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Brittisportti on itsenäinen lehti, joka kootaan talkooperiaatteella.
Lehden tavoitteena on lisätä lehden teossa mukana olevien 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 omalta jäsenistöltään että yhteistyössä muiden kanssa.

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

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 julkaistaan pääsääntöisesti
veloituksetta, jos tilaa riittää.

Painopaikka: Multiprint, Helsinki

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

Brittisportti



RATIN JA SELKÄNOJAN VÄLISTÄ

Vappu on jo vietetty, kun tämä tuore Brittisportti-
lehti on kädessäsi. Ajokausi on parhaimmillaan ja
kesän allakkaan omien lomasuunnitelmien lisäksi on
hyvä merkata brittiautoiluun liittyvät tapahtumat,
joista lehdessä aikataulutietoja.

Kerhomme oma päätapahtuma on edelleen Haikko
Picnic 3.6., jonne toivotan tervetulleeksi uudet ja
vanhat jäsenemme. Tämä vuotuinen tilaisuus antaa
jälleen mahdollisuuden esitellä talven aikana tehdyt
entisöintityöt ja parhaiten onnistuneet MG-autot
palkitaan jälleen sekä yleisöäänestyksellä että teknisen
raadin toimesta. Siis pokaaleja on taas jaossa.

Myöhemmin syksyllä jäsenistöämme tapaa eniten
Britit kohtaavat -tapahtuman yhteydessä Lepaalla.
Siellä on mahdollisuus vaihtaa kuulumisia muiden
brittikerhojen jäsenten kanssa. Meille etelä-
suomalaisille Lepaan tapahtumapaikka on sopivan
ajomatkan päässä.

Kesän jälkeen olisi hienoa, jos jäseniltämme saisimme
lehteen muutamia autoiluaiheisia lomamatkan kuvia
ja tekstinpätkiä. Jutun kirjoittajille edelleen luvassa
T-paitoja. Mahdolliset muiden automatkailu-
kokemukset helpottavat muiden tulevia
lomasuunnitelmia ja antavat ideoita tuleville
automatkoille.

Sääntömääräistä syyskokousta olemme hieman
aikaistaneet ja siihen on yhdistetty mukava ajolenkki
ja luentotapahtuma. Näin on mahdollista vielä säiden
ja aikataulujen salliessa tehdä loppukesän yhteinen
autoretki. Tervetuloa mukaan ja vaikuttamaan
kerhomme toimintaan.

Kauko Ruuska
puheenjohtaja/MGCCF ry

MGCCF r.y. tiedottaa

SYYSKOKOUS

MGCCF:n syyskokous pidetään perjantaina 7.
syyskuuta. Paikka on Neste Oilin jalostamon
keskuskonttorin auditorio Sköldvikissä.
Kokoonnumme pysäköintialueella klo 17,30-18:00.
Syyskokouksen jälkeen on esitelmä mm. öljyistä ja
polttoaineista harrasteajoneuvoissa. Voit laittaa
öljyjä ja polttoaineita koskevia kysymyksiä jo
etukäteen Jussi Oralle (tommi.ora@kolumbus.fi).
Kysymyksiä käsitellään esitelmän yhteydessä. Neste
Oil tarjoaa kahvit.

Ajo-ohje: Moottoritieltä Kulloon kohdalla on
liittymä ja opasteet Sköldvik Kilpilahti 4 km. Aja
tätä tietä, kunnes vasemmalla näkyy ensin
autolähettämö, ja sen jälkeen tulee risteys jonka
tienviitassa lukee Neste Oil ja Keskuskonttori.
Käänny risteyksestä vasemmalle. Vähän matkan
päässä tulee eteen jalostamon pääportti, josta voit
kysyä ajo-ohjetta keskuskonttorille. Mikäli portti on
auki voit myös jatkaa suoraan portin ohi edelleen
mäen alle, josta käännyt vasemmalle. Tienviitassa
lukee Keskuskonttori. Risteyksestä on matkaa noin
500 m konttorille, joka sijaitsee vasemmalla, ja
pysäköintialue on oikealla.

Jussi Ora

MAINONTAA

Tämän lehden mukana toimitetaan jäsenhankinta-
mainoksia, joita voit tyrkyttää tutuillesi. Jäseniksi
kelpaavat kaikki brittisporttiharrastajat. Jo nyt
joukossamme on muitakin kuin MG-merkkisten
autojen harrastajia, esim. Austin-Healey, Lotus jne.

Lehden takakannessa on sama mainos. Lehteä on
tarkoitus jakaa näytekappaleina sopivissa
kesätapahtumissa.

Tomi Lundell



Pöytäkirja:

M.G. Car Club of  Finland r.y.:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin tiistaina 20.3.2007
klo 18,00-19,00 Helsingissä Sanomatalon Wayne’s Coffee –kahvilassa
.
1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Ruuska ja sihteeriksi Tomi Lundell.

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Juha Ora ja Juha Auvinen.

2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Hyväksyttiin työjärjestys.

4. Käytiin läpi yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

5. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

6. Muut asiat: Todettiin, että edellisessä syyskokouksessa jäi valitsematta
tilintarkastajat ja yksi hallituksen jäsen. Päätettiin valita tässä kokouksessa. Valittiin
varsinaiseksi tilintarkastajaksi Susanne Nyyssölä/Innoforum (Vallikatu 17, 02650
Espoo) ja varatilintarkastajaksi Juha Ora. Valittiin hallitukseen uudeksi jäseneksi
Juha Auvinen.

Suunniteltiin vuoden 2007 toimintaa. Seuraavan Brittisportti-lehden mukana
toimitetaan jäsenille jäsenhankintamainoksia. Asiaa hoitaa Tomi Lundell. 7.9.2007
järjestetään tapaaminen, jossa sääntömääräisen syyskokouksen lisäksi on Neste Oilin
Porvoon moottorilaboratorion voitelu- ja polttoainealan asiantuntijan esitys. Asiaa
hoitaa Juha Ora.

7. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

OSTA  MGCCF-LOGOLIPPIS

Harjattu puuvillalippis, “sama malli kuin ennenkin”, väri British Racing
Green vaaleanruskealla mokkalipalla. Edessä MGCCF:n logo brodeerattuna
valkoisella. Maksa lippiksen hinta 20,- (sisältää postikulut Suomessa)
MGCCF ry:n tilille NORDEA 101130-207398. Varmista nopea toimitus
(n. 1-2 viikkoa) ilmoittamalla sähköpostitse (info@mgcc.fi), että olet
maksanut lippiksen ja mihin osoitteeseen haluat sen lähetettävän.



Kesän 2007 tapahtumia

24-28.5 European MG Event of  the Year 2007 Speyerissä Saksassa, ks. www.mgcc.de

3.6 MGCCF:n perinteinen päätapahtuma on Haikko Picnic Haikon kartanon puistossa. Alkaen
klo 10,00. Viimeisimmät tiedot löytyvät kotisivultamme www.mgcc.fi

9-10.6 Viron retki Palmseen, viime hetken paikkoja voi kysellä info@mgcc.fi ja tietoa löytyy myös
kotisivultamme www.mgcc.fi

15-17.6 The Als Run (Tanska), ks. lisätietoja Tanskan MG-klubin kotisivulta: www.mgcc.dk

16.-17.6 Classic Sportscar Concours d’Elegance on kaksipäiväinen tapahtuma sisältäen rennon ajelun
Espoosta Turun Kakskertaan, jossa järjestetään lauantai-illan illanvietto. Sunnuntaina on
Concours-päätapahtuma Harjattulan Kartanossa ja Golf-klubilla www.concours.fi

22-24.6. MG Silverstone International on yksinkertaisesti maailman suurin MG-tapahtuma, joka pidetään
legendaarisen Silverstonen radalla ja sen ympäristössä. Lisätietoja esim. www.mgcc.co.uk

5.8 Britit kohtaavat jälleen kerran Lepaan puutarhaopistolla Hämeenlinnan pohjoispuolella.
Järjestäjänä tällä kertaa Vauxhall ja Bedford Club Finland ry., MGCCF:n  letka kokoontuu
Vantaa Keimola (Itäpuoli) Neste-asemalla ja starttaa Hämeenlinnaa kohti klo 10,00.

Britit kohtaavat -tapahtuman päivämäärä on saatu toisen käden tietona, virallista vahvistusta
järjestäjiltä ei ole MGCCF:lle asti kulkeutunut. Varmista elokuun alussa kotisivultamme
www.mgcc.fi, että tapahtuma on varmasti sunnuntaina 5.8.

18.-19.8. Historic Grand Race, Ahvenisto, Hämeenlinna, lisätietoja www.historicrace.fi

7.9. (perj.) MGCCF:n syyskokous pidetään Neste Oilin jalostamon keskuskonttororin auditoriossa
Sköldvikissä alkaen klo 18:00. Kokouksen jälkeen on esitelmä mm. öljyistä ja polttoaineista
harrasteajoneuvoissa. Ks ajo-ohjeet pääkirjoituksesta sivulta 3.



Suosittu MG Midget on oikeastaan alun perin Austin..
Viimeisimmissä Midgeteissä oli Triumphin moottori.
Midgettiä valmistettiin myös Italiassa Innocentin
toimesta. Tässä tarinaa legendaarisesta “kääpiöstä”:

Austin Healey Sprite 1958-1961

Tarina sai alkunsa 50-luvun loppupuolella, kun
BMC:n johdossa nähtiin markkinarakoa erittäin
edulliselle urheiluautolle, joka asettuisi hinnaltaan
MGA:n alapuolelle. Auto suunniteltiin ja tuotiin
markkinoille, mutta jostain kumman syystä Austin-
Healey tuotemerkin alla.  Austin Healey 6-
sylinterisine moottoreineen oli siihen aikaan BMC:n
kallein ja tehokkain urheiluauto. 4-sylinterinen MGA

MG:TÄ SPRAITILLA = SPRIDGET

oli astetta edullisempi vaihtoehtoa sporttisille
asiakkaille. Jälkiviisaat ovat sitä mieltä, että uusi
kaikkein vaatimattomin urheiluauto olisi
kannattanut heti lanseerata mieluummin MG Midget
-merkkisenä kuin Austin-Healeyna. BMC:n sisäisistä
valtataisteluista johtuen auto kuitenkin kehitettiin
Austinin osastolla, jossa haluttiin ottaa kaikki irti
kansallissankari Donald Healeyn maineesta.

A-H Sprite MKI tunnetaan Englannissa lempinimellä
Frogeye ja USA:ssa Bugeye. Tarinan mukaan
sammakonsilmät saivat muotonsa puolittain
vahingossa. Alun perin autoon suunniteltiin piiloon
kääntyviä ajovaloja. Auton piti kuitenkin olla
valmistuskustannuksiltaan mahdollisimman
edullinen, joten valojen kääntömekanismista



jouduttiin luopumaan viime hetkellä. Näin valot
jäivät törröttämään konepellille kiinteinä. Juuri
näiden etuvalojen ansiosta auto jäi historiaan.
Sympaattinen ulkonäkö on edelleenkin auton
päällimmäinen myyntivaltti. 948cc moottori 43
hevosvoimalla, rumpujarrut ja neljänneselliptiset
takajouset eivät olleet tekniikan kärkisaavutuksia
omana aikanaan ja vielä vähemmän myöhemmin.
Urheiluautona Frogeyellä onkin hieman nössö imago.

Austin Healey Sprite MKII = M.G. Midget
1961-1964

Sprite sai vuonna 1961 tavanomaisemman näköisen
keulan ja joitakin teknisiä uudistuksia. Tällöin
muistettiin myös että MG oli itse asiassa se edullisten
urheiluautojen merkki. Sprite kakkosesta tehtiin
merkkejä vaihtamalla rinnakkaisversio MG Midget.
Alussa Austin-Healey Sprite myi kuitenkin
paremmin. MG-asiakkaat eivät pitäneet autoa
oikeana MG:nä. Moottorikin kun oli Austin-
taustainen A-sarjalainen. Moottori oli aluksi entisen
kokoinen eli 948cc, mutta kasvoi vuonna 1962
kokoon 1098cc. Samalla eteen tulivat levyjarrut.

MG Midget MkII = Austin Healey Sprite
MKIII (1964-1966)

Vuonna 1964 Spridget, joka tuli auton uudeksi
kutsumanimeksi harrastuspiireissä, sai oikeat
veivattavat sivuikkunat. Takajouset muuttuivat
tavanomaisiksi puolielliptisiksi. Moottorin suurin
teho nousi 59bhp. Rättikatto oli kuitenkin edelleen
hieman hankalaa “koottava” mallia.

Midget nimen juuret ulottuvat aina vuoteen 1928,
jolloin pikkuruinen M.G. Midget M-type tuotiin
ostavan yleisön saataville. Midgettejä tehtiin sen
jälkeen useita versioita. MG:llä oli tarjolla kaikkina
mallivuosina jokin Midget aina vuoteen 1955 asti,
jolloin viimeinen MG Midget TF valmistui. Vuosina
1958-1961 ei sitten ollut minkäänlaista Midgettiä
mallistossa. TF:n korvannutta muodikasta MGA:ta
kun ei haluttu nimetä Midgetiksi (suom. “kääpiö”).

MG Midget MkIII = Austin (Healey) Sprite
MKIV (1966-1974)

Vuonna 1966 moottori kasvoi 1275cc. Tämä mylly
oli läheistä sukua Mini Cooper S:n moottorille.



Suurin teho ei ollut erityisen hurja (65bhp), mutta
vääntöä oli nyt mukavat 98Nm kierrosluvulla
3000. Rättikattokin nykyaikaistui ollen nyt kiinteää
mallia.

Vuonna 1969 kynnyskotelot ja grilli muuttuivat
mustiksi. Välillä tuulilasin kehyskin oli musta.
Vakiopyöriksi tulivat muodikkaat Rostylet.
Pinnapyörät jäivät lisävarusteiksi. Uudistusten
motivaationa olivat raadollisesti edullisemmat
valmistuskustannukset. Musta maali on kromia
edullisempaa ja puristetut levypyörätkin pystyttiin
valmistamaan lähes puoli-ilmaiseksi. 1972
takapyörän aukkojen muoto muuttui. Aikaisemmin
pyöräaukkojen yläreuna oli tasainen. Uudessa mallissa
tämä oli kokonaan pyöreä. Myöhemmin palattiin
takaisin vanhaan pyöräaukon muotoon.

Austin-Healey -version taru päättyi vuonna 1973
riitoihin Donald Healeyn kanssa. Viimeisenä vuotena
autoa myytiin Austin Spritenä ilman Healey:tä.

MG Midget 1500 (1974-1979)

Vuodesta 1974 eteenpäin MG Midget sai moottorin,

joka oli sama kuin Triumph Spitfiressä. Juuri kun
kovaääniset MG-fanaaatikot olivat tottuneet A-
sarjan moottoriin, alkoi kova valitus Triumphin
moottorista. Se ei ollut kuulemma yhtä kierrosherkkä
kuin aito A-sarjalainen ja huonompi viritettävä.
Varsinainen isku vasten kasvoja oli kuitenkin uudet
muoviset puskurit ja korotettu maavara. Yhdysvaltain
uusien määräysten mukaan puskurien tuli kestää
vahingoittumatta 7mph törmäys. Puskurien piti myös
olla tietyllä korkeudella. Helpoin tapa saada puskurit
oikealle korkeudelle oli korottaa koko autoa.

Vaikka “kumipuskuri” Midgettiä pidettiin aluksi
jonkinlaisena epäonnistuneena sekasikiönä, oli auto



kaupallisesti menestys. Sitä myytiin enemmän kuin
aikaisempia versioita yhteensä. Viimeinen vuosimalli
oli 1979. Koska autoja tehtiin paljon ja siis vielä 70-
luvulla, niin näitä tonniviissatasia on edelleen paljon
jäljellä. Pyyntihinnat ovat edullisia. Samalla auton
ulkonäköön on totuttu, joten kiinnostus malliin on
kasvamassa. “Triumphin” moottorissakaan ei ole
mitään vikaa. Varaosatarjonta ja erilaisten
virityspalikoiden saatavuus on nykyisin hyvä.
Kumipuskurimallin voi madaltaa ja puskurit voi
vaihtaa kromattuihin, jos näin välttämättä haluaa.
Monien mielestä kumipuskurimalli on mustana tai
muuten tummana värinä varsin tyylikkään näköinen.

Spridgetin osatoimittajista mainittakoon erityisesti
englantilainen Frontline, joka on erikoistunut
Spridgettien edelleen kehittämiseen. Firman
tarjoamilla pyöränripustusten ja jarrujen osilla sekä
nykyaikaisella MG:n moottorilla (ns. K-sarja) voi
rakentaa Spridgetin, jonka ajo-ominaisuudet ja
suorituskyky eivät häpeä lainkaan nykysporteille,
pikemminkin päinvastoin.

Innocenti Spider

Spridgetin tarinassa on
mielenkiintoinen italialainen
sivujuonne. Innocenti valmisti 1962-
69 omaa versiotaan Spridgetistä.
Tekniikka oli sama, mutta koria
hieman levennettiin ja yksityiskohtia
muotoiltiin enemmän italialaisen
tyylitajun mukaisiksi. Lopputulos

olikin varsin onnistunut. Auton olemus oli selvästi
sliipatumman oloinen kuin alkuperäinen hieman
turhankin karu brittisportti.

Onko Spridgetin taru päättynyt?

Midgetin uudesta tulemisesta on ollut juttua
autolehdistössä aina silloin tällöin. 80-luvulla
kohistiin Hondan tekniikalla varustetusta
Midgetistä. Viimeksi yksityinen sijoittajaryhmä
puuhasi Smart Roadsterin valmistuksen aloittamista
uudelleen MG Midget nimellä. Tähän eivät MG:n
nykyiset kiinalaiset omistajat kuitenkaan suostuneet,
joten voi olla, että Nanjingin suunnalla mietitään jo
uutta Midgettiä, aika näyttää.

Tomi Lundell



Kai L. Bremer ja TD Midget

Lyhyt tarina erään MG:n halusta päästä Suomen
museoajoneuvojen joukkoon.

MG TD vuosimallia 1952 myytiin USA:laisen
autovälittäjän 7:n auton joukosta toiseksi viimeisenä
Suomeen vuonna 1994. Se, että auton kanssasisaret
(5kpl) oli myyty aikaisemmin, aiheutti ko. yksilössä
hieman osien vajaavaisuutta. Välittäjäliike Finnish
Autobody San Josessa oli tietysti ottanut varaosia
aikaisemmin myytyihin TD yksilöihin viimeisiksi
jääneistä.

Tänä päivänä kyseisen MG:n omistaa Kai L. Bremer.
MG:n entisöinnin aloitti Suomessa Arthur Glaze ja
hänen jälkeensä autoa on entisöinyt vuosien aikana
useampi henkilö.

Osia on hankittu vähän kerrallaan ja MG on ollut
välillä 2 vuotta liikenteessä rekisteritunnuksella JKV-
6. Auton alkuperäinen moottori on kuitenkin
puuttunut ja voimanlähteenä on tällä hetkellä Morris
Marinan 1300cc kone, joka vastaa olemukseltaan,
kooltaan ja teholtaan varsin hyvin alkuperäistä.

Koska auton entisöinti on jo näinkin valmis,
Bremerin tarkoitus on tarjota kyseistä kaunokaista
museoajoneuvotarkastukseen. MR-rekisteröinti tässä
tapauksessa tarkoittaisi, että kyseessä on ilmiasultaan
alkuperäinen ajoneuvo, joka on varustettu
vaihtoehtoisella moottorilla. Tällainen
rekisteröintisysteemi mahdollistaisi Bremerin
mukaan yhä useamman unohdetun autoklassikon
liikkumisen yleisön ja omistajansa ilona. Monesti



ajoneuvon entisöinti on saattanut pysähtyä
vuosiksi jonkun osan vaikean saatavuuden
vuoksi. Tämän MG:n tarina ei kuitenkaan jää
Marinan koneen varaan, vaan USA:sta on
tulossa “rebuilt” alkuperäinen MG TD:n kone
vaihdelaatikkoineen.

Kone on kuitenkin tarkoitus asentaa vasta
myöhemmin, koska nykyinen yhdistelmä toimii
moitteettomasti.

Tämä erilainen museoajoneuvoajattelu, jota
Bremer ehdottaa, toisi monille mahdollisuuden
rakentaa edullisemmin mieleisiä autovanhuksia
liikenteeseen. Tämän laatuinen ajattelu tulee
varmaan jakamaan monien mielipiteitä. Ohessa
kuvasaalista kyseisestä autosta ja tyytyväisestä
omistajasta.

Kauko Ruuska



Englantilaista osaamista auton-
korjauksessa, etenkin kitin käytössä

pintahalkeamia peilin kiinnityksen lähellä.
Poistaessani siitä maalipintaa paljastui syy viivoihin.
Pellissä oli ollut pieniä reikiä, siltä kohtaa siipeen
lyöty lommo ja täytetty 10 millin kittikerroksella.
Saman käsittelyn oli saanut takaluukussa ollut reikä.

Ei siinä auttanut kuin ruveta peltitöihin, leikata pois
pala vanhaa peltiä ovista. Sovitella 1,25mm
sähkösinkitystä pellistä uudet palat. Suoritin työn
seuraavasti: ns. pokkauspihdeillä, joissa oli 1,25 millin
leukapalat, tein ovipeltiin pokkauksen. Tähän sovitin
uudet pellit, joihin olin pienellä kanttikoneella
kääntänyt ala helman kantit. Näin uusi ja vanhapelti
tulivat samaan tasoon. Kun pelti on saumassa 5 milliä
lomittain, migillä kiinni muutaman sentin välein ja

Kun hankin omistukseeni MG-Magnetten vm.1956,
olin tietoinen tulevista peltitöistä. Auton ovet olivat
kuhmuilla, kittiä näkyi ovien reunoissa millin, parin,
paksuudelta.

Yllätys oli suuri, kun aloin poistaa vanhaa kittiä ovien
pinnoilta. Ovet oli alareunoistaan uudelleen pellitetty
noin 150mm leveältä. Sauma juotettu messingillä ja
siinä yhteydessä pelti vedellyt sisäänpäin.
Parhaimmillaan kittiä oli 20 millin paksuudelta.
Samoin ovien ylemmät pellit oli lommoilla. Niitäkään
ei oltu oiottu, lyöty kuhmua lisää sisään ja taas kittiä
päälle. Työnjälki vaikutti, että ala osataan.
Lumikolalla kittiä oven pintaan, metrin lastalla
sileäksi. Toisessa etu lokasuojassa oli pieniä



tinalla sauma sileäksi. Yläosan lommoja
mahdollisimman paljon suoraksi, naputellen vasaralla
vastinkappaletta vasten ja loppu tinalla oikoen. Työ
on mielenkiintoista, etenkin kun saa olla itsensä
pomo. Eikä harmita jos ei aina ekakerta onnista, voi
tehdä homman uudestaan. Tinaus etenkin on
mielenkiintoista puuhaa Oikein suoritettuna se estää
ruosteen muodostumisen ja vähentää kittauksen
tarvetta. Ovissa vierähti muutama viikko, sitten auto
Savonlinnaan.

Nyt alkoi todellinen työmaa. Maalit pois
mahdollisimman suurelta osin; katto, etulokasuojat,
konepelti ja takaluukku puhtaalle pellille. Takasiivet
jätettiin puhdistamatta, katsottiin pintojen kelpaavan
pelkällä maalipinnan hionnalla. Tästä kyllä aiheutui
harmia pohjavärin kanssa. Siipiä oli kai jossain
vaiheessa maalattu spray-maalilla joka halkeili
pohjavärin alla. Nyt tuli konkreettisesti nähtyä spray-
maalin tuho, mutta alan ammattimiehiltä konstit
eivät lopu. Pintavärikin pysyi viimein siivissä. Maalin
värisävy löytyi tietokoneelta: MG 1953-1968
IVORY. Kone ilmoittaa sekoitussuhteet, taisi olla
neljä eri väriä. Maalaamolla kului aikaa kuukausi,
hiontaväriä en saanut hioa, se on ammattimiehen
työtä. Minkälainen hionta, sellainen pinta. Eri
työvaiheissa tuli esiin asioita, joiden tiedostaminen
olisi johtanut koko korin täysentisöintiin. Mutta
ulkonäköähän sitä ollaan tekemässä, tekniikka on
hyvässä kunnossa. Nyt alkaa osien sovittelu
paikoilleen, kun vain kaikki osat löytyisivät.
Helatorstaiksi pitäis joutua AHS.n ajoihin, jossa
aikomus saada pitempimatkalaisen palkinto:
Pellokselta -Espooseen? Siellä etelässä ajot kuitenkin
on. Tarinaa voisi MG:stä jatkaa vaikka kuinka, mutta
lopetetaan tähän, saavat muutkin jäsenet
tekstivuoron. Muutama valokuva todistusaineeksi.

Olavi Summanen, Ristiina, Pellosniemi

Kuvatekstit ylhäältä alkaen:
1. Korjausten lähtökohta. Tavoite:
    ainakin puolta vähemmän kittiä.
2. Vasen etuovi kitinpoiston jälkeen.
3. Englanninpoikien peltityön jälkiä.
4. Tinalla saumat ja syöpymät sileiksi.

Otsikkokuva: vasemman etuoven kittimäärä



Moni perinteikäs brittisporttimerkki on vaihtanut
omistajaa viime aikoina.

Aston Martin meni amerikkalaisen David
Richardsin johtamalle ryhmittymälle. Fordille jäi
8,5% osuus. Ostajat halusivat Fordin jäävän
vähemmistö-osakkaaksi, jotta tuotekehitystuki
jatkuisi. Richards on automiehiä, entinen Ari Vatasen
kartturi, sittemmin Prodriven (Subaru) WRC-
teamien omistaja ja nyt Formula 1 -tallipäällikkö ja
mm. World Rally Championship televisio-oikeuksien
haltija ja sitä rataa.

Caterhamin osti firman toimiva johto. Firman
perusti aikoinaan Lotus dealeri Graham Nearn, joka
sai vuonna 1973 itseltään Colin Chapmaniltä
oikeudet Lotus Seven -tyyppisen auton
valmistamiseen. Sittemmin moni muukin on
valmistanut saman kaltaista autoa, mutta niin
sanotusti “omalla luvalla”.

TVR:n jo kerran selvitystilaan saanut Nikolai
Smolensky yrittää uudelleen. USA:n markkinoille
kuulemma aiotaan, jotta volyymiä saataisiin
kasvatettua. Suurin piirtein 5000 autoa vuodessa
pitäisi saada myytyä, jotta toiminta löisi leiville.

Pienemmilläkin volyymeillä voi autoja valmistaa ja
ihan kannattavasti. Hyvänä esimerkkinä toimivat
perinteikkäät Morgan ja Bristol. Morgan Aero 8
on saanut uudet etuvalot, jotka ovat lainaa Ministä.
Auton ilme on nyt “normaali”, aikaisemmin auto
vaikutti hieman kierosilmäiseltä. Bristol on
onnistunut saamaan jo tilauksia viime
Brittisportissakin esitellystä 1000-hevosvoimaisesta
superautostaan. Kokonaistuotanto tulee olemaan ei
enempää eikä vähempää kuin 20 kpl.

Uudempia yrittäjiä tällä minimaalisten volyymien
autovalmistajien rintamalla on Caparo.
Caparo-merkkisiä hiilikuituautoja on myyty
toistaiseksi tasan 1kpl. Tilauksia on kuulemma
jo 16 autolle. Kokonaistuotannoksi kaavaillaan
peräti 75kpl. Auto painaa vain 470kg ja

Brittisporttiuutisia

Formula 1 -tekniikkaan perustuva 3,5-litrainen V8
kehittää katuversiona 550bhp/10200rpm. Näin
tehopainosuhde on kuski ja liemet sisällä noin 1 bhp
per 1 kg. Hinta on £211500,- ilman veroja. 700-
hevosvoimainen kisaviritys ja keramiikkajarrut ovat
lisävarusteiden listalla.

Tavallista harrastajaa kiinnostaa enemmän, miten
“Project Kimberin” lopulta käy. Smart Roadsterin
tuotanto pitäisi alkaa uudelleen AC Ace -nimellä.
Moottoriksi suunnitellaan 1-litraista Mitsubishia ja
Smartin hidas puoliautomaattinen vaihteisto olisi
tarkoitus korvata normaalilla 5-vaihteisella
manuaalilla. Jos ja kun vielä ulkonäköäkin
muokataan perinteisen brittisportin oloiseksi, niin
voisi kuvitella auto löytävän ostajia. Edullisia
perussportteja ei ole markkinoilla koskaan liikaa.



MGA Roadster sai sivuosan suomalaisessa
postimerkissä. Tammikuun 24. päivänä 2007
julkaistu neljän merkin postimerkkivihko juhlistaa
kuorma-autoliikenteen sataa vuotta.

Vihkon yhdessä merkissä esiintyy neliakselinen Sisu
vuosimallia 2000 asfalttitöissä todennäköisesti
Espoon Nihtisillassa.
Kuvaushetkellä Sisun ohitti
noin vuoden 1960 tumma
MGA Roadster, ja tuli näin
ikuistettua maamme
p o s t i m e r k k i h i s t o r i a a n .
Pienessä mustavalkoisessa
postimerkissä auton
rekisteristä ei saa selvää.
Miespuolisella kuljettajalla on
päässään tumma lippalakki.

Kaisu Klemetin suunnittelema neljän postimerkin
vihko valottaa sekä kuorma-autojen että maamme
infrastruktuurin muutosta vuosikymmenien aikana:
vaikka kuljetettu tavara on ollutkin kautta aikojen
osittain samaa – tukkeja ja maitoa, välimatkat ovat
kasvaneet, tehokkuus parantunut ja kuljetukset
nopeutuneet. Postimerkkien muut kuorma-autot
ovat Reo Heavy Truck 1938, De Soto 1965 sekä
Volvo noin vuodelta 2000.

Mahtaakohan joku Brittisportin lukija tunnistaa
postimerkissä esiintyvän MGA:n omakseen?

Juha Auvinen
MGA ’59 -harrastaja

MGA pääsi postimerkkiin



Tämä erikoiskorinen TF oli (ehkä on vieläkin)
myynnissä Ranskassa. Auton myyjä ei aluksi tiennyt
lainkaan autonsa taustoja. Näin ollen hän lähetteli
kuvia ja tiedusteluja eri maiden MG-klubeille, josko
joku tunnistaisi auton. MGCCF:kin sai kyselyn.

Jonkin ajan kuluttua myyjä lähetti uuden viestin ja
kiitti tiedoista, joita hän oli saanut eri lähteistä.
Historia oli selvinnyt. Auto on Ghian tekemä
yksittäiskappale ja se on valmistunut 1954.

Ensimmäinen omistaja on ilmeisesti saanut auton
lahjaksi. Jostain ihmeen syystä lahja ei kuitenkaan
miellyttänyt niin paljon, että sitä olisi juurikaan
käytetty. Matkamittarissa on edelleenkin vain 6300
mailia. Vaikka kilometrejä autolla ei paljon olekaan
takana, niin ikää on kuitenkin sen verran, että kori
on jo hieman pääsyt rapistumaan. Pientä

pintaruostetta on ilmaantunut alustaan. Auton nimi
on MG “Everest” kuten oheisesta kuvastakin käy
ilmi. Hintapyyntö oli 45.000,-

Tomi Lundell

MG ERIKOISUUKSIA





Jäsenesittelyssä Juha Valkamo

Miten paljon ajelet sillä? Viimeinen ajo taisi olla 2002
kesällä, ajettu konerempan jälkeen noin 5000 km.
Ajot hupiajelua Stadissa ja Länsi-Uudellamaalla.

Mikä on suosikkiautosi? Olen menettänyt sydämeni
brittisportteihin, erityisesti; MGA, Austin Healey ja
Triumph 3. Auton toisen omistajan, Baltiassa juristina
toimivan Aku Soraisen kanssa toiveissa on, että elämä
lastenhoidon ja yrityksenhoidon ohella mahdollistaisi
suhtautua vakavammin tähän lajiin ja jopa lisätä
autokantaa.

Mitä mieltä MGCCF:n toiminnasta? Olen tyytyväinen
nykytoimintaan. Lehdessä voisi olla päivitetty lista
yrityksistä, jotka laittavat kuntoon tai tuunaavat
autoja.

Ystävällisin terveisin

Juha Valkamo

juha.valkamo@primula.fi
0400-703 663

Kuka olet ja mitä hommailet MG-harrastuksen ohella?
Juha Valkamo, neljännen polven paakari ja
ravintoloitsija Rööperistä. Vaimo ja kaksi lasta, (4v.
ja 8v.) Olen ollut jäsen jo monta vuotta, mutta
valitettavasti toistaiseksi passiivinen sellainen.
Perheyrityksen vetovastuu on sellaista puuhaa, että
nämä autoharrastukset jäävät pienemmälle
huomiolle, mutta toivottavasti jossain vaiheessa
löytyy hieman enemmän aikaa autoharrastuksillekin.

Mistä sait kipinän autoharrastukseen, onko sinulla muita
harrastuksia? Kipinä syttyi v.1986/7, jolloin ystäväni
Aku Soraisen kanssa teimme Saksaan pari
brittisporttihakumatkaa, joista toisella onnistuimme
ostamaan ja ajamaan auton takaisin Suomeen.

Autosi, onko niitä useampia, luettele kaikki
mielenkiintoiset? MGA vm. 1960 roadster, old english
white, Citroen Cammionnette “Artesaanileipäauto”
vm.1970?, sininen.

Milloin ja mistä hankit autosi? Tunnetko sen historiaa?
MGA:n ostimme ystäväni kanssa Dortmundista v.
1987 lehti-ilmoituksen perusteella, auto oli
tuontiauto Kaliforniasta heikolla
historialla ja mutta ajokuntoinen.
Cammionettin ostin v. 2001
Primulan premium -
leipätuotesarjan markkinointia
varten ”Artesaaniautoksi”. Auto
ostettu Alastarolta Citikka-friikin
kotipihalta. Hän oli entistänyt sen
erinomaiseen kuntoon.

Miten olet rakennellut sitä? MGA –
koneremontti 1989 ja maalaus, nyt
ei rekisterissä (käyttämättä 3 kesää)
ja leipomon autotallissa lepäämässä,
toimintakunnossa ja tarvitsisin
kunnostajan. Olisko jotain
ehdokkaita? Camionette ”hoidossa”
Kirkkonummella ja takaisin
rekisteriin ensi keväänä.

Juha ja Ulla Valkamo elokuussa
2000 Rauhalan pitokartanon edessä



Nanjing Automobile Corpin MG-7 esiteltiin
lehdistölle maaliskuussa. Auto perustuu MG ZT
malliin, jota valmistettiin Longbridgessä viimeksi
vuonna 2005. MG ZT taas perustuu Rover 75
malliin, jonka tärkeimmät patentit ja piirustukset
on ostanut toinen kiinalainen autojätti Shanghai
Automotive Industrial Corp.  Kaupassa SAIC sai
oikeudet ainoastaan Roverin tekniikkaan, mutta ei
tuotenimeen. Rover-brandi meni Fordille, jolla oli
etuosto-oikeus vanhan Land-Rover sopimuksen
myötä. SAIC joutuikin lanseeraamaan autonsa
Roewe 750 -nimellä.

Nyt NAC lanseerasi käytännössä saman auton, mutta
huomattavasti paremmalla nimellä. MG on
tuotemerkki, jolla autoja saa todennäköisesti

MG-7 esiteltiin Kiinassa

kaupaksi sekä Euroopassa että Amerikassa. Roewe
ei sen sijaan herätä innostusta kuin ehkä kotimaassaan
Kiinassa, jossa se on ihan yhtä hyvä nimi kuin mikä
muukin. Sekä MG ja Rover ovat toistaiseksi täysin
tuntemattomia nimiä kansantasavallassa.

SAIC ei siis pitänyt lainkaan MG-7:stä ja asioita
selvitelläänkin nyt lakimiesten välityksellä. Todella
erikoista on, että kaksi kiinalaista jättiyritystä aikoo
mittailla välejään käräjillä. Molemmissa firmoissahan
on valtio vahvasti mukana kuvioissa. Tähän
perustuen voikin lyödä vetoa sen puolesta että,
sopuratkaisu lopulta löytyy

Tomi Lundell




