Saksassa ja yksi Englannissa. Tuotannon
aloittamiseksi puuttuu vielä kolmen investoijan
lopullinen varmistus. Autoja on tarkoitus
ensimmäisenä vuonna valmistaa 7000 kpl.
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Jaguarkin (oli) myynnissä

Lehdistössä on epäilty Fordin suunnittelevan Jaguarin
myymistä palkattuaan neuvonantajakseen
investointipankkiiri Kenneth Leetin, mutta
sittemmin Ford ilmoitti pitävänsä Jaguarin.
Analyytikko-piireissä päätöstä pidettiin yllättävänä
negatiivisessa mielessä, koska sen myymisellä olisi
päästy eroon tappiollisesta liiketoiminnasta, saatu
jonkin verran käteistä ja pystytty keskittymään
enemmän ydintuotemerkkeihin. Jaguarille olikin
ilmaantunut koko joukko kiinnostuneita ostajia ja
ostajaehdokkaita.

Jaguar on tuotevalikoimansa kanssa vaikeassa
välikädessä. Se ei voi valmistaa huippuluokan
urheiluautoja, koska näiden valmistaminen kuuluu
Aston Martinille.
Toisaalta se ei voi tehdä
h u i p p u l u o k a n
kaupunkimaastureita,
koska ne ovat Land
Roverin heiniä. Vuonna
2008 markkinoille tuleva
seuraavan sukupolven
S-Type ei saa enää
vaikutteita vanhoista
Jaguar-malleista, vaan on
muotoilultaan täysin
moderni. Mallista on
näkynyt tietokonekuva.

Tiumph-huhuja

BMW omistaa nykyisin Triumph-
merkin. BMW:llä oli kuulemma
suunnitelma tuoda markkinoille
Miniin periustuva Triumph, mutta
hanke kaatui Yhdysvaltalaisten
dealereitten huutoäänestyksessä.
Dealereitten mukaan uudesta
brändistä ei olisi mitään hyötyä,
ainoastaan kustannuksia. Heidän
mukaansa uudet mallit ovat
tervetulleita, mutta MINI-
tuotemerkin alla.

TVR pistää lapun luukulle, tai sitten ei...

Huhujen mukaan brittiläinen pieni urheiluautojen
valmistaja TVR sulkee päätehtaansa Blackpoolissa.
Yritys on vuodesta 2004 kuulunut venäläiselle
miljonäärille Nikolai Smolenskylle. Tehtaan
viimeisimmän tiedotteen mukaan TVR-merkkisten
autojen myyntiä kuitenkin jatkettaisiin. Autot
sorsastettaisiin ulkopuoliselta valmistajalta.

Morganilla menee hyvin

Uudesta Aeromax-mallista on juttu toisaalla lehdessä.
(Katso seuraava sivu).

Brittisportti
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VUOSIKOKOUKSESSA PÄÄTETTYÄ

PÖYTÄKIRJA: M.G. Car Club of  Finland r.y.:n sääntömääräinen syyskokous 17.10.2006 klo 19.00-21.00.
1. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kauko Ruuska ja sihteeriksi Tomi Lundell, ääntenlaskijoita ja

pöytäkirjantarkastajia ei valittu kokouksen pienen osanottajamäärän takia.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Hyväksyttiin työjärjestys
4. Päätettiin vuoden 2007 toimintasuunnitelmasta, ks liite 1
5. Päätettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta siten, että jäsenmaksu on 15,- euroa. Liittymismaksua

ei peritä.
6. Päätettiin hallituksen jäsenille, kokousedustajille ja tilintarkastajille vuonna 2007 maksettavista

palkkioista. Palkkioita ei makseta.
7. Vahvistettiin vuoden 2007 tulo- ja menoarvio, ks liite 2
8. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Kauko Ruuska. Hallituksessa jatkavat Karl Erik Söderberg (09-

3860175) ja Esa-Pekka Haimila (0400-666400). Erovuorossa olleiden Merja Aution ja Tomi Lundellin
tilalle ei valittu uusia hallituksen jäseniä.

9. Tilintarkastajia ei valittu. Valitaan myöhemmin.
10. Muut asiat:: Todettiin Siipimutteri-yhteistyön päättyneen SccH:n toimesta.
11. Päätettiin kokous

LIITE 1: TOIMINTASUUNNITELMA 2007
1. Sääntömääräinen kevätkokous 15.3.
2. Haikko Picnic 3.6
3. Viron matka Palmseen
4. Kokoontuminen ”Britit kohtaavat”-tapahtuman yhteydessä elokuun alussa
5. Syystreffit ja sääntömääräinen syyskokous 7.9. esimerkiksi Bembölen kahvituvalle tai vast.
6. Omaa lehteä julkaistaan, mikäli riittävästi juttuja saadaan jäsenistöltä
7. Klassikot.net portaalissa oleva MGCCF:n esittelysivu laitetaan ajan tasalle (Hallituksen myöhempi

päätös: varataan www.mgcc.fi ja tehdään sinne uusi laajempi kotisivu korvaamaan klassikot.net-sivu ja
siipimutteri-yhteisö)

LIITE 2: TULO- JA MENOARVIO 2007
VARSINAINEN TOIMINTA
Välitystuotteet

Myyntituotot 0,00
Tuotteiden osto - varasto 0,00

Yhdistystoiminnan kulut
Tiedotuskulut (lehti ja postitus)        -864,00
Kokouskulut          -50,00
Pankkikulut          -55,00

VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS       -969,00
VARAINHANKINTA

Jäsenmaksut      1 350,00
Korkotuotot 0,00

Poisto kalustosta 0,00
TILIKAUDEN TULOS          381,00
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Morgan Aeromax

Sveitsiläinen siniverinen pankkiiri Eric Sturdza kyseli
hyvältä ystävältään Charles Morganilta
mahdollisuutta teettää umpinainen versio Morgan
Aero 8 roadsterista. Ilmeisesti idea tuli sopivaan
rakoon, koska suunnittelu lähti saman tien käyntiin.
Hinnaksi sovittiin ns. asevelisellainen. Samalla äijät
ideoivat auton muotoihin vähän dramaattisempia
linjoja. Ihan tusinakupeeta kun ei kumpikaan juuri
nyt ollut etsimässä. Lopputulosta voidaan pitää
järkyttävän onnistuneena. Takaikkunat muodostavat
keskeltä saranoidut lokinsiipimalliset luukut, joista
tavaroita on kätevä työntää sisään ja onkia takaisin.
Keula tulee Aero-mallista sellaisenaan.  Tekniikka
on pitkälti perusmorgania saarnipuu-
korikehikkoineen. V8-moottori tulee BMW:ltä.
Lehdistötiedotteen mukaan auton kiihtyvyys on
maailman kärkiluokkaa,  kiitos kevyen korin.

Proto oli näytillä Geneven autonäyttelyssä. Kuten
niin useasti aikaisemminkin, yksittäiskappale herätti
sen verran laajempaa kiinnostusta, että pieni sarja
päätettiin pyöräyttää. Tuotanto alkaa 2008 ja hinta
on alustavasti GBP 94000,- + verot.

Morgan on marssinut todella pitkän tien. Aikoinaan
nerokkaan pätevillä kolmipyöräisillä aloittanut firma
on vuonna 2006 äärimmäisen exclusiivisuuden
ykköshovihankkija. Aikaisemmin asiakaskunnan
muodostanut nahkatakki- ja lentäjäkypäräporukka
on vaihtumassa aivan toisenlaisiin autoharrastajiin,
joille auton korkea hinta ja poikkeuksellisen vaikea
saatavuus sopivat enemmän kuin hyvin. Maailma
muuttuu. Brittisportti-lehti ei vastusta.

Tomi Lundell
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Lotuksen Amerikan-versiossa on Stromberg-
kaasuttimet Weberien sijasta. Venttiilikopan yli
menevä putki lämmittää imusarjaa.

Kalifornialainen Cynthia, 73 vuotta, myi
omistamansa Lotuksen 10.12.1995. Auto oli
alunperin ollut keltainen, mutta se oli maalattu
Cynthian 60v syntymäpäivälahjaksi British racing-
vihreäksi. Valitettavasti väärä sävy ja epäonnistunut
maalausjälki pilasivat auton ulkonäön.

Auto saapui syksyllä 1996 Suomeen. Auton uusi
omistaja Antti Siren laittoi auton katsastuskuntoon
ja liikenteeseen 1997. Lotus sai kulkea vihreänä aina
vuoteen 1999 asti. 1999 auto mallattiin
alkuperäiseen keltaiseen sävyyn; urakka ei ollut
helppo, vasta 4:s maalauskerta kaikkine pohjatöineen
toi toivotun lopputuloksen. Lasikuituisen auton
maalaaminen ei ollut helpoimpia projekteja
maalarille.

Lotus Elanin +2 lisäys tarkoittaa hieman pidempää
koria; kyseessä ns. tilavampi 2+2 paikkainen malli.
Tämän X-haararunkoisen auton paino
lasikuitukoreineen on n. 850kg. Lotuksen
tekniikkapuolelta on suurimmat korjaukset vaatinut
vaihdelaatikko, joka tietysti on hankalasti
irroitettavissa. Auton moottori, jolla on takanaan
vasta 50 000 mailia, toimii moitteettomasti ja antaa
riittävät tehot kevyelle autolle.

Monien pienvalmistajien tapaan nätti ja yksilöllinen
Lotuskin käytti urheiluautoissaan myös muiden
autovalmistajien osia markkinoilta mahdollisuuksien
mukaan. Lotuksen +2 mallin tuulilasi on peräisin

Lotus Elan +2 1600 Twin Cam TC
vm. 1969
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Myytävänä: Austin Mini Metro 1300
vm. 1984.

Ford Caprista, etupuskuri Angliasta,
takapuskuri Wolseleystä ja takavalojen
alkuperäinen käyttäjä on Alfaromeo,
eturipustuksen osat ja levyjarrut ovat
tuttuja Triuph Heraldista. Etujousitus
on kuitenkin Lotuksessa modifioitu
säädettäväksi.

Mielenkiintoisia ja toimivia
yksityiskohtia tähän malliin ovat
kuitenkin omatkin suunnittelijat
saaneet aikaan runsaasti. Eräs näistä
yksityiskohdista on ajovalojen
avausmekanismi. Ylöspäin keulalta
aukeavat valot nousevat alipaineen
voimasta. Imusarjasta kerätyn alipaineen
varastosäiliönä toimii auton eturunkopalkki.

Nykyisin eläkkeellä ollessaan Ansun
autoharrastustoiminta jatkuu merkistä toiseen.
Tälläkin hetkellä pihalta löytyy ajokunnossa Honda
AN 600 2D Sedan vm. -72 ja Hondan A2D AZ
Coupe/2000 vm.-72,  jälkimmäistä lienee tämä yksi

Suomessa. Lisäksi Austin Mini Metro, Seat, Suzukin
maasturi sekä muuta vaiheessa olevaa kaunokaista,
joilla jokaisella on oma historia takanaan.

Kauko Ruuska

.
Aito Suomi auto, joka on katsastettu syksyllä
2006. Alkuperäiset radio ym ja huoltokirja.
Auto ollut yhdellä omistajalla ja ajettu 68000
km. Mukana 3 sarjaa renkaita vanteineen.
Virheettömän ja siistin auton hp. 3250 €.
Siren Antti 0400 457554 Helsinki
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Euroopanlaajuinen MG-kokous

Viimeisin “Euroopan MG-parlamentin” kokous
järjestettiin Pariisissa. Melkein kaikki suurimmat
klubit olivat edustettuina. Klubeista pienimmät,
kuten mm. Suomi ja Monaco, joutuivat jättäytymään
pois. Suomesta on ollut vain kerran edustaja
vastaavaassa kokouksessa. Silloin Jussi Hjorth edusti
meitä Göteborgissa. Kokouksen käytännöllisintä
antia on kesätapahtumien koordinointi siten, että
päällekkäisyyksiä olisi mahdollisimman vähän.
Erityisesti suuremmat kansainväliset tapahtumat
pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman
monet pääsisivät mukaan myös naapurimaista.

MG-tapahtumissa on nykyisin jopa runsauden pulaa.
Kerran vuodessa yksi tapahtuma nimetään ykköseksi:
“The European MG event of  the Year”. Tänä
vuonna päätapahtuma oli Ranskassa. Osanottajat
ovat kehuneet tapahtumaa maasta taivaaseen.
Järjestäjät olivat nähneet todella paljon vaivaa
vieraiden viihtymiseksi.

Seuraava Event of the year on Saksassa Speyerissä
(Lähellä Heidelbergia) 24.-28.5.2007.

Tähän tapahtumaan on helppo osallistua
Suomestakin. Lautalla vaan Saksaan ja moottoritietä

pitkin Etelään. Ajomatkaa tulee n. 700 km per
suunta. Mikäli matka kiinnostaa, niin kirjoittele.
Allekirjoittanut ei näillä näkymin ole itse lähdösssä,
mutta voin toimia tiedon välittäjänä. Lähtijät saavat
sitten järjestellä matkansa yhdessä, mikäli näin
haluavat. Pienessä ryhmässähän on mukavampi ja
turvallisempi matkustaa.

Ilmoittautuminen tapahtumaan pitää tehdä
28.2.2007 mennessä netissä, osoite: www.mgcc.de ,
katso “Event of the year”.

Tomi Lundell
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MGCCF:n ensi vuoden Viron matkan kohteeksi on
valittu Palmsen kartano, joka sijaitsee Lahemaan
kansallispuiston keskellä. Matkaa on Tallinnasta alle
100 km. Palmsen kartanon yhteydessä on vanhaan
viinatehtaaseen rakennettu hotelli, josta MGCCF on
varannut alustavasti 17 kahden hengen huonetta.
Paikka on sikäli tuttu, että yhdistyksen aivan

ensimmäinen Viron retki suuntautui tänne.
Osallistujia oli silloin ainoastaan 3 autollista, joten
suurimmalle osalle lähtijöistä paikka on uusi.

Paikka on keskellä metsää luonnonpuiston alueella..
Alueella on pieni automuseo,  hieno kartanon puisto
puutarhoineen, lampineen ja huvimajoineen sekä
kilometreittäin luontopolkuja. Hotellin yhteydessä
on tilausravintola ja olutkellari. Lähellä on myös pari
pientä puotia, joissa on myynnissä elintarvikkeiden
lisäksi paikallisia käsityötuotteita.

Lähtö on lauantaina 9.6. puoliltapäivin. Saavumme
Palmseen iltapäivällä. Halukkailla on mahdollisuus
ajella Lahemaan kauniissa maisemissa tutustuen mm.
Sagadin ja Vihulan kartanoihin. Kartanoita tällä
alueella riittää.  Merenrantakohteitakin löytyy, kuten
Altjan vanha kalastajakylä ja pittoreski Käsmu. Tiet
ovat hiljaisia mutkaisia asfalttiteitä, jotka on kuin

tehty vanhoille urheiluautoille.

Palmsen kartanolle jäävät voivat tutustua
automuseoon, luontokeskukseen, luontopolkuihin
ja olutkellariin. Yhteinen illallinen alkaa klo 18,00.

Seuraava aamupäivä 10.6. on vapaata. Lähtö on noin
klo 11,00. Tarkoitus on, että ehdimme hyvissä ajoin
lautalle noin klo 15,00 ja siinä välissä nälkäiset ehtivät
haukata lounasta Tallinnassa.

Palmse Park -hotelli on asiallista keskitasoa,
huoneissa on omat kylpyhuoneet. Ravintola tarjoaa
hyvää virolaista perusruokaa. Ilmoittaudu
info@mgcc.fi tai 0400-926183/Kauko Ruuska.
Matkan ja hotellin kustannukset ovat n. 250,-
yhdeltä autolta ja kahdelta hengeltä samassa
huoneessa. Yksin lähtevältä noin 175,- omassa
huoneessa.

Tomi Lundell

Hotellin kotisivu: www.phpalmse.ee

Viron retki
9-10.6.2007
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50-LUVUN MG SPORTS SALOONIT

Ensimmäinen sodanjälkeinen MG-sedan oli Y-type,
joka vanhahtavasta ulkonäöstään huolimatta oli
varsin moderni auto. Kokoteräskori lepäsi vankalla
rungolla ja edessä oli pätevä erillisjousitus.
Legendaarinen XPAG kansiventtiilimoottori oli
kokoisekseen tehokas ja omasi runsaasti
virityspotentiaalia. Tätä moottoria käytettiin myös
TC-, TD- ja TF-urheilumalleissa ja se oli  hyvin yleinen
erilaisissa autokilpailuluokissa. MG Y-typen
erikoisuus oli kiinteä hydraulinen tunkkijärjestelmä.
Auton jokaisessa nurkassa oli oma tunkki renkaan
vaihdon helpottamiseksi. 1953 tuli markkinoille
paranneltu versio YB. YT Tourer oli harvinaiseksi
jäänyt avomalli, jota valmistettiin vain 877 kpl .

Y-typen korvasi ZA Magnette vuonna 1953 ja
myöhemmin ZB. (Kuvia Olavi Summasen
haastattelussa). Viimeisinä vuosina oli tarjolla myös
kaksivärinen ZB Varitone. Wolseleyhin perustuva
ZA/ZB oli Y-typeen verrattuna huomattavasti

Y-type (1947-1953) oli ylvään näköinen auto
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modernimman näköinen, mutta entinen hillitty
tyylikkyys ja arvokkuus säilyi silti hyvin linjoissa.
Magnettessa oli BMC:n rationalisointien tuloksena
puolitoistalitrainen ns. B-sarjan moottori, jonka
myöhemmät versiot elivät aina 1980-luvulle saakka
MGB:ssä ja sitä ennen monissa muissa yhtymän
tuotteissa.

Vuonna 1959 esitelty Magnette MK III/IV
(“Farina”) oli askel toiseen suuntaan. Auto oli
käytännössä kolhon oloinen Austin Cambridge MG-
koristein. Tämän auton suorituskyky ja ajo-
ominaisuudet eivät saaneet  kehuja omana aikanaan,
eikä sitä tänä päivänäkään pidetä edeltäjiensä
veroisena urheilullisena sedanina. Farina-Magnette
oli pitkästä aikaa ensimmäinen MG, joka valmistettiin
muualla kuin Abingdonissa. Näin saatiin järjestettyä
kapasiteettia MGA:lle, jota meni Yhdysvaltoihin niin
paljon kuin ehdittiin tehdä. BMC yritti aikoinaan
liittää autoon sporttisuutta mainonnalla. Reklaamit
olivat lähinnä huvittavia, mutta omalla kömpelöllä
tavallaan viehättäviä oman aikansa kuvajaisia.

Tomi Lundell“Farina” Magnetten mainontaa vuonna 1961



Autosi? Jos niitä on useampia, luettele kaikki
mielenkiintoiset?

MG MAGNETTE ZB vm1956 ja ZAZ-JALTA 965
AE vm:1965, rekisterinumero GGF-61, jonka olen
tehnyt kahdesta aihiosta. Sehän on Suomen
autohistoriaa. Omani ja Neukkumobilistien ZAZ
ovat kai ainoat rekisterissä olevat Jaltat.

Milloin ja mistä hankit autosi? Tunnetko sen historiaa?

Ostin MG:n vuosi sitten mobilistiystävältäni. Auto
on uute na ollut Etelä-Afrikassa, tullut Englantiin ja
sieltä muuttoautona Suomeen 1998.
Museorekisteröity syksyllä 1998, ollut Gerard
O‘Connorin kesäautona 6/5 2005 asti. Puoli vuotta
auton omisti Lasse Jyräs, jolta minä ostin tämän

Kuka olet ja mitä hommailet MG-harrastuksen ohella?

Olavi Summanen, eläkkeellä, kunnostelen Woikoski
OY AB Museoajoneuvoja harrastuksena oman auton
lisäksi.

Mistä sait kipinä autoharrrastukseen, onko sinulla muita
harrastuksia?

Olen ollut kiinnostunut vanhoista autoista, omistin
60-luvun alussa -39 mallin OLDSMOBILEN. Sitten
tuli työ ja perhe,  autoharrastus jäi. 90-luvun alussa
innostuin rakentamaan Jalta-auton museokuntoon.
Toimin aktiivisesti Kymen Automobiilikerhossa,
ollen johto-kunnassakin 6 vuotta. Kalastus on toinen
mieluisa harrastus, pilkki ja vapaonki.

Jäsenhaastattelussa Olavi Summanen
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MG:n. Minulla auto on ollut nyt vuoden.

Miten olet rakennellut sitä?

En ole tehnyt autolle mitään, ajanut vaan. Ensi
talvena  kunnostan ovet ja maalautan koko auton
alkuperäiseksi. Auto ei ole ulkoisesti siistissä
kunnossa, ovet ovat vähän kuhmuilla eikä sovitukset
istu kunnolla. Maalausta on paikkailtu spray-tölkistä.
Mutta pääasia: Tekniikka toimii ja on hyvässä
kunnossa. Erikoisempaa vikaa ei ole ilmennyt. Mitä
nyt oikeanpuolen suuntaviittaa pitää joskus hieman
kädellä auttaa. Niinhän sitä sanotaan, että Lucas on
hyvä profeetta, mutta sähkömiehenä epäonnistunut.

Miten paljon ajelet harrasteautoilla?

Kesän ajotapahtumat alkoivat AHS:n
Helatorstaiajoilla Kirkkonummella. Hienot puitteet
ja ystävällinen ilmapiiri, 2007 uusiksi. Sitten
Kuninkaantien ajo Haminasta.
Museoajoneuvopäivänä Aulanko-ajo
Hämeenlinnassa, Suur-Saimaan ympäriajo
Lapppeenranta-Mikkeli-Lappeenranta. Sieltä tuli
voitto oman luokan asu-ajoneuvo kilpailussa.
Mobiilitapaaminen Vääksyssä, Ahvenistolla Historic-
ajoja katsomassa. Pitihän sitä käydä soutupitäjä
Sulkavallakin, synnyinseudulla näyttämässä AUTOA.
Matka Nokialle ja samalla reisssulla Pyynikillä
munkkikahveilla. Siinähän kesä meni, yhteensä

3000mailia ilman suuremppaa vikaa. Saimaan
ympäriajo oli pisin yhtenäinen matka.

Mikä on suosikkiautosi, mikä siinä on erityisen hienoa?

MG-Magnette, ohjaus oikealla. Jalopuu ja
nahkasisustus. Olen täysin hurahtanut merkkiin.

Mitä tulevaisuuden suuunnitelmia sinulla on harrasteautojen
suhteen?

Saattaa Magnette arvoiseensa kuntoon. Talveksi on
työtä tiedossa, ovet irti ja oikominen, sitten koko
auton maalaus, kojetaulun ja muitten puuosien
hionta ja lakkaus, ynnä muuta pienempää ja
isompaakin.

Allard M-typen saarnipuinen korinkehys kyllästyksessä

ZAZ-965 AE vm. 1965. Suomessa tunnettiin
nimellä Jalta. Nykyisin alkuperäisissä kilvissä
tunnuksella GGF-61
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Mitä mieltä MGCCF:n toiminnasta?

Niin tosiaan, käytiin Haikon kartanossa, mutta
allakkaani olin merkinnyt päivämäärän väärin. Oli
vain yhden MG:n piknik.

Olavi Summanen

Oikealla ylhäällä: Tässä Armstrong Siddeley Sapphire,
joka on juuri tuotu Woikoskelle Helsingin suunnasta.
Auto on nyt katsastettu Mikkelissä ja museotarkastettu
alaosan maalauksen ja pienen ehostuksen jälkeen.
Takana hyllyllä olevat palkinnot ovat Clas Palmbergin
kokoelma autourheilusta: Lotus Seven, Lotus Elan ja
BMW 2002 Ti...

Oikealla keskellä: Kaverukset Clas Palmberg ja
Olavi Summanen Kuninkaantien ajoissa 2002
Haminassa. Auto on 7-hengen Chrysler 1926.
Olavi  elvytti tämän auton 30 vuoden seisomisen
jälkeen v. 2001.

Alla: Saimaan ympäriajot 2004. Chevrolet-
paloauton ratissa Eija Salokatve ja vierellä Olavi.

Tämän lehden kansikuva: Suur-Saimaan
ympäriajojen ajoneuvo ja asu kilpailun voittajat
Eija Salokatve ja Olavi Summanen.. Kuvaaja on
Niko Takanen Ristiinalainen lehdestä.
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Paljon iloa pienellä rahalla tarjoaa MG Midget Mk III. Se on loistava pieni urheiluauto, jolla on
pitkät ja menestyksekkäät perinteet sekä radoilla että ralleissa. Tämä uusin versio ei tee
poikkeusta, sillä se on säilyttänyt ne ominaisuudet, jotka kiinteästi liittyvät MG-merkkiin ja joita
pienten urheiluautojen harrastajat jatkuvasti vaativat. Tehokas kahdella kaasuttimella varustettu
1275 cm3 moottori kehittää 65 hv/6000 kierr./min. MG Midget Mk III on ihastuttava ajettava. Sen
kiehtovia urheilullisia linjoja täydentää kilpa-automainen etusäleikkö, modernit takavaloyhdistelmät
ja uudelleen muotoillut takapuskurit. Mukavuutta lisää vielä kokonaan alas laskettavat sivuikkunat,
näppärät tuuletusruudut, pieneen tilaan taittuva kuomu ja mukavat istuimet sekä tyylikäs verhoilu.
Kaikki korostavat MG Midgetin ajamisen nautittavuutta ja iloa.

Moottori: Nelisylinterinen eteen sijoitettu rivimoottori, kansiventtiilit, 1275 m3, 65 bhp/6000 rpm. Kaksi
kaasutinta. Voimansiirto: Kytkimen läpimitta 16 cm, nelinopeuksinen vaihteisto, vaihdetanko lattialla.
Välitykset: I 3,2:1, II 1,92:1, III 1,36:1, IV 1,00:1 ja peruutus 4,11:1. Takapyöräveto, perävälitys 3,9:1.
Ohjaus: Hammastanko-ohjaus. Pyörät: Puristetut Rostyle-teräslevypyörät 5.20 x 13" sisärenkaattomat
renkaat. Jarrut: Edessä levyjarrut Ø 21 cm, takana rumpujarrut Ø 18 cm. Jousitus: Edessä
erillisjousitus kierrejousin, takana lehtijouset. Nesteiskunvaimentimet. Sähkölaitteet: 12 voltin akku.
Ohjausakselilla sauvakatkaisin, josta toimivat äänimerkki, valojen vaihto, kaukovalovilkku sekä
itsepalautuvat suuntavilkut. Mittarivarustus: Nopeusmittari, matkamittari, kierroslukumittari,
polttoainemittari, öljynpainemittari ja jäähdytysnesteen lämpömittari. Merkkivalot kaukovaloille,
suuntavilkuille ja lataukselle. Kori: Kahden hengen kaksiovinen avoauto. Alaslaskettava kuomu.
Päämitat: Kokonaispituus: 349 cm Kokonaisleveys: 139 cm Kokonaiskorkeus: 124 cm. Valinnaisia
lisävarusteita: Laminoitu tuulilasi, istuinkaivon suojus, Hard Top, öljynlauhdutin, pinnapyörät,
kallistuksen vakaajatanko.

                       Lähde. Voimavaunu Oy:n esite n. 1970

MG MIDGET MKIIIMG MIDGET MKIII


