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RATIN JA SELKÄNOJAN VÄLISTÄ
Brittisportit talviunilta kohti kevättä.

varattuihin tapahtumiin.

Vuonna 2007 kerhomme uusi avoimenpi “look” tuo
toivon mukaan lehteemme artikkeleita lisää MGasian lisäksi myös muilta kerhoilta ja autoilun
harrastajilta.

Haikko picnic 3.6.-07
Palmsen- kartanoretki 9.-10.6.-07
MGCCF-syysajot 7.9.-07

Vaikka
lehtemme
Brittisportti
ja
keskustelufoorumimme Brittisportti-foorumi ovat
monien muiden merkkien täyttämiä, kuuluu
kerhollemme tietyt sääntömääräiset omat toiminnat.

Näihin on päivämäärät ovat jo löytyneet, mutta
tapahtumien ympärille tarvitaan lisää ideoita. Hyvä
paikka
ideoinnin
aloittamiseen
on
kevätkokouksemme.

Sääntömääräinen kevätkokouksemme 20.3. on hyvä
paikka kohdata ja suunnnitella tulevaa vuotta.

Hyvää alkavaa kevättä toivottaa

Kokouskutsu on alla.

Kauko Ruuska
puh.joht. / MGCCF ry

Kevätkokoukseen toivoisimme ideoita tuleviin jo

KUTSU
MGCCF:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään tiistaina 20.3. alkaen klo 18,00
Wayne’s coffee -kahvilassa
(Sanomatalon pohjakerroksessa)
Alvar Aallonkuja 2, Helsinki.
Esityslistalla sääntömääräiset asiat.
Hallitus
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Mobilistimatka Moskovan
autonäyttelyyn 24/3 - 28/3 -06

Matkalle
lähti
parikymmentä
Kymen
Automobiilikerhon jäsentä, täydennyksenä Turusta
Miettisen Veikka ja Jousen veljekset. Matka alkoi
illalla Kouvolasta junalla. Viipurissa oli aikaa
täydentää puuttuvat juomavarat. Makuuvaunuosastot ovat neljänhengen hyttejä. Vuoteet ala-peti-yläpeti tyyliin, pikkupöytä ikkunan alla. Meille Eijan
kanssa oli sattunut yksi venäläinen mies
kämppäkaveriksi. Iltayöstä nukkumaan käydessä
laitoin silmälasit pikkupöydälle. Aamulla ensitöikseen
ottamaan silmälaseja mutta, kas kummaa, laseja ei
löydy mistään. Minä konttaamaan lattialle, haravoin
kädellä joka neliösentin kämpän lattiasta tuloksetta.
Venäläiskaveri nukkuu sikeästi. Alkaa paniikki iskeä,
mutta matkanjohtaja Jorma Kylmänen rauhoittelee;
kyllä ne lasit jostakin löytyy. Ja oikeassa olikin. Veli
venäläisen herättyä alkoi elekieli yhdistettynä Savoon
ja Venäjään. Venäjän puolella kiskotus on aika ajoin
huono. Niinpä lasini olivat lentäneet jossakin heitossa

pöydältä venäläisen petille. Yöllä herättyään hän oli
laittanut ne takkinsa taskuun, luullen niitä omikseen.
Aikamme elekieltä käyttäen hän ottaa silmälasit
taskustaan ja hämmästyy kun minä käyn sankoihin
kiinni ja koitan selittää että, lasit ovat minun. Sitten
hän aukaisee oman silmälasikotelonsa pöydältä ja
huomaa omien lasien olevan siellä. Kyllä on mies
nolona ja selitystä tulee putkena, olis vaan
ymmärtänyt. Aamulla kymmenen maissa
Moskovassa. Meillä oli vanha Bussi tilattu kahdeksi
päiväksi a’ 12 tuntia päivä. Bussilla hotellialueelle,
joka oli kolmen suuren hotellin rypäs.
Ruokailu ja matkalle autonäyttelyyn. Jorma
Kylmänen on tutustunut Ilja Sorokin nimiseen
autoalan suurvaikuttajaan.www.oldtimer.ru. Hän
järjestää pari kertaa vuodessa suuren autonäyttelyn
Moskovassa, jossa on esillä tosi laadukkaasti
entisöityjä arvoautoja. Entisöintitaso on vertaansa
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vailla. Tämä on samalla myös
myyntinäyttely. Melkein kaikissa
oli hintalappu. Hinnat olivat
100000:n euron kahta puolen.
Iltahämärissä
katsastettiin
Punainentori ja pikkuostoksia
tehden hotellille. Suihkussa
käynnit ja hetki lepäilyä ennen
Saslikki-illallista lähiöravintolassa.
Sunnuntaiaamuna aamiaisen
jälkeen matkalle Smimovin
entisöintipajalle. Työn alla oli
ponttooni Mersu. Valmiina
ihailtiin XK120 Jaguaaria. Oli
huippulaatua. Sisällä oli myös
Coupe Mersuja, jotka ovat
kuulemma kysyttyjä rahamiehille. Pihassa oli mm
BMV -52 ZIM ja Volga odottamassa täysentisöintiä.
Smimovilla oli hallin laajennus meneillään, olisko
tuhannen neliötä lisää. Jatkoimme matkaa
uskomattoman hienoon autotaloon. 7 tai 8 kerrosta
sisältävä autotalo on näkemisen arvoinen. Keskellä
rakennusta on pyöreä lasiseinäinen osa, katosta
riippuu ketjuista eri kerroksissa myytävä auto.7 kerros
taisi olla Volvo. Sitten oli vielä näköalahissit tämän
pyöreän osan seinällä. Muuten kuljettiin
liukuportaita. Portaitten päissä oli siistijät

AC

pyyhkimässä mopilla jalanjäljet heti pois. Smimovilla
oli täällä myös yksikerros entisöityjä mobiiliautoja
myynnissä. Oli 190 MB SL useampia. 38-60
luvunjenkkejä, Alfa-Romeoita useita malleja avoettä ump. Aika tuntui loppuvan kesken, illanvietto
Kasinolla odotti. Autokuskimme ei ollut Moskovassa
paljon ajellut, päätellen hänen eksymisestään. Tunti
oltiin oltu matkalla ja kuinka ollakaan, olimme
lähtöpaikalla takaisin. Nyt kuski kyselemään
jalankulkijoilta :missä ollaan? Kuinka päästään hotelliin. Pari kyselyä vielä matkalla ja niin olimme

MGA Ilja Sorokinin
järjestämässä
autonäyttelyssä
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hotellimme edessä. Tulihan tehtyä Moskovan kiertoajelu. Olimme saaneet Ilja Sorokinilta kutsun saapua
klo 19, Kasinolle illanviettoon, jonka hän oli
järjestänyt
näyttelyn
sponsoreille
ja
yhteistyökumppaneilleen. Olimme kutsuvieraina
hienossa seurassa. Ruoka oli hyvää ja riittävästi,
ohjelma hienoja tanssiesityksiä ja lauluja. Mutta
mutta, tunnelman kohotessa parhaimmilleen oli
meidän pakko lähteä asemalle ja junalla kohti
Kouvolaa. Yöllä vähän Putinka Vodkaa
unilääkkeeksi ja aamulla 9 maissa Kouvolassa. Jorma
Kylmänen on mainio matkanvetäjä: hän on opiskellut
6 vuotta taloustieteitä venäjällä ja 10 vuotta työssä
suomalaisyritysten palveluksessa etupäässä
Moskovassa. Ja matkanhinnan hän sai puristettua
suhteillaan noin 230 euro/per henk.sisältäen
viisumit, bussi Moskovassajuna lippu, hotelli. Kyllä
oli hyvä matka. Yleensä sanotaan, että matkailu

avartaa , etenkin lompakkoa. Meidän matkassa ei
lompakkoa paljon tarvinnut. Naapurimaan
autoharrastuksesta tuli oikein hieno ja avartava
kokemus.
Näin Olavi Summanen Ristiinan
Pellokselta. MG-Magnette
Viereisellä sivulla: Kuvia retkeltä sekä
näyttelystä että Smirnovin pajalta.
Otsikkokuvan retkibussi on varustettu
V8-bensakoneella.
Alla: Tavallista hienompi omatekele. Kori
on valmistettu veneenrakennustyyliin
puusta. 6-sylinterinen moottori ja alustan
komponentit voisivat olla vaikka 60luvun lopun Triumphista kotoisin
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OSA ERÄÄN MGB GT:N
HISTORIASTA
Tämä tarina kertoo omistamani punaisesta MGB
GT:stä. Tiemme erosivat 1970-luvun puolivälissä.
Mikäli joku lukijoista tunnistaa auton ja tietää sen
myöhemmistä vaiheista jotain, niin toivon, että hän
ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

myymään autonsa minulle. Hän oli, mutta hinta ei
vielä silloin ollut minulle sopiva.
Seuraavana keväänä korjaamopäällikkö soitti
minulle, ja kertoi olevansa halukas tekemään
autokaupat ja keskustelemaan myös MGB GT:n
vaihtamisesta Morris Miniini. Hän oli aloittamassa
rakennustyöt, ja tarvitsi siihen rahaa. Olin tuolloin
Turussa opiskelemassa ja lähdin seuraavana aamuna
Lappeenrantaan, ja teimme autokaupat.

Ensimmäinen omistamani MG oli MGB 1960-luvun
lopulla. Ostin auton keväällä 1969 Juvalta. Auton
omistaja oli kunnanlääkärin poika, joka oli Sveitsissä
opiskelemassa ja toi sieltä BMW:n itselleen, joten
MGB laitettiin myyntiin. Kunnanlääkäri oli itsekin
kiinnostunut erikoisista autoista, sillä hänellä oli
tuolloin Ford Mustang.

Auto oli kirkkaan punainen ( Tartan Red ) ja
rekisteröity vuonna 1966. Se oli alun perin kuulunut
mikkeliläiselle vakuutustarkastajalle Jorma
Pulkkiselle, joka toimi myös Onni Vilkkaan
kakkoskuljettajana. Tuolta ajalta auton
oikeanpuoleisessa takasivulasissa oli useita1960luvun rallitarroja.

MGB oli avomalli, eikä autossani ollut erillistä kovaa
kattoa, joten sen käyttökelpoisuus Suomen talvessa
oli hyvin kyseenalainen. Tuon ajan BMC:n
moottoreilla oli tapana syödä öljyä jonkin verran,
mutta tämä yksilö oli sieltä ahneemmasta päästä.
Öljymäärä oli syytä tarkastaa joka tankkauksen
yhteydessä. En halunnut ryhtyä moottorin
korjauspuuhiin, sillä auto oli rekisteröity 1965, joten
oletin virheellisesti kyseessä olevan vanhemman
mallisen auton, jossa on kolmen runkolaakerin
moottori. Autossa oli myös hieman ruostevikaa,
jonka paikkautin, mutta auto olisi pitänyt myös
maalauttaa. Tuolloinkaan harvalla lukiolaisella oli
varaa suurempiin auton korjauksiin tai
mahdollisuutta pitää kahta autoa, joten katsoin
paremmaksi vaihtaa auton Kouvolassa uuteen Morris
Miniin. Se oli huomattavasti käytännöllisempi
ympärivuotisena autona.

Auton moottoria oli viritetty jonkin verran.
Palotiloja oli muotoiltu ja muistaakseni siihen oli
vaihdettu myös nokka-akseli. Työ oli tehty silloisella
maahantuojalla Voimavaunussa, ja sen oli tehnyt
Timo Mäkisen suomalaisena kilpailumekaanikkona
toiminut Antti Kytölä. Auto oli myös maalattu
kokonaan uudelleen Saimaan Osuus Autossa.
Automaalari oli todellinen ammattilainen. Auton
maalipinta oli uutta parempi. Hän oli saanut autoon
paksun ja tasaisen maalipinnan, jota oli ilo katsella.
Jouduin itsekin turvautumaan kahdesti tämän
automaalarin apuun. Sisareni naarmutti auton kylkeä,
ja toinen kerta oli, kun tunkin kiinnitys petti ja oven
alaosa oli maalattava uudelleen. Molemmilla kerroilla
työn jälki oli erinomaista. Tällaiset henkilöt ovat
painonsa arvoiset kullassa, jos sellaisia nykyään jostain
löytää.

Minulle jäi kuitenkin kytemään rakkaus MGB:hen.
Himoitsin
ympärivuotisena
autona
käytännöllisempää GT-mallia. Tuollainen auto olikin
Lappeenrannassa, linja-autoyhtiö Saimaan Osuus
Auton korjaamopäälliköllä. Tiesin auton historian
aika tarkkaan. Autoa oli pidetty hyvin, ja sillä oli
ajettu hieman yli 80 000 km. Kävin syksyllä 1971
kysymässä olisiko korjaamopäällikkö halukas

Autokaupan teon jälkeen palasin takaisin Turkuun,
mutta jätin auton kotiini Imatralle. Olin lähdössä
kesäksi Ruotsiin, enkä tarvinnut autoa. Sisareni kysyi,
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että saako hän käyttää poissa ollessani autoa. Vaikka
auto oli muuten siisti ja hyväkuntoinen, niin
pinnapyörien pinnat olivat likaiset. Lika oli erittäin
tiukasti kiinni pinnoissa, joten tein sisareni kanssa
sopimuksen, että hän saisi käyttää autoa, jos
puhdistaisi pyörien pinnat. Se oli aika työläs tehtävä,
sillä hän puhdisti pinnoja yksi kerrallaan autovahalla.
Aikaa tähän kului kuulemma erittäin paljon.

Sain muistaakseni takuuna vain uuden venttiilin
ohjaimineen. Kaikki tiivisteet ja työn jouduin
maksamaan itse. Venttiileitä ja ohjaimia ei ilmeisesti
olisi tarvinnut edes vaihtaa, sillä öljypilven
aiheuttajaksi ilmeni lopulta moottorin
kampikammion tuuletusjärjestelmässä olevan
venttiilin kumikalvo, joka oli rikki.
Syyskesällä 1972 kytkin sanoi työsopimuksensa irti
keskellä Töölöä. Kytkin toimi jotenkuten, mutta se
luisti kovasti. Moottori huusi, mutta auto ei kiihtynyt.
Muistaakseni kytkimestä oli katkennut jousi tai
useampia.

Kun saavuin loppukesällä Ruotsista Suomeen, niin
kolme vannetta oli jo aika puhtaita. Olin juuri
lukenut sellaisesta Turttlen aineesta, kuin
Ruosteensyöjä. Otin yhteyttä maahantuojaan, ja
kysyin olisiko aine sovelias pyörän pinnojen
puhdistamiseen niitä vaurioittamatta. Aine
kuulemma sopi siihen oikein hyvin, kuten sopikin.
Sivelin ainetta niihin pinnoihin joita ei ollut vielä
puhdistettu. Annoin aineen vaikuttaa hieman aikaa,
ja huuhtelin pinnat, ja ne olivat kuin uudet. Aikaa
tähän kului vajaa puoli tuntia. Kun sisareni näki
tämän hän sai melkoisen ”hepulin”. Hän kertoi
hanganneensa pinnoja miltei kaikki vapaa-aikansa,
ja sitten yksi tulee ja tekee työn puolessa tunnissa.
Kaiken lisäksi hän oletti, että olin tiennyt aineesta jo
aiemmin, mutta en ollut vain kertonut siitä hänelle.

Seuraavana talvena uusin pakoputkiston ja hankin
samalla Englannista uuden peltipakosarjan.
Äänenvaimennin ja pakoputkisto oli mennyt niin
huonoon kuntoon, että ne oli uusittava. Uusi
pakoputkisto oli spiraaliputkisto, jota mainostettiin
”ikuiseksi”. Se oli muistaakseni ”rosteria”, eikä siinä
ollut hitsausaumoja. Äänenvaimenninkin oli
rakennettu putken sisään. Putkea oli laajennettu,
jotta vaimennin oli saatu sisään. Liitokset olivat
kierreliitoksia. Mikäli putki vaurioitui, niin
katkaistiin vain vaurioitunut putken kohta, ja sen
päälle kierrettiin uusi putki. Mielestäni aika hyvä
ratkaisu. Pääsin eroon pakoputkistohuolista, mutta
pieni kauneusvirhe asiassa oli se, ettei se ollut BMC:n,
eikä tarvikevalmistajan, ko. autoon tarkoittama
varaosa.

Otin auton omaan käyttööni syyskesällä 1972, ja
vein sen mukanani Turkuun, sillä sain vuokrattua
sieltä lämpimän autotallin. Talli oli kahden auton
talli, ja viereinen auto oli vaaleansininen MGB. Tämä
oli aika mielenkiintoinen sattuma.
Syksyllä käytin auton vielä ruostesuojauksessa
Raumalla Lokarilla. Samalla siihen asennettiin
Lokarin sisälokasuojat ja auto tutkittiin ruosteen
osalta tarkkaan läpi. Se oli niin hyvässä kunnossa,
että sain autoon ruostesuojatakuun.

Kaikesta huolimatta pidin autosta. Se oli mukava
matka-auto. Sillä ei tosin käyty missään kauempana,
mutta Turku-Helsinki-Imatra väli tuli autolle tutuksi.
Kun siihen aikaan pääteillä oli vielä vapaat nopeudet,
niin autolla sai pidettyä aika mukavia
matkanopeuksia.

Moottorin puoli aiheuttikin sitten enemmän
ongelmia. Moottori oli BMC:n moottoreiden tapaan
perso öljylle, ja pölläytti aina välillä ilmoille pienen
öljypilven. Päättelimme erään asentajan kanssa, että
vika oli väljentyneissä venttiilinvarsissa ja
venttiilinohjaimissa. Vaihdoimme kaikki venttiilit ja
ohjaimet, ja vaikka käytimme alkuperäisiä osia, niin
yhden toleranssi oli niin tiukka, että se leikkasi kiinni.
Kaiken lisäksi venttiili juuttui auki siten, että mäntä
otti siihen hieman kiinni. Onneksi se ei vaurioittanut
mäntää pahemmin, eikä mäntää tarvinnut vaihtaa.

Olisi ollut ihanteellista, mikäli olisi ollut mahdollisuus
pitää autoa vain kakkosautona, jolla olisi ajettu vain
kesällä. Ympärivuotinen käyttö toi tässäkin autossa
mukanaan omat vaivansa. Yksi ongelma oli keväisin
ja syksyisin tapahtuneet renkaiden vaihdot. Minulla
ei ollut kahta rengassarjaa vanteineen, vaan renkaat
piti vaihtaa aina samoille vanteille. Varsinkin keväällä
työ oli hankalampaa, sillä pyörät piti aina
tasapainottaa erittäin huolella. Etupyörät jouduttiin
tasapainottamaan alla parhaan tuloksen
varmistamiseksi.
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Auton peseminen oli myös aika työlästä.
Pinnapyörien pesu vei talvella paljon aikaa. Mikäli
ne halusi saada kiiltäviksi pinnat oli pestävä
käytännössä yksitellen. Liuottimet auttoivat jonkin
verran asiaa. Ruosteensyöjä osoittautui parhaaksi
myös pinnavanteiden pesemisessä, varsinkin talvisin,
mutta aine oli aika kallis pesuaineeksi. Painepesuri
olisi myös ollut hyvä apu, mutta sitä minulla oli
mahdollisuus käyttää aika harvoin. Tästä syystä auton
pesuun ja kuivaamiseen kului parisen tuntia. Tämän
takia varsinkin talvella tuli tiedusteltua teiden
suolauksesta ja kuran lentämisestä miltei aina kun
olin lähdössä matkalle.

Auto otti ilmeisesti tästä ”taivasalle joutumisesta”
niin paljon nokkiinsa, että se alkoi oikutella yhä
useammin. Starttimoottori jäi aina silloin tällöin
jumiin, eikä se yleensä irronnut muuten kuin, että
auto oli nostettava tunkilla ylös, ja minun oli mentävä
auton alle löysäämään startin kiinnitysmutterit, ja
irrotettava startti käsin. Tämä oli vähemmän
miellyttävä tehtävä varsinkin märällä tai loskaisella
kelillä. Tarkoitukseni oli korjauttaa tai vaihtaa
starttimoottori heti sopivan tilaisuuden tullen.
Sitten auton moottori alkoi etukäteen varoittamatta
kolista ja syödä tuhottomasti öljyä, ja ajo loppui
suurin piirtein siihen. Ilmeisesti joku männänrengas
oli katkennut. Kolina viittasi myös laakerivikaan.
Vaurio saattoi johtua siitä, että auto oli erittäin herkkä
käymään jälkikäyntiä, ja moottori piti sammuttaa
ns. veto päällä, eli vaihde piti olla sammutettaessa
päällä, ja samalla kun käänsi virran pois päältä piti
nostaa kytkintä. Toinen ratkaisu oli painaa
kaasupoljin pohjaan heti kun oli kiertänyt virran pois.
Näin sylinterit tuulettuivat ja jäähtyivät samalla,
estäen jälkikäyntiä. Jälkimmäinen tapa ei tosin aina
auttanut. Asiaa tuntemattomat eivät valitettavasti
osanneet sammuttaa moottoria antamistani ohjeista
huolimatta oikein, joten se ilmeisesti ajan mittaan
aiheutti moottorivaurion. Tämä jälkikäynti oli
ilmeisesti seurausta viritystyön yhteydessä nousseesta
puristussuhteesta.

Muistan kerrankin talvella, kun lähdin Turusta
Imatralle, niin kadut olivat Turussa aivan kuivia.
Samoin Imatralla oli kuulemma kuivaa. Oletin
saavani ajaa hyvässä talvikelissä, mutta erehdyin
raskaasti, sillä 20 km Turun ulkopuolella tie oli aivan
märkä suolauksen takia ja se oli sitä koko matkan.
Tie kuivui vasta 10 km ennen Imatraa.
Pääasiassa kuitenkin nautin autoilusta. Markkinoille
ja myös kaveripiiriin alkoi ilmaantua nopeita vakioja urheiluautoja. Muun muassa Opel Kadett Rallya
ja Datsun 240Z:a. Volvoonkin myytiin omaa
virityssarjaa, jolla teho nousi 140 SAEhevosvoimaan. Minulla itsellänikin kasvoi halu
parantaa oman autoni suorituskykyä. Tässä mielessä
olin tilannut Englannista esitteitä moottorin
viritysosista. Ajattelin jossain vaiheessa vaihdattaa
moottoriin taotut männät, kiertokanget kampiakselin
ja nokka-akselin ym. pientä mukavaa. Taisi mielessä
olla myös SU-kaasuttimien vaihtaminen yhteen tai
jopa kahteen Weberiin.

Moottorivaurio sattui erittäin pahaan aikaan keväällä,
juuri silloin kun opiskelijan rahat alkoivat olla
minimissään ennen kesäansioita. Päätin myydä auton,
koska olin lähdössä Ruotsiin, enkä löytänyt tallia
jossa olisin säilyttänyt autoa odottamassa korjausta.
Panin auton myytiin ja ostaja löytyi Imatralta. Auto
oli Imatralla tämän jälkeen jonkin vuoden, kunnes
se joskus 1970-luvun lopulla auto hävisi katukuvasta.
Minä en muista sainko koskaan tietää minne auto
joutui tai minne se myytiin.

Tämä kaikki jäi kuitenkin haaveeksi, sillä olosuhteet
muuttuivat minusta riippumattomista syistä. Auto
joutui ensin Imatralla ulkosäilytykseen, kun kotitaloni
myytiin, eikä uudesta paikassa ollut omaa autotallia.
Aiemmin käytössäni oli kolmen auton talli, laaja piha
ja nurmikkoalue, jolloin auton kanssa puuhailu oli
aika mukavaa ja vaivatonta. Pian tämän jälkeen
menetin myös autotallini Turusta. Imatralla minulla
oli tilapäisiä autotalleja. Yhtenä kesänä auto oli
moottoripyörien MM-ajojen aikaan Imatran
Valtionhotellin tallissa, ja samassa tallissa olivat tuon
ajan ajajakuuluisuuden Ciacomo Agostinin
kilpapyörät.

Viimeinen tieto autosta on joskus 1980-luvulta.
Auton viimeinen rekisteriin merkitty omistaja oli
muistaakseni joku espoolainen yritys, taisi olla
mainostoimisto. Yritin etsiä yritystä ja omistajaa,
mutta en löytänyt.
Ei auto ole kuitenkaan aivan kokonaan minulta
kadonnut. Teetin autosta noin 10 vuotta sitten
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Jos siis joku tietää tästä kadonneesta MGB GT:stä
enemmän, niin toivon, että hän ottaisi yhteyttä tämän
tarinan kirjoittajaan, sillä haluaisin mielelläni kuulla
lisää autoni myöhemmistä ( viimeisistä ? ) vaiheista.

valkometallisen pienoismallin. Vaikka malli on vain
noin 20 cm pitkä, niin se on todella hienosti tehty.
Auto ja sisustus on maalattu yksityiskohtia myöten
oikean värisiksi, moottorin kaikki osat, kuten
venttiilikoppa ja sylinteriryhmä sekä lämmityslaite
ovat oikean väriset. Tekijä on maalannut autoon
myöskin sen oman rekisterinumeron, ja kaiken
kruunaa rallitarrat takasivulasissa.

Vielä tiedot kadonneesta: MGB GT, rekisterinumero
GKS-68 ( ainakin 1970-luvulla ), mustapohjaiset
kilvet, rekisteröity 1966, väri kirkkaan punainen,
Tartan Red, musta nahkasisustus, jossa punaiset
raidat, pinnavanteet, nahkaratti, muistaakseni
Motolita, jalopuinen itse tehty vaihdekepin nuppi ja
auton oikeassa takasivulasissa 1960-luvun rallitarroja.

Pienoismalli on todellinen mestaritaideteos. En
valitettavasti tiedä kuka sen on valkometallisesta,
erittäin runsaasti erilaisia osia käsittäneestä,
rakennussarja-aihioista koonnut ja maalannut, sillä
se on teetetty tuttavani välityksellä. Hänkin toimi
välikätenä eikä tiennyt rakentajan nimeä, mutta
muisti, että rakentaja olisi ollut joku arkkitehti. Tämä
selittäisi todella tarkasti kootut ja maalatut
yksityiskohdat. Jos tapaisin auton rakentaneen
henkilön, niin kiittäisin häntä henkilökohtaisesti.
Minulla olisi myös suuri kiusaus pyytää häntä
tekemään vastaavanlaisen pienoismallin jostain
aiemmin omistamastani autosta, vaikka
ensimmäisestä MGB:stä.

Olen myös kiinnostunut ostamaan mahdollisimman
hyväkuntoisen MGB:n tai MGB GT:n. MGB:n pitää
olla mallivuotta 1966 tai uudempi, eli sellainen, jossa
on viidellä runkolaakerilla oleva moottori.
Yhteystietoni:
Jussi Ora, Kotkankatu 2 A 3, 00510 Helsinki
Sähköpostiosoite: tommi.ora@kolumbus.fi
Puhelin: 040 505 3683 ja iltaisin myös 2788 077
Jussi Ora

Itse autosta on muistona sen alkuperäinen
ohjauspyörä.
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JÄSENESITTELYSSÄ
MIKAEL WESTERMARCK

Kuka olet ja mitä hommailet MG-harrastuksen ohella?

Miten olet rakennellut sitä?

Mikael Westermarck. Mikael. Eläkeläinen

Aina tarpeen mukaan eli vaihdettu: laturi, iskari,
startti, jne

Mistä sait kipinän autoharrrastukseen, onko sinulla muita
harrastuksia?

Miten paljon ajelet harrasteautoilla?

Asuin samaa talossa, jossa asui myös tunnettu
autokilpailija Kurre Lincoln jne. Ensimmäiset MGB:t
omistin jo 60-luvulla sen jälkeen on ollut
monta vehettä: Jaguar xk 120, Matchless G
45 kilpa TT-motskari, ajoin mm. Isle of
Mann, Indian scout jne.

n 5000 km/v

Autosi? Jos niitä on useampia, luettele kaikki
mielenkiintoiset?
MGB
Milloin ja mistä hankit autosi? Tunnetko sen
historiaa?
Noin 10 v sitten. Rek. tiedot on ei muuta.
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Mikä on suosikkiautosi, mikä siinä on erityisen hienoa?
MGB kelpaa ihan hyvin kun se on niin helppo hoitaa.
Mitä mieltä MGCCF:n toiminnasta?
Jollain tavalla pitäis saada perheet enemmän mukaan
niinkun Englannissa on tapana.
Muuta mieleentulevaa?
Kiitos kun jaksatte vetää toimintaa ja v2007 Pärnuun
suoraan ja siellä sitten ympäröivälle alueelle.
Terv MW
Kuvat: Kalustoa vuosien varrrelta.
Kannessa Mikaelin Jaguar XK120
kuvattuna v. 1993
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Eestin retki 9.6.-10.6.2007

Eestin retki taitaa olla nykyisin klubin suosituin
toimintamuoto. Seuraavalle keikalle, joka
suuntautuu siis Palmsen kartanon maille, on jo
ilmoittautunut kaksinkertainen määrä viime vuoden
samaan ajankohtaan verrattuna. Retki on jo nyt
melkein loppuunmyyty. Onneksi olemme saaneet 3
lisähuonetta, joten vielä muutama autollinen mahtuu
mukaan. Yhteensä paikkoja on nyt 20:lle
autokunnalle. Ilmoittautua voi joko info@mgcc.fi.tai
puhelimitse Kaukolle 0400-926183.

voivat ajella Lahemaan kauniissa maisemissa. Sopivia
tutustumiskohteita ovat mm. Sagadin ja Vihulan
kartanot, Altje ja Käsmu. Hotellille jäävät voivat
tutustua kartanon puistoon, luontopolkuihin ja
pieneen mielenkiintoiseen automuseoon.
Unohtamatta olutkellaria, joka mikäli vanhat merkit
pitävät paikkaansa, tulee olemaan retkeläisten
suosiossa. Sauna on n. 18,00 ja yhteinen illallinen
alkaa noin 20,00.
Seuraava aamupäivä on vapaata. Paluumatkalle
lähdemme siten, että ehdimme hyvin lautalle, joka
lähtee Tallinnasta klo 16,15. Ennen sitä halukkailla
on mahdollisuus haukata lounasta Tallinnassa.

Kokoontuminen on klo 9,15 Olympiaterminaalissa
Helsingissä. Siljan Superseacat -lautta lähtee klo
10,30. Saavumme Palmseen iltapäivällä. Halukkaat
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Eräät matkalaiset ovat ehkä lähdössä golfaamaan
sunnuntaina Pärnuun. Jos kolopallo kiinnostaa, niin
tiedustele tilannetta osoitteesta info@mgcc.fi.

rekisteriote. Jos auto ei ole rekisteröity omiin nimiisi,
tarvitset valtakirjan omistajalta tai haltijalta. Eestissä
pitää ainakin periaatteessa olla autossa
tulensammutin ja varoituskolmio sekä
ensiapulaukku.

Yövymme Palmse Park hotellissa, joka on rakennettu
vanhaan viinatehtaaseen. Palmse Park edustaa
asiallista keskitasoa. Jokaisessa huoneessa on omat
kylpyhuoneet. Ravintola tarjoaa hyvää virolaista
perusruokaa. Hotellin hinta EEK 890,- (n. EUR
57,-) per kahden hengen huone sisältäen aamiaisen.
Auto ja kaksi henkilöä edestakaisin Siljan
Superseakatilla maksaa 186,20.

Viimeisimmät matkaa koskevat tiedot näkyvät
Brittisportti-foorumissa kohdassa “M.G. Car Club
of Finland tiedottaa”.
Tomi Lundell
P.S. Matkalle ovat tervetulleita myös muut kuin MGCCF:n
jäsenet kaikilla tyyliin sopivilla urheilullisilla
klassikkoautoilla.

Matkan hinnaksi tulee (ilman aterioita) siis noin 250,kahdelta hengeltä samassa huoneessa. Yksin
matkustavalta omassa huoneessa noin 175,-.
Muista ottaa mukaan matkalle passit ja auton
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FOORUMIIN REKISTERÖITYMINEN
Brittisportti-foorumiin rekisteröityminen on helppoa
- helpompaa kuin esimerkiksi Microsoftin MSNyhteisöihin. Toimi näin:
1. Pääset foorumiin esimerkiksi www.mgcc.fi
kotisivun kautta. Klikkaa foorumin logoa, niin siirryt
foorumin etusivulle.
2. Klikkaa foorumin etusivulla oikealla ylhäällä olevaa
“rekisteröidy” kuvaketta, ks kuva oikealla. Siirryt
“käyttöehdot” sivulle.
3. Seuraavaksi joudut vakuuttamaan olevasi yli tai
tasan 13-vuotias ja hyväksymään foorumin
käyttöehdot. Hyväksy ehdot klikkaamalla
asianomaista kuvaketta, ks. kuva alla.
4. Hyväksyttyäsi ehdot pääset varsinaiselle
rekisteröitymissivulle.
SÄHKÖPOSTIOSOITE = Kirjoita tähän
sähköpostiosoitteesi. Jos pelkäät joutumista
roskapostittajien listoille, avaa itsellesi ilmainen
nettisähköposti esim. Yahoo-palvelussa. Muutoin
kirjoita tähän normaali sähköpostiosoitteesi.

5. Rekisteröintitiedot
KÄYTTÄJÄTUNNUS = Keksi itsellesi
käyttäjätunnus, jolla esiinnyt foorumissa.
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SALASANA = keksi käyttäjätunnukseesi salasana.

8. VALINNAT

VAHVISTA SALASANA = kirjoita sama salasana
varmuuden vuoksi uudelleen.

Valintojen oletusarvot ovat valmiina lomakkeessa.
Mikäli ne kelpaavat sinulle sellaisenaan, ei tähänkään
kohtaan tarvitse lisätä mitään.

VAHVISTUSKOODI = Harmaassa kentässä näkyy
kirjaimia ja numeroita, joita tietokone ei pysty
lukemaan, mutta ihmissilmä kykenee hahmottamaan
merkit. Kirjoita näkemäsi merkit kohtaan
VAHVISTUSKOODI. (Tällä menettelyllä pyritään
varmistamaan, että rekisteröitymässä on oikea
ihminen eikä esim. jokin ilkeämielisen laatima
haittaohjelma.

Voit nyt aloittaa uusia keskustelunaiheita, vastailla
muille ja laittaa osia myyntiin.
Brittisportti-foorumin avulla suomalaiset harrastajat
saavat yhteyden toisiinsa. Mikäli haluat yhteyksiä
muihin MG-harrastajiin maailmanlaajuisesti, kokeile
BBS Bulletin Boardia osoitteessa:

7. KÄYTTÄJÄTIEDOT

http://www.mgcars.org.uk/

Nämä eivät ole pakollisia tietoja. Voit halutessasi
kertoa itsestäsi muille foorumin käyttäjille ja lisätä
tietoja.

Terv.
Moderaattori / Brittisportti-foorumi
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BRISTOL FIGHTER T

tulee toimituksiin syyskuussa 2007. Auton teho ja
suorituskyky on jopa erikoisautojen ja superautojen
kategoriassa hurja. Moottorina on Dodge Viperin 8litrainen V10. Bristol viritellyt moottoria uuteen
uskoon mm. turboahtimilla. Suurin teho on nyt yli
1000bhp. Vääntöä on yli 1200Nm välillä 35006000rpm. Kun auto painaa vain 1600 kg, on
kiihtyvyys 0-60mph näillä eväin alle 3,5 sekuntia.
Huippunopeus on rajoitettu 360 km/h. Ilman
rajoitinta auto kulkisi yli 400 km/h.

Edellisessä Brittisportin numerossa oli katsaus
Brittimerkkien nykytilaan. Katsauksesta jäi pois
pieni, mutta perinteikäs ja arvostettu Bristol.
Bristol oli alunperin lentokonevalmistaja, joka teki
mm. legendaarista Bristol Beaufighteriä. Kun sodan
jälkeen pommittajien kysyntä väheni, siirryttiin
autonvalmistukseen. Auto moottoreineen kopioitiin
BMW:ltä. Bristol ei ilmeisesti maksanut BMW:lle
mitään teollisoikeuksista, vaan piirustukset otettiin
kylmästi sotakorvauksina. Sodan hävinneestä
Saksasta tuskin olisi tullut muutenkaan haasteita
käräjille.

Bristolilla ei ole maahantuojia eikä edes jälleenmyyjiä.
Autoja saa ostaa vain tehtaan omasta myymälästä,
joka sijaitsee osoitteessa:

Autotuotanto jäi hyvin pienimuotoiseksi. BMWperustaisia autoja valmistui vai pari tuhatta
kappaletta. Vuonna 1961 esiteltiin uusi täysin omaa
suunnittelua oleva malli 407. Tästä eteenpäin alettiin
käyttää Chryslerin moottoreita.

Bristol Cars Ltd 368 - 370, Kensington High
Street. LONDON W14 8NL
Auton hinta on £351,931 sis. ALV Englannissa.
Tomi Lundell

Bristol ei usein uusia malleja julkistele, mutta nyt
otetaan tilauksia vastaan uudesta Fighter T:stä, joka
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MGCCF:n perinteinen Haikon kokoontuminen

HAIKKO PICNIC 2007
Sunnuntaina 3.6.2006 alkaen klo 10,00 Haikon
kartanon puistossa, ohjelmassa:
- vanhojen ja uusien tuttujen tapaamista
- konepeltien availua ja kokemusten vaihtoa
- lounas, joko picnic puistossa tai a la carte
kartanoravintolassa
- boot sale, ota ylimääräisiä osia myyntiin
- concours d’elegance ja people’s choice
Ajo-ohje: www.haikko.fi . Myös muut kuin MGCCF:n
jäsenet ovat tervetulleita kaikilla tyyliin
sopivilla klassikkoautoilla.

MG B GT
Tässä autossa on todellista eleganssia yhdistyneenä MG:n perinteiseen suorituskykyyn ja turvallisuuteen. MGB GT on
riippumaton säästä. Urheilumielinen ajaja - naispuolinenkin - taittaa sillä taivalta nopeasti ja turvallisesti kuivalla, märällä tai
talviliukkailla. Autossa on samat loistavat ominaisuudet ja tekniset toteutukset kuin kahden hengen avoimessa rinnakkaismallissa.
Tämän lisäksi se tarjoaa Grand Touring matkailuauton mukavuudet. Kansainvälisesti kuuluisa MG B perustuu rakenteeltaan
urheilullisiin perinteisiin. Tehokas 1798 cm3 moottori kehittää 100 hv/5400 rpm ja nelinopuksinen lyhyellä vaihdetangolla
varustettu vaihteisto antavat MG B:lle mainion kiihtyvyyden. Auton ajo-ominaisuudet ja tehokkaat jarrut taas antavat katetta
iskulauseelle “Safety Fast - nopeasti ja turvallisesti,
joka ei oikeastaan olekaan pelkkä iskulause vaan
MG:n periaate.

Moottori: Eteen sijoitettu nelisylinterinen rivimoottori, kansiventtiilit, 1798 cm3, 100 hv/5400 rpm. Kaksi kaaasutinta ja öljynlauhdutin.
Voimansiirto: Kytkimen läpimitta 20 cm, nelinopeuksinen täysin synkronoitu vaihteisto, vaihdetanko lattialla. Välitykset:1
3,44:1, II 2,167:1, III 1,38:1, IV 1,00:1 ja peruutus 3,095:1. Takapyöräveto, perävälitys 3,909:1. Ohjaus: Hammastankoohjaus. Pyörät: Puristetut Rostyle-teräslevypyörät, 5.6 14" renkaat sisärenkain. Pinnapyörät lisävarusteena. Jarrut: Edessä
levyjarrut Ø 27 cm, takana rumpujarrut Ø 25 cm. Jousitus: Edessä erillisjousitus kierrejousin. kallistuksen vakaaja, takana
lehtijouset. Nesteiskunvaimentimet. Sähkölaitteet: Kaksi 6 voltin akkua kytkettynä sarjaan. Ohjausakselilla sauvakatkaisin,
josta toimivat äänimerkki, valojen vaihto, kaukovalovilkku ja itsepalautuvat suuntavilkut. Mittarivarustus: Nopeusmittari,
matkamittari, osamatkamittari, kierroslukumittari, polttoainemittari, öljynpainemittari ja jäähdytinnesteen lämpömittari. Merkkivalot
kaukovaloille, suuntavilkuille ja lataukselle. Kori: Kaksiovinen GT Coupe. Päämitat: Kokonaispituus: 389cm, Kokonaisleveys:
152cm. Kokonaiskorkeus: 126cm. Lisävarusteita: Automaattivaihteisto tai ylivaihde, vyörenkaat, pinnapyörät, sähköisesti
lämmitettävä takaikkuna.

Lähde. Voimavaunu Oy:n esite n. 1970

