Brittisportti
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. Brittisportti pyrkii hankkimaan
juttuja sekä MGCCF:n jäsenistöltä että yhteistyössä muiden
yhteisöjen ja kirjoittajien 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. Kaikki mielipiteet kuitenkin julkaistaan.
Brittisportin ilmoitushinnat sovitaan tapauskohtaisesti.
Harrastukseen selvästi liittyvät ilmoitukset pääsevät lehteen
pääsääntöisesti veloituksetta, jos tilaa vain riittää.
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Materiaalin toimitusosoitteet: info@mgcc.fi tai
Tomi Lundell, Bulevardi 54 B 57, 00120 Helsinki
( + 358 50 5151038 )
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PÄÄTOMITTAJAN PALSTA

Elokuiset terveiset kerhomme jäsenille. Vaikka
2008 kesä oli viileä ja sateinen, ei se vähentänyt
kerhomme ja kerholaistemme osallistumista
kesän tapahtumiin.

Brittisportille ei ole varsinaisesti koskaan valittu
oikeata päätoimittajaa. Allekirjoittanut on
ikäänkuin ajautunut sen kaltaiseen tehtävään.
Joku on joskus sanonut, että jo Suomen laki
vaatii lehdelle vastuullisen päätoimittajan. En
kyllä tiedä, pitääkö paikkaansa tälläisten yhdisten
tiedotuslehtisten kohdalla. Oli miten oli. Oikeasta
päätoimittajasta ei ainakaan haittaa olisi. Samoin
nykyaikaiset taitto-ohjelmat omaava ja osaava
taittaja olisi hyvä vahvistus.

Tapahtumista on kuvia ja artikkeleita
mahdollisuuksien mukaan myös tulevissa
lehdissä. Niinpä toivomme, että lähetätte
edelleen lehtemme toimitukseen kiinnostavia
juttuja matkoista ja erilaisista tapahtumista. Nämä
ovat mukavaa luettavaa ja hyviä vinkkejä seuraavan
kesän matkoja suunnitteleville.
Kerhomme virallinen syyskokous pidetään
marraskuussa Ravintola Old Bakersin
saunakabinetissa. Virallisen osuuden jälkeen
vietämme kerhomme pikkujoulua. Kerho
maksaa saunan, jokainen kustantaa omat
syömisensä ja juomansa. Tarkemmat tiedot
kokouskutsuineen tässä lehdessä.
Tervetuloa syyskokoukseen ideoimaan v. 2009!
Kauko Ruuska,
puheenjohtaja

Löytyisiköhän jäsenistöstä halukkaita lehden
tekoon? Lehden kasaaminen on tällä hetkellä
miellyttävämpää kuin kenties koskaan ennen.
Juttuja on ensi kerran yhdistyksen historiassa jopa
reservissä. Kaikki jutut eivät mahtuneet tähänkään
lehteen. Seuraavaan numeroon jäivät ainakin yksi
matkakertomus ja yksi jäsenesittely.
Halukkaat voisivat ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen tai Kaukoon. Tai tule vaikka
juttelemaan syyskokoukseen/pikkujouluihin.
Tomi

KOKOUSKUTSU: MGCCF ry:n sääntömääräinen syyskokous 28.11.2008 klo 18:00-21:00
Baker’s saunassa, Mannerheimintie 12, Helsinki. www.bakers.fi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen.
Esitellään vuoden 2009 toimintasuunnitelma sekä tulo-ja menoarvio.
Päätetään vuoden 2009 jäsenmaksuista ja hallituksen palkkioista.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja uudet jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajat.
Muut asiat. ja kokouksen päättäminen/pikkujoulujen aloittaminen

MGCCF:n hallitus

Perinteinen Viron retki 2009
Tämän vuoden Pärnun retkellä tuli päätettyä, että
ensi vuonna uudestaan. Eniten kannatusta
matkan kohteeksi sai Tarto. Tarto on
erinomainen kohde. Ainoa miinus on se, että
paikan nimi ei ala P-kirjaimella. Nimittäin nyt
joudumme katkaisemaan pitkän perinteen, että
Viron matkan kohde on aina alkanut kirjaimella
P. Ensimmäinen kohde oli Palmse, sitten Paide,
sitten Paatsalu, uudestaan Palmse ja nyt viimeksi
Pärnu. No ei auta mikään. Paldiskin vanhaan
sotasatamaankaan ei viitsi lähteä.
Retki on suurella todennäköisyydellä 6-7.6. Ehkä
jotkut lähtevät jo 5.6. kohti Tartoa. Sunnuntaina
voi sitten palata Helsinkiin tai suunnata
Tukholman lauttaan. Tukholmasta ehtii vielä
Geirangerin suureen MG-tapahtumaan. Ainakin
yksi autokunta on jo ilmoittaunut tähän
eurooppalaisten MG-kerhojen yhdessä
valitsemaan “European Event of the year 2009”
tapahtumaan. Pari autokuntaa (mukaan lukien
allekirjoittanut) harkitsee vakavasti. Huom!
Ilmoittautuminen loppuu jo 15.10.2008. Katso
Norjan MG-klubin kotisivu www.nmgk.no.
Tomi

PIKKUJOULUT 28.11.2008 SYYSKOKOUKSEN JÄLKEEN
Syyskokous alkaa 18,00 ja muuttuu liukuvasti pikkujouluiksi, kun
muodollisuudet on saatu hoidettua. Paikka on perinteinen
Baker’s Sauna (Mannerheimintie 12). Ohjelmassa mm.
vanhoja filmejä MG:n historiasta
ja videokooste Viron retkistä.
Tervetuloa
MGCCF hallitus

Haikko Picnic 2008

Autokerhomme vuotuinen picnic sujui
normaalin ohjelman mukaan. Aurinko paistoi
jälleen kuin tilauksesta ja paikalle saapui laskujen
mukaan ainakin 29 autokuntaa.Osa paikalle
tulleista toivat myös asiaan kuuluvat Picnic-eväät
viltteineen ja tarvikkeineen, toiset taas nauttivat
Haikon kartanon loistavista ruokailumahdollisuuksista. Tietenkin ne, joilla oli
”ylimääräisiä” varaosia pitivät pienimuutoista
Boot Sales myyntiä
Ensimmäiset kaksi tuntia kuluivat tutussa
jutustelussa ja edellisen kauden tapahtumien
kertaamisessa. Tämän kaksi-tuntisen aikana
kukin paikalla olija sai merkitä tarralapulla
mieleisensä auton. Eniten tänä vuonna
yleisöääniä keräsi Oskar Åvalin auto. Yleisön
suosikki oli siis MGA 1500 Roadster vm. 1956,
jonka Oskari on itse alusta loppuun entisöinyt.

Tässä lehdessä julkaistaan tarina auton
entisöinnistä, joka ei ollut helppo tehtävä.
Jouni Hakola sai teknisen raadin suosion eli
Concours d’Elegance-pokaalin. Hänen
alkuperäinen, räpeltämätön, museorekisteröity
MGB GT -73 oli osoitus siitä kuinka pelkästään
hyvällä huolenpidolla auto pysyy arvossaan.
Aurinkoinen sää oli myös houkutellut muita
lajitovereita paikalle. Kiitokset heille
osallistumista. Rivistössä komeili uhmakkaalla
keulallaan harvinainen Ginetta sekä mm. kaksi
Austin Healey Sprite-autoa. Mukavaa, että
tapahtumissamme ja lehtiartikkeleissa on MG:n
lisäksi muitakin Brittimerkkejä edustettuna.
Tapaamisiin taas ensi kesänä Haikossa!
Kauko Ruuska

Jouni Hakola vastaanottaa Concours-palkinnon Jussi Hjorthilta
Nuorin osanottaja Haikossa oli Valtteri

A-H Sprite hieman haukotteli

Jari Kullbergin Ginetta G33 -91
4-litraisella V8:lla

Romusta radalle –
erään MG:n tarina
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Alustus & historia
Tässä Haikko Picnicillä lupaamaani tarinaa
ensimmäisestä entisöinnistäni, vm. 1956 MGA
1500 Roadsterista. Auto saapui Californiasta
Suomeen isäni toimesta 90-luvun alussa kontin
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täytteenä Fordin A-mallisen kuorma-auton
lavalla. Alunperin isäni tarkoitus oli täyttää lava
Triumphin TR-3:lla, jollaista ei kuitenkaan sillä
hetkellä löytynyt ja näin päätyi MGA konttiin –
kaikeksi onneksi. Auto makasi seuraavat reilut
kymmenen vuotta varastoituna sellaisenaan
kunnes lunastin sen isältäni vuoden 2006 kesällä.
Auto oli täydellisen kunnostuksen tarpeessa
(kuvat 1, 2 & 3) ja entisöinti alkoikin jo heti saman
vuoden elokuussa. Mitään käytännön kokemusta
auton entisöinnistä ei minulla 19 vuoden iässä
kuitenkaan ollut, saatika sitten alan koulutusta.
Pienestä pitäen olen kuitenkin pyörinyt mukana
mobiiliajoissa ja päässyt sivusta seuraamaan isän
autojen entisöintiä, josta ehkä matkan varrella
on tarttunut päähänkin jotain – ainakin se
tarvittava kipinä. Homma kulki alusta lähtien siis
pitkälti learn-by-doing periaatteella, joskin isäni

tietotaito oli aina tarvittaessa saatavilla ja apuna.
Seuraavassa tarinaa entisöinnistä vaihe vaiheelta.
1. Kunnostus koeajoa varten
Aivan ensimmäiseksi alkoi auton valmistelu
koeajoa varten – tekniikan kunto tuli saada
selville. Pelkästään käyntikuntoon saaminen
olikin oletettua suurempi työ, moottoria ei
meinannut saada millään käymään edes
välttävästi (moottoria myöhemmin purkaessa
syyksi selvisi erittäin pahasti kulunut nokka-akseli
sekä tukossa oleva kaasuttajien yhdysputki). Kun
moottori vihdoin saatiin käymään siedettävästi,
alkoi jarrujen ja kytkimen kunnostus. Tässä
vaiheessa tuli ensimmäinen kosketus
varaosatoimittajiin, joista ensimmäisenä syyniin
pääsi Belgian Anglo Parts. Uudet jarrusylinterit
ja -letkut meni tilaukseen välittömästi ja
elokuisena tiistai-iltana tilatut osat saapuivat
kotiovelle UPS:n toimesta jo torstai iltapäivänä
– palvelua ei ainakaan hitaaksi voinut moittia.
Kun jarrut ja kytkin olivat kunnossa, oli koeajon

Kuva 4

Kuva 3

aika. Yleisille teille autolla ei luonnollisestikkaan
ollut asiaa joten jouduin tyytymään muutamaan
pihapiirissä ajettuun lenkkiin. Tekniikka vaikutti
olevan ok, lukuunottamatta vaihteistossa
ajoittain kuuluvaa epämääräistä rusahdusta.
2. Korin puhdistus & tutkailu
Seuraavaksi alkoi lähempi tutustuminen koriin
– lokasuojat irti ja kitti sekä maalin rippeet pois
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kaikilta korin
pinnoilta. Kittivuorauksen
alta (paikoitellen jopa
1 ½ - 2 c m
paksu) löytyi
kun löytyikin
peltiä, joskin paikoitellen kovin, kovin ruttuista
ja repaleista sellaista. Auto oli selvästi kolaroitu
suunnasta jos toisesta. Kuljettajan puoleinen
etukulma oli paikattu mm. öljykanisterista
saadulla pellillä – stanssatut tekstit näkyivät
pellissä yhä. Korin takaosa oli saanut myös
siipeensä, ehkä kuitenkin eniten Amerikan
entisöijiltä, jotka olivat korjanneet muotoja ”lähes
mallilleen” ulosvetäjällä. Kolaroitujen kulmien
lisäksi autossa oli paljon pahoja ruostevaurioita,
kyseiselle automallille ominaisissa paikoissa:
tavaratilan pohjassa, kynnyskoteloissa sekä
lokasuojien alareunoissa. Kun kori oli
peltipuhdas, se nostettiin pois rungolta (kuva 4)
ja varastoitiin odottamaan myöhempää
käsittelyä. Sitten alkoikin alustan purkaminen.
3. Rungon hiekkapuhallus, paikkaus
Kun kaikki tekniikka oli purettu rungolta, se pääsi
hiekkapuhallukseen ja pääsin näkemään sen
todellisen kunnon. Myös runko oli saanut osansa
ruosteesta, molempien runkopalkkien sisäsivuilla
oli metrin verran pelkkää pitsiä ja lattiavanereita
tukevat kiinnitysraudat oli korvattava kokonaan
uusilla, samoin kuin osa akkujen kannattimista.
4. Kori
Entisöinnissä ylivoimaisesti eniten aikaa kului
korin parsimiseen. Aikaisemmin mainitsemani
rutattu kuljettajan puoleinen etukulma ja koko
takahelma menivät uusiksi (kuvat 5 ja 6), samoin
kuin molemmat kynnyskotelot tukirakenteineen
sekä tavaratilan pohja. Perushylsyn
kunnostuksen ja pohjamaalin jälkeen vuoroon

tuli lokasuojat: takalokasuojien takakulmia
parsittiin, samoin kuin kaikki helmat. Oikean
puoleinen etulokasuoja oli suhteellisen ehjässä
kunnossa, vasen sitä vastoin oli saanut siipeensä
niin pahasti, että se jouduttiin korvaamaan
kokonaan uudella. Korin kunnostuksessa käytin
varsin paljon tinaa, kitin tarpeen minimoimiseksi.
MGA:ssa konepelti, takaluukku ja ovet ovat
alumiinia ja alumiinin hitsauksen vaatiman
laitteiston puuttuessa apuun riensi Tuomas
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etu- ja takajousitusten kumipuslat
uusittiin. Tässä vaiheessa runko sai
kyytiinsä myös mm. uudet jarru- ja
bensaputkistot,
bensapumpun,
lattiavanerit sekä kunnostetun bensatankin.

Kuva 7

Vaaranta, joka paikkaili toisessa ovessa ja
konepellissä olleita reikiä ja korjaili samalla
luukkujen muotoja kohdilleen. Kun lokasuojat,
ovet ja luukut oli kunnossa nekin saivat päällensä
pohjamaalin ja alkoi niiden sovitus hylsyyn.
Luukkujen ja ovien saumoista olin varsin tarkka,
ne oli saatava istumaan hyvin. Konepelti tuotti
kaikista eniten hankaluuksia, se ei meinannut
istua autoon kunnolla millään - liekö alunperin
samasta autosta ollenkaan. Pitkällisen korin
rälläköinnin, hitsauksen ja tinauksen tuloksena
se alkoi istua paikalleen moitteettomasti ja lopulta
myös muut saumat löysivät mallinsa.
Toukokuun alussa 2007 kori oli vihdoin valmis
maalattavaksi (kuva 7). Maalauksen hoiti vielä
silloin Lopella vaikuttanut Marko Linden. Väriksi
valikoitui alkuperäisen Old Classic
White:n sijasta itseä enemmän
miellyttänyt Chariot Red.
5. Alustan kasaus & moottorin
kunnostus
Korin ollessa maalarilla oli rungon ja
alustan osien maalauksen vuoro jonka
hoidin itse. Sitten alkoikin armoton
kasaus. Kasauksen yhteydessä lisäsin
alustaan alunperin tehdasoptiona
olleen kallistuksen vakaajan, joka
jäykistää mukavasti MGA:n alunperin
varsin löysää etupäätä. Myös kaikki

Kuva 8

Moottori rakennettiin kokonaan
uudestaan: sylinterit porattiin kolmanteen
ylikokoon, kampiakseli hiottiin ja lohko
sai sisäänsä uudet männät ja nokka-akselin.
Koneistuksesta vastasi GT-Motor.
Vanhassa kannessa havaittiin koeponnistuksessa halkeama ja se korvattiin
Englannista Moss Europe:sta hankitulla
alumiinikannella. Kansi oli mallia MGA 1622/
MGB eli se suuremmilla venttiileillä varustettu.
Kannen viimeistely oli kuitenkin todella huono
ja se pääsikin heti Kirkkonummelle Virtauskansi
Ky:n käsiteltävästi. Kanavat avarrettiin hieman,
seetit istutettiin paikalleen ja hiottiin. Lopulta
valmiiksi kasattu kone sai päällensä oikean värin,
punaruskean ”MG Maroon”.
Vaihdelaatikosta kuuluneet rusahdukset
selvisivät heti sitä avatessa: vaihteensiirtimen
kiristysruuvi oli löysällä ja pakkiratas yritti mennä
omia aikojaan päälle aiheuttaen rusahduksen –
muuten vaihdelaatikossa kaikki oli ok. Ongelma
korjaantui siis vain kiristämällä yhden ruuvin ja

laatikko pääsikin puhdistuksen jälkeen moottorin
kaverina takaisin rungolle (kuva 8).
6. Korin rungolle lasku & kasausta
Korin tultua maalarilta kasasin siihen kiinni
kaiken, mikä suinkin oli mahdollista ennen
rungolle laskua, mm. kaikki konehuoneen
sähkölaitteet, johtosarjan, jäähdyttäjän yms.
Valtaosa konehuoneen töistä on paljon helpompi
tehdä vielä kun voi seistä tyhjässä hylsyssä
moottorin paikalla sen sijaan että kumartelisi ja
kurkottelisi juuri maalatun auton yllä. Korin
rungolle laskun jälkeen oli lokasuojien, ovien ja
konepellin paikalleen asennus joka sujuikin
yllättävän vaivattomasti. Tuulilasin kehyksen
kromautin Perniön A-Kromissa ja uusi lasi
tiivisteineen tuli suoraan Mossilta. Tiiviste oli
kuitenkin todella huono eikä sopinut kehykseen
ollenkaan, onneksi Etolasta löytyi sopiva – eikun
lasi paikalleen ja eteenpäin.

7. Sisusta
Korin kasauksen jälkeen olikin jo sisustan vuoro,
väriksi valitsin punaisen pariksi hyvin (jo
tehtaallakin) sopivan mustan. Matot sekä sivu- ja
ovipahvit tilasin Mossilta, pettyen kuitenkin
mattojen huonoon laatuun ja tilaten niiden tilalle
Anglo Partsista paremmat. Ohjaamoa kiertävät
listat saivat päällensä mustaa nahkaa, kuten myös
koetaulu (vakiona myöhemmissä Twin Cam &
Deluxe malleissa). Alkuperäiset penkit olivat
kauttaaltaan todella huonossa kunnossa – päältä
aavikkorottien (tai minkä lie) syömät ja sisältä
runko oli ruosteen pahasti lahottama. Nahkojen,
pehmusteiden ja runkojen yhteenlaskettu hinta
oli jo niin lähellä valmiiden penkkien hintaa ettei
itse kasaaminen olisi juurikaan kannattanut ja näin
päädyinkin Mossin valmispenkkeihin – mallina
paksumpi, enemmän sivutukea omaava
Competition-malli (alkuperäinen tehdasoptio).
Kun tavaratilakin oli verhoiltu, voitiin takaluukku
asentaa paikoilleen ja auto alkoikin olla säätöjä
vaille valmis.

Varaosatoimittajat
MGA:ssani oli lähtökohtaisesti
paljon puutteita; lähes kaikki
sähköpuolen-, sisustan- sekä
erinäiset pisteosat puuttuivat
(kuten jutun ensimmäisistä
kuvista voi huomata). Uusia osia
oli hankittava siis varsin paljon
ja osatoimittajat tulivatkin aika
tutuiksi. Itse käytin pääasiassa jo
aikaisemmin mainitsemiani
Anglo Partsia ja Moss Europea.
Näistä kahdesta Anglo Partsin
laatu oli useimmiten selvästi
Mossia parempi, joskin
hinnatkin ovat korkeammat.
Toimitusajoissa Anglo Partsilla tuntuu olevan
parin päivän etu Mossiin nähden, eikä sieltä tullut
koskaan eri osia kuin mitä oli tilattu – toisin kuin
satunnaisesti Mossilta. Mossilla on kuitenkin
varsin usein (jo valmiiksi halvemmista hinnoista

huolimatta) 10-20% alennuspäiviä, joita
kannattaa ehdottamasti pitää silmällä ja keskittää
suuremmat osatilaukset niiden ajankohtiin.
Lopuksi
Kun vihdoin katsastuksen jälkeen keväällä 2008,
1½ vuotta entisöinnin aloittamisen jälkeen,
pääsin MGA:llani ajamaan ensimmäisen
pidemmän matkan, alkoi kaikki entisöintiin
käytetty aika ja vaiva maksamaan itseään
todenteolla takaisin. Auto kulkee kuin juna ja on
kaikista omimmillaan mutkaisilla asvalttiteillä,
auringon jo laskiessa – vasta silloin alkaa todella
ymmärtämään vanhoissa MGA mainoksissa
esiintyneen lauseen: ”Designed to steal your
heart”.
Oskari Åvall
oskari_avall@hotmail.com
Lehden kansikuvassa Oskari ja MGA Haikko
Picnicissä 1.6.2008

Jäsenesittelyssä Chrisse ja Stig
Hausen Tammisaaresta

Veteraaniharrastuksemme alkoi kun vuonna
1968 ostimme vuonna 1914 rakennetun vanhan
luotsiveneen Norjasta. Vene oli aikoinaan ollut
purjehtiva ilmeisesti ilman apukonetta. Kun
Norjan luotsilaitos perustettin yksityisluotsialukset myytiin kalastus- rahti- ja myös
huvikäyttöön. Niin kävi myös meidän m/s
Munter´ille. Siihen asennettiin yksisylinterinen
”kuulajumppa” merkiltään Rapp, 24 hv. Mäntä
oli ämpärin kokoinen ja vauhtipyörä painoi yli
600 kg. Munterista tuli rahtialus, runkoa
korotettiin ja ruumassa kuljetettiin enimmäkseen
kalaa ja kannelle rakennettiin ohjaamo. Joskus
40- 50 luvulla Munter myytiin huvikäyttöön ja
ruumasta tuli salonki jossa oli puukamina ja
vanhoista huonekaluista koottu sisustus.

Munter painaa 18 tonnia, on 12m pitkä ja 4.15m
leveä. Tästä tuli perheemme uiva kesämökki ja
aloimme entisöimään sitä varustamalla sitä
mastoilla ja purjeilla. 1970-luvulla jouduimme
kuiduttamaan rungon ja samalla vaihdoimme
siihen modernin 6-syl dieselin.
Kun lapset, tyttö ja poika, olivat saaneet
valkolakkinsa päätimme Chrissen kanssa irtautua
oravanpyrästä (iso talo Kauniaisissa, minä suuren
yhtiön markkinontijohtajana, pitkälti toistasataa
ulkomaanpäivää vuodessa sekä paljon edustustehtäviä kotimaassa). Meillä oli kesämökki
Tammisaaressa joten kun siellä pieni
venetarvikekauppa oli myytävänä päätimme
ryhtyä yksityisyrittäjiksi vuonna 1988. Teimme

sen virheen että teimme harrastuksestamme
leipäpuun. Jos haluaa menestyä yksityisyrittäjänä
täytyy antaa kaikkensa ja pitää kauppa auki silloin
kun on asiakkaita, meidän tapauksessa kesällä,
joten Munterin käyttö jäi vähäiseksi.
Koska minuun oli iskeytynyt jonkinlainen
veteraanikipinä eikä ollut kunnon
mahdollisuuksia käyttää sitä sain vuonna 1990
Chrisse´ltä 50-vuotislahjaksi MGA –59 ! Kiitos !
Tästä alkoi meille uusi harrastus, kävimme
kesäviikonloppuisin monissa tapahtumissa sekä
Suomessa että Ruotsissa. Varsinkin
Eskilstunassa, Ekebyn lentokentällä elokuussa
järjestetyssä veteraaninäyttelystä tuli meidän
vuotuinen tapahtuma. Kaksi viimeistä vuotta
olemme myös osallistuneet MG-klubin kevät(kesä-) retkelle Viroon.
Kun viime vuonna 20 vuoden uurtamisen
jälkeen myytin venetarvikeliikkeemme
Marinboden olin sitä mieltä että MGA oli nyt
valmiiksi rakennettu ja eläkeläisen ajotyyliin sopisi
paremmin esim. TC-malli. Löysin taas Norjasta
vanhuksen jota lähdin lokakuussa katsomaan.
Ihastuin sen patinaan ja päätin samana päivänä
lähteä Trondheimistä ajamalla Tammisaareen.
Matka alkoi tuulisena mutta säästyin lumisateilta
kun ylitin vuoriston Åren kautta Östersundiin
josta löytyi hotelli jolla oli
autotalli.Seuraava päivä oli kaunis
aurinkoinen syyspäivä ja ehdin
hyvin illaksi Tukholmaan josta
lautalla yli Turkuun. Tullauksen
jälkeen matka jatkui kohti
Tammisaarta. Salon jälkeen alkoi
moottorista kuulumaan outo ääni
ja oletin että pakoputkeen oli tullut
reikä. Pääsin onnellisesti kotiin ja
vein seuraavana päivänä auton
korjattavaksi ennen katsastusta.
Mekanikkoni totesi että pakoputki
on ehjä, mutta outo ääni johtuu
ilmeisesti laakeriviasta joten aja

varovasti katsastukseen. Katsastuksen jälkeen
vuokrasin trailerin ja vein autoni Matinkylän
Autoon, jossa Tuomo lupasi tutkia mitähän
koneessa voisi olla vikana. Muutaman päivän
kuluttua Tuomo soitti ja kertoi löytäneensä vian,
kiertokanki poikki ! Ei auttanut muuta kun listata
mitä osia tarvittiin ja pyytää Englannista tarjous.
Onneksi kaikki osat löytyivät ja kone saatiin
kasattua suurella asiantuntemuksella. Kiitos
Tuomo ja terveisiä isällesi.
Nyt auto seisoo katoksen alla ja odottelee kauniita
syyspäiviä ennen kun se pääsee talvilepoon.
Keväällä täällä Tammisaaressa (Tuleva Raaseporin
kaupunki) ilmeisesti Uffe Enberg taas järjestää
veteraaninäyttelyn ”Isien pyöränjäljissä” joten
kaikki tervetuloa !
Munter on ollut yli kymmenen vuotta maissa
täysihuollossa joten ensi kesänä sen kunnostus
varmaan vie suurimman osan vapaa-ajasta, mutta
sitähän eläkeläisellä on.
Stig ja Chrisse Hausen
Tammisaari
Syyskuu 2008

URHEILUAUTOISTA JA VÄHÄN
GRAN TURISMOISTAKIN
Jossain vaiheessa uskoin että sanalle urheiluauto
olisi annettavissa yksinkertainen tietosanakirjamääritelmä mutta mitä enemmän tutkin asiaan
liittyvää kirjallisuutta ja lehtiartikkeleja sitä
hankalammaksi asia muodostui. Vaikka yritänkin
kirjoittaa objektiivisesti asiaa on kuitenkin pakko
tarkastella osittain vanhalla hyvällä periaatteella
”makuasioista voi aina kiistellä mutta on
olemassa hyviä ja huonoja makuja ja itselläni se
kaikkein paras”. Uskon edelleenkin
tietosanakirjamääritelmään - se ei kuitenkaan ole
yksinkertainen vaan hyvin monimutkainen.
Kiistattomiin perusasioihin kuuluu että
autourheilulla ja urheiluautolla ei ole mitään
välttämätöntä linkkiä keskenään, urheiluauto on
pääasiallisesti maantieliikenteeseen tarkoitettu
auto tai poikkeuksena säännöstä urheiluautoluokan kilpa-auto (esim. Porsche 917 tai Ferrari
330 P4) jota ei saa useimmissa maissa rekisteröityä
katuliikenteeseen. Urheiluautosta toki voi tehdä
kilpaversion tai joissain harvoissa tapauksissa sillä
voi kilpailla jopa lähes ilman muutoksia. Tämän
kertoo jo autourheiluluokituskin, koostuvathan
kansainväliset kilpailuluokat mm. Rally, Touring
Car tai Saloon, Sports Car ja Formula –luokan
autoista. Näistä sarjoista Touring Car ja Saloon
sarjoissa ajetaan modifioiduilla perheluokan
autoilla, tosin käytännössä kyseessä on
tarkoitukseen rakennettu kilpa-auto jonka
ympärillä on perheautoa muistuttava kori.
Ralliautojen kohdalla tilanne on sama, joskin
ralleissa on aina silloin tällöin kilpailtu myös
enemmän tai vähemmän modifioiduilla
urheiluautoilla (esim. Porsche 911). World Sports
Car Championship –tyyppiset sarjat ja yksittäiset
kilpailut joista kuuluisin 24 Heures du Mans ovat

urheiluautoharrastajalle erityisen mielenkiintoisia
johtuen siitä että niiden GT-luokissa ajettavat
autot ovat sekä ulkonäöltään että tekniikaltaan
hyvin lähellä katuversion urheiluautoja ja
perustuvat niihin. Formula 1-auto ei taas ole
urheiluauto vaan puhdas kilpa-auto.
Urheiluauton pitäisi kuitenkin olla suoraan radalle
harrastekäyttöön kelpaava ja siellä
ajettavuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan
nautittava.
Urheiluauton yhtälön tärkeimpiä muuttujia –
joita kaikkia pitää tarkastella aikakauden tekniikan
ja niiden asettamien rajoitusten puitteissa.:
Kaksiovisuus tai miksipä ei yksiovinenkin kuten
alkuperäinen Lancia Stratos prototyyppi. En tässä
yhteydessä laske isoa takaluukkua oveksi kuten
nykyään on tapana
Vetotapa: takaveto tai takapainotteinen neliveto.
Pohjalevy, jousitus ja jarrut urheiluautoon
suunniteltu, ei perheautosta lainattu.
Pyrkimys keveyteen ja turhan pois jättämiseen,
alhaiseen painopisteeseen ja optimaaliseen
painonjakaumaan.
Moottori tarkoitukseen sopiva joko edessä
pitkittäin, taka-akselin etupuolella tai sen takana.
Vaihteisto vanhemmissa autoissa manuaalinen
tai nykytekniikalla myös sekventiaali tai nopean
urheilullisen manuaalivaihtamisen mahdollistava
automaatti.

”Täysiverisyydestä” saa lisäpisteitä rajanvetoa
tehdessä, valmistajan ollessa perinteinen
urheiluautovalmistaja. Jonkun suuren
autonvalmistajajätin toimesta tai muuten
uudestaan henkiin elvytetty merkki ei pitäisi
automaattisesti kuulua tähän statukseen.

RX-8 pienine kulkemista helpottavine
”kaappariovineen” joita ei ehkä voi varsinaisiksi
oviksi sanoa, muilta osin auto on konseptiltaan
melko oikeaoppinen. Volvo P1800 perustuu
Amazonin tekniikkaan ja pohjalevyyn mutta on
kuitenkin tietyllä tapaa puhdasoppinen
designiltaan - ja ajettavuudeltaan kaikkea muuta
kuin Amazon. Jos samantyyppinen ratkaisu
esiteltäisiin nykyään en välttämättä hyväksyisi sitä
urheiluautoksi mutta 60-luvun alun tuotteen
olen valmis hyväksymään (varsinkin Jensenin
valmistamana versiona). Sen sijaan Audi TT joka
on lähtökohtaisesti etuvetotekniikkaa sekä
perheauton pohjalevyyn ja moottoreihin
perustuva suljettakoon ehdottomasti ja
välittömästi urheiluautomääritelmän ulkopuolelle (suutahtanut TT:n omistaja, luethan
kuitenkin artikkelin loppuun).

Lähtökohtana on siis oikeaoppinen toteutus ja
kompromissittomuus perusasioissa. Mielenkiintoisina rajatapauksina mainittakoon Lotus
Elan Mk2 (M100) jossa täyttyvät useimmat
urheiluauton määritelmät ja puhtaalta pöydältä
suunniteltu kokonaisuus auton ollessa kuitenkin
etuvetoinen ja moottori edessä poikittain, Saab
Sonett ja Alfa Romeo Sprint myös etuvetoisina
oman aikansa tuotteina sekä nykyautoista Mazda

Aikakauden ja markkinoiden asettamat
vaatimukset saattavat myös lisätä auton
turvallisuus- ja muuta varustelua. Urheiluautojen
valmistajien täytyy ottaa kaupalliset näkökohdat
huomioon siinä missä muidenkin, sellaisia
teollisuuspohattoja jotka ylläpitävät
urheiluautotehtaita vain omaksi huvikseen ei enää
juurikaan ole. Joku saattaa olla sitä mieltä että
esim. ilmastointi tai sähkösäätöiset penkit eivät

Moottorin teho ei ole suoranaisesti tärkeää mutta
hyvä teho/painosuhde sen sijaan on. Pisteitä
jaettakoon siis esimerkiksi ”hyvästä teho/
painosuhteesta omassa hinta-luokassaan”.
Urheiluauton moottorin ominaisuuksiin kuuluu
kierrosherkkyys ja kyky suuriin kierroslukemiin
Tämä rajaa pääsääntöisesti esim. dieselmoottorit
pois urheiluautoista, korkea matalien kierrosten
vääntölukema ei ole olennainen urheiluauton
ominaisuus.

kuulu urheiluu-autoon mutta nykypäivän
markkina-tilanteessa se ei vain ole realismia, niin
spartalaiset ostajat ovat liian harvassa. Vieläkin
on niitä joiden mielestä edes minkäänlainen
äänentoistolaitteisto ei kuulu urheiluautoon.

kaksi-paikkainen ja avokattoinen”. Kangaskatto
soveltuu urheiluautoon paremmin kuin taittuva
kovakatto kokonaispainon, painopisteen
korkeuden ja painonjakauman muutoksen
vuoksi.

GT eli Gran Turismo -autoissa jotka ovat läheistä
sukua urheiluautoille on tarkoituksellisesti
painotettu mukavuuteen, lisätilan tuomaan
ylellisyyteen ja varusteluun, nämä yleensä
kasvattavat auton kokoa ja painoa. Kaikki
ylläolevat muuttujat koskevat kuitenkin jossakin
määrin myös niitä. Jos auton kokoa ja varustelua
on tarkoituksellisesti kasvatettu mukavuuden
lisäämiseksi kyseessä on Gran Turismo, jos se
on tehty markkina-tilanteen ja lakimääräysten
vuoksi ja ylimääräistä painoa välttäen kyseessä
voi edelleen olla urheiluauto.

Nähtäväksi jää pitääkö Gran Turismon
määritelmää tulevaisuudessa laajentaa myös
neliovisiin autoihin kuten pian markkinoille
tulevat Porsche Panamera ja Aston Martin Rapide.
Kumpikin perustuvat erittäin puhdasoppisiin
ratkaisuihin,
Porschen
tapauksessa
todennäköisesti täysin uuteen pohjalevyyn ja
alustaan ja Aston Martinin tapauksessa DB9:n
tekniikkaan ja pidennettyyn pohjalevyyn,
muotoilultaan molemmat ovat erittäin GThenkisiä.

Esimerkkinä uusista GT-autoista Bentley
Continental GT joka perustuu Volkswagen
Phaetonin tekniikkaan, mutta kyseisessä
tekniikassa ei sinänsä ole mitään vääräoppista GTauton olleessa kyseessä. Urheiluautoista Porsche
911:n uusin sukupolvi on isompi kuin
alkuperäinen, erittäin varusteltu, satelliittinavigointi isoine näyttöineen jne. Wikipedianettitietosanakirja (engl.versio) väittääkin että
nykyinen 911 ei täytä puhtaan urheiluauton
määritelmiä vaan se pitäisi määritellä GT:ksi.
Tästä useimmat ovat kuitenkin eri mieltä, malli
on urheiluautomaailman ikoni ja pelkästään
varustelun lisääntyminen ei muuta sitä GT:ksi,
asiaa pitää tarkastella kunkin aikakauden
kontekstissa ja onneksi Wikipediaan pääsee
vaikuttamaan, kun vain joku saisi aikaiseksi.
Joskus kuulee väitettävän jopa että avoauto ei
voi olla urheiluauto mutta tässä sekoitetaan taas
autourheilu ja urheiluauto keskenään, jotkut
valmistajat eivät vain halua kilpailla avoautoilla
turvallisuus- ja jäykkyystekijöihin perustuen. Itse
asiassa 50-luvulla ja aikaisemmin urheiluauton
määritelmät mainitsivat erikseen ”useimmiten

Ns. superautot määrittelisin tapauksen mukaan
joko urheilu- tai GT-autoihin kuuluviksi eikä eri
luokakseen. Ei näiden määritelmien tekemisessä
ole kyse siitä että yhden luokittelun autot olisivat
jollakin tapaa parempia kuin toiset – vain erilaisia.
Urheiluauton määritelmä on hauska keskustelun
(lue: väittelyn) aihe joka ei perustu pelkästään
mielipiteisiin. Se on sadan vuoden aikana
muuttunut ja tulee edelleenkin muuttumaan,
mutta vain uusien autojen osalta. Oman aikansa
urheiluautot ovat edelleen urheiluautoja ja moni
huomattavasti nopeampi uudempi auto ei sitä
ole.
Alunperin julkaistu Siipimutteri-lehdessä.
Harri Asunta

MGB:llä Vironmaan auringon alla
– ensikertalaiskuskin kokemuksia

Oli kirpakkaan viileä lauantaiaamu, kun 8 komeaa
miestä seuranaan 6 viehkeää naista kerääntyivät
MG:eineen Katajanokan laiturille 7.6.2008,
hiukan ennen klo 9. Koko saattueeseen kuului
kymmenen MG:tä, joista 3 auton MGBrohkelikko oli lähtenyt matkaan jo torstaina, ja

peräti Riikan kautta Pärnuun tähdäten. Kahden
saattueen tarkoituksena oli kokoontua yhteen
Pärnussä lauantai-iltapäivällä. Lauantaiaamun
avaukseksi oli hienoa seurata pääkaupunkiseudulta, Lahdesta ja Tammisaaresta satamaan
arvokkaasti lipuvia klassikkoautoja. Säväyttäviä
kaikki tyynni. Omalla tavallaan vaikuttavin ajokki
oli tammisaarelaisten Hausenien MG TC
vuodelta 1947! Ja näytti olevan erinomaisessa
kunnossa. Autot keräsivät ansaitusti huomiota
ja muutamat simpsakat turistit ikuistivatkin
itsensä arvoautojen säihkeessä. Brittisporttiväen
keskinäiseen keskusteluun heräsi tuosta ajatus
kunnon MG-(tyttö?)kalenterin tekemisestä.
Siinäpä ajatusta kehiteltäväksi.
Noh. Aamu oli lämpöisen kesän alun jälkeen
värisyttävän kylmä. Pohjoista taivaanrantaa
peittäneet tummat pilvet herättivät ainakin
matkakertomuksen laatijan mieleen pienen,
levottoman epäilyksen tulevan viikonlopun sään
suosiollisuudesta. Olimme kartturivaimoni

kanssa ensimmäistä kertaa lähdössä pidemmälle
retkelle edelliskesänä hankitun, melkein teiniikäisen MGB Roadsterin vm. -76 kanssa ja heti
oikein ulkomaille! Tavoitteenani oli tarjota
suorastaan unohtumaton ensiretki kartturille.
Hän oli ensimmäistä kertaa sporttimme kyydissä
ja hiukkasen jännitin hänen kokemuksiaan. Siten
tärkein odotukseni oli huumaavan aurinkoinen
sää. Tuumiskelin, että sepä se retken tekee.
Tuoreena osallistujana aavistukseni synkkenivät
vielä hivenen, kun laivaan pääsyä odotellessa
onnistuin särkemään automme takaluukun
lukon. Hölmistyneenä, hiukan häpeillen esittelin
avaimen päässä ärsyttävästi törröttävää
lukkopesää kokeneemmille kuskeille. Ja
laskeskelin nopeasti mielessäni matkakassan
riittävyyttä uusien matkavaatteiden, hammasharjojen yms. retkitykötarpeiden hankkimiseen.
Kas kun kaikki matkatavaramme olivat tietenkin
tukevasti turvassa, lukossa olevan luukun alla!
Vaan kokeneet tietävät, kuinka kävi. Yhteisin
resurssein ja ponnistuksin luukun lukko aukesi
ja korjattiin. Gratschewin isä ja poika aloittivat
sinnikkään roplausurakan erilaisin työvälinein.
Stig Hausenilta löytyi riittävän pieni ruuvimeisseli,
jolla Tuomo Saaristo ammattimiehen tarkoin
ottein tiirikoi lukon auki. Ja vieläpä kiinnitti
irronneet lukonosat toisiinsa. Kiitokset kaikille
vielä kerran! Miehet osoittivat hienosti, millaista
yhteishenkeä brittisporttilaiset kantavat
muassaan. Nykyään, ehkä jopa yltiöindividualistisena minäminäminulle-aikana
puhutaan paljon yhteisöllisyydestä tai sen
puutteesta, vaan autokerholaisemme osoittivat
oikeaa käytännön yhteishenkeä.
Jopa alkoi hymyilyttää! Takaluukku kunnossa.
Nokka kohti etelää, Nordic Jet Linen laivaan,
mieltä kovasti elähdyttävän sporttipörinän
kaikuessa ympäri Kanava-terminaalia. Samalla
hetkellä pilvet hälvenivät Suomenlahden
eteläisellä taivaalla paljastaen poskia kuumottavan
auringon. Retken värisävyt kirkastuivat hetkessä.

Laivassa päästiin kommelluksitta kaffelle ja muille
pikku eväille, pikaisille ostoksillekin. Merimatka
sujui notkeasti parissa tunnissa. Eipä aikaakaan,
kun värikäs saattueemme kokoontui hyvään
jonoon Tallinnan sataman kulmille. Matka
Pärnuun jatkui edelleen upeasti auringon
paisteessa. Matkan aikana havaitsin käytettävän
monenlaisia suojapäähineitä: todella brittisportin
tyylisiä lippalakkeja ja upeita erivärisiä kypäriä,
safarihatunkin. Ja ne naisten lierihatut ja huivit!
Itselläni oli nuorisomallinen moderni lippis
auringon suojana, joka toimi tehtävässään ihan
hyvin, muttei ehkä tyylillisesti oikein sopinut.
Lippikset eivät ole suosikkipäähineitäni. Ehkäpä
Teksasissakin vaikuttaneeseen MGB:heni sopisi
kunnon Stetson? Siinäpä pikkumietittävää ensi
kertaan.
Ensikertalaiskuskilta vaati pikku jännitystä ja
huomattavaa keskittymistä vieraan pääkaupungin
liikenteessä sukkulointi, keskellä saattuetta. Vaan
Lundellin Tomi piti tavan mukaan saattueen
kasassa. Myös kartturini oli tilanteen tasalla.
Hetkisen kuluttua pääsimme kaupunkialueelta
ja Pärnu mnt-, Vabaduse pst- ja E67-tiet
kumisivat allamme maili maililta. Korvat
tarkkoina kuuntelin MGB:n moottorin
kierroksia, tarkkailin öljynpaineita ja lämpötilaa.

Auto oli kunnolla huollettu ennen
retkeä, vaan ainahan sitä voi sattua mitä
vain. Etenkin aloittelijalle.
Vaan kaikki tuntui sujuvan.
Saattueemme sai eestiläisiltä
vastaantulijoilta iloisia hymyjä ja
kannustavia heilutuksia. Ohittavista
autoista otettiin saattueestamme
runsaasti kuvia ja matka jatkui hymyssä
suin. Paitsi että naapurimaamme
liikennekulttuuri sai kokemattoman
saattuekuskin ja kartturin suorastaan
kauhistelemaan sitä, kohteliaasti
sanottuna, uhkarohkeutta, millä
veljeskansamme ratkoo erilaiset kohtaamistilanteet liikenteessä. Ja miten hämmästyttävää
vauhtia sitä voikaan päästä Hummerilla, vaikka
sillä vetäisi parin tonnin painoista venettä
heiluvalla trailerilla. Liikennekokemuksia
myöhemmin illalla jakaessamme Riikassa asti
käyneet saivat ainakin minut vakuutettua siitä,
että Riika on kaunis ja ehdottomasti vierailun
arvoinen kaupunki. Lentokoneella matkustaen.
On kuulemma ihan oma kirjansa, heikäläinen
liikenne. Matkailu totisesti avartaa!
Matka Pärnuun sujui mutkattomasti, ilman
dramatiikkaa. Asianmukaisilla jäätelö- ja
kahvitauoilla MG:t saivat jälleen toimia asusteina
poseeraaville paikallisneideille. Ja aamulla

herännyt kalenteriajatus jotenkin palasi mieleen.
Perillä majoituimme Aisa Hotelliin (www.aisa.ee),
joka osoittautui olevan hyvin rauhallisella alueella
ihan merenrannan vieressä ja keskustan
läheisyydessä. Kivinen hotelli oli sisältä mukavan
viileä iltapäiväauringon lämmittämälle
matkalaiselle. Ainakin meidän huoneemme oli
siisti ja mukava, parvekkeineen. Parkkipaikka
kaikille autoille löytyi hotellin pihalta. Korviini ei
kuulunut keneltäkään matkalaiselta huonoja
kokemuksia tahi riitasointuja hotellista. Paitsi
mitä nyt aamuyöllä naapuri-huoneessamme
asuvien nuorten palatessa yöjalasta kuului
satunnaisia levolle asettumisen kepeitä ääniä.
Noin parin tunnin ajan. Vaan sitäpä sattuu missä
vain.
Pari autokuntaa päätti lähteä iltapäiväksi
kolopallokentälle, joku muuten vain autoilemaan
lähiympäristöön. Me muut suunnistimme
varmoin ottein merenrannalle. Jahka Tuomo S.
oli jälleen tiirikoinut takaluukkumme auki.
Tämän jälkeen viisastuimmekin niin paljon, että
matkalaukut kuljetettiin loppumatkan penkkien
takana. Aurinkoisella ajomatkalla kuivuneiden
kurkkujen vaistot ohjasivat kummasti
päätöksentekoa ja askelia. Iltapäivän mittaan
ehdimmekin tutustua useampaan viehättävään
rantapaviljonkiin ja kastella varpaamme

Itämeressä. Kuka mitenkin. Pärnun ranta
ihmisineen, todella hienoine hiekkoineen,
kylpylöineen, art deco-vaikutteineen
kaikkineen oli kerrassaan upea! Yltyipä
joku kotiinpäin puhelimella raportoidessaan toteamaan, että kaikenmaailman
playadelingleseille asti on turha suunnata.
Pärnussä jo on Välimerellistä meininkiä.
Ilta sitten saapui. Niinpä suuntasimme
keskustaan ja varattua illallista kohti.
Taitaapa eestiläisessä palvelukulttuurissa
olla vielä jotain kehittämistä, koskapa
Suomesta etukäteen tehty varaus oli
tyystin hävinnyt, ruoat ravintolan
kaapeista loppuneet, lukuun ottamatta
viittä pihviä, kuutta karitsanpaistia ja 20
kampelaa! Kokki ei kuitenkaan uskaltautunut kattiloidensa takaa esille
illallisestamme keskustelemaan. Niinpä
poistuimme paikalta. Ainakaan
tämänkertainen, hämmentävä kokemus
tästä Seegi Maja-ravintolasta ei rohkaise
uudelleen astumaan sisälle. Muuten kuin ehkä
itse rakennusta ja sen sisustusta pitkine
miekkoineen ihailemaan.

Pienen kävelyretken jälkeen löysimme rannalta
hyvän ulkoilmaravintolan, jossa kysymykseemme
”onko teillä ruokaa” vastattiin hämmästyen
mutta asiallisesti, että ”tämähän on ravintola”.
Ja kylläpä olikin. Palvelu pelasi todella nopeasti,
tarjoilijattaremme ihan juoksuaskelin hoiti
pöytäämme ruokaa ja juomaa toiveidemme
mukaan. Pippuripihvejä Cafe De Pariskastikkeella kehuttiin vuolaasti. Ilta kului oikein
leppoisasti ja liiankin nopeasti yötä kohti. Tämän
Kuursaal-ravintolan sisätiloissa oli paikallisnuorison suosima tanssipaikka, jossa sitten
jotkut meistä vielä hetken viivähtivät. Rumpu
kun löi, jalka nousi.
Sunnuntaiaamu koitti säällisen aamupalan
merkeissä ja saman tien päätettiin lähteä ennen
klo 10 Tallinnaa kohti. Reitti alkoi tiestä numero
59, joka lähtee Pärnun eteläkulmilta ja menee
Sindin läpi 25 kilometrin päähän Toriin, josta
käännyimme tielle 5 Türia, Paidea ja Rakverea

kohti. Noin 15 km:n ajon jälkeen erkaannuimme
vasemmalle, tielle 58, joka Kiismassa vaihtuu
tiukan oikean jälkeen tieksi numero 27. Siitäpä
sitten Järvakandin läpi Raplaan lounasajan kahvit
juomaan huoltoaseman Kiire Kohvik-kahvilaan.
Tämä etappi oli aivan mahtavan tunnelmallinen
ja rauhallinen maaseutupätkä. Mainio valinta.
Ajelimme sunnuntaiaamupäivän kiireettömässä
rauhassa, satunnaisia haikaroitakin ihaillen. Tie
oli kovasti brittisportin matkanteolle sopivaa,
mitä nyt hiukan epätasainen siellä täällä. Millaista
lomaa!
Upean aamupäivän päätteeksi nautiskelimme
matkasta vielä tietä nro 15 ja yhtäkkiä olimmekin
taas Tallinnan kuhinassa ja satamassa noin klo
13.30 odottelemassa viimeistä merietappia Super
Sea Cat 3:lla. Merimatka takaisin Helsinkiin sujui
nopeasti ja niinpä keskinäisten kiitosten jälkeen
saattue hajaantui kukin suunnilleen. Meidän
matkamme suuntautui läntiseen koto-Suomeen.
Kotipätkän aikana kuulostelin sitten kartturilta
kokemuksia ensiretkeltään. Hänpä kertoi oikein
kovasti tykänneensä matkasta. Hienon matkan
oli tehnyt aurinkoinen upeaa sää, tietty. Ja
avosporttiautoilu oli ollut puhtaasti hauskaakin.

Ehkäpä suurimman vaikutuksen kuitenkin oli
tehnyt koko matkan ajan vaikuttanut iloinen ja
leppeä me-henki sekä yhteinen tekemisen
meininki. Niinpä. Nehän ne hienon retken
tekevät.
Lopuksi ensikertalaiskuskilla ja –kartturilla on ilo
kiittää kaikkia saattueen autokuntia. Gratschewit,
Hausenit, Kuismat, Lundellit, Päiväniemet,
Saaristot, Sandbergit, Vattulaiset ja Westermarckit:
kiitos teille upeasta retkestä. Ja lisäkiitos Tuomo
Saaristolle teknisestä tuesta. Matkaraportin
tekijänä esitän vielä koko saattueen puolesta isot
kiitokset matkanjohtajille Tomi Lundellille ja
Marja Silvasti-Lundellille koko tapahtuman
järjestelyistä ja nuoteista.
Ensi vuoteen pitäisi nyt sitten malttaa. Jotain
puhetta jo paluulaivassa oli, josko ensi kesänä
lähdettäisiin jo perjantaina. Ja kohteeksi tapailtiin
Tartoa. Kuulostaa lupaavalta. Tilaan auringon
valmiiksi. Ja takaluukun lukkoon uuden ruuvin.
Jarmo Matala-aho.
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Britit kohtaavat -tapahtuma järjestettiin tällä kertaa
Ruotsinpyhtään ruukin alueella. Paikalla oli paljon hienoja
brittiautoja ja niiden hienoja harrastajia. Yläkuvassa MGrivistöä Nikolai Gratschewin johdolla. Vasemmalla Unto
Hartikainen ajanmukaisessa ajohaalarissaan ja alla Matti
Honkasen sporttinen Vauxhall VX490. Tomi

