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Brittisportti on itsenäinen lehti, joka kootaan talkooperi-
aatteella. 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 )

Brittisportti



Syyskuiset terveiset! Kesä 2009 oli säiden puolesta
suosiollinen autoharrastajille. Hyvät ajosäät ovat
jatkuneet syyskuulle asti ja kesän tapahtumat
saatiin vietyä läpi mukavassa säässä.

Kirjoittaja itse ei tänä kesänä hääkiireiltään ole
ehtinyt osallistua kaikkiin tapahtumiin. Haikossa
kuitenkin tapasin teistä useita ja Viron retkikin
saatiin hienosti tehtyä. Molemmista
myöhemmin lehdessä artikkelit kuvineen.

Otamme mielellämme vastaan kesän aikana
tulleista autoilukokemuksista ja –tapahtumista
kuvia ja juttuja seuraaviin numeroihin. Ne ovat
hyviä virikkeitä muillekin, kun suunnittelemme
seuraavaa ajokautta.

RATIN JA SELKÄNOJAN VÄLISTÄ

Kerhomme virallinen syyskokous pidetään
perjantaina 13.11.2009. Kokouspaikkana on
perinteisesti Hemingway’s Pub, Hietalahden-
ranta, 11 Helsinki. Virallisen kokousosuuden
jälkeen, jos vielä menojalka vipattaa, jatkamme
pikkujoulujen merkeissä. Kokouskutsu
myöhemmin tässä lehdessä.

Kauko Ruuska
puheenjohtaja MGCCF ry

PS. Sirpa Kuisman hienoja kuvia kesältä 2009
löytyy Flickr-kuvapalvelussa. Klikkaa linkkiä
klubin kotisivulla www.mgcc.fi.



Kokouskutsu

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: Perjantai 13.11.2009 klo 18,00 - n.20,00

Paikka: Hemingways pub, Hietalahdenranta 11, H:ki
(Ilmaisia parkkipaikkoja löytyy Hietalahden torilta klo
18:00 jälkeen, ratikka 6:n pysäkki on pubin edessä)

Asialistalla sääntömääräiset asiat:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)
10)

Tervetuloa

M.G. Car Club of Finland ry:n hallitus

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen.
Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta.
Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.
Päätetään hallituksen jäsenille, kokousedustajille ja
tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
Vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen
jäsenet erovuoroisten tilalle.
Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Käsitellään muut asiat, jotka kokous päättää ottaa
käsiteltäväkseen.



Myydään MGB 1800. vm 1964 museokatsastettu v 2000. Ollut meillä 28 vuotta, täysremontti
tehty, mukaan kovakatto,varaosia,varaosakirja ym. Hp 12 000 euroa. Vaihdossa voin ottaa
moottoripyörän. Pekka Kortelainen 0400 236 504.

Myydään MGB 1800 roadster -63 alkuperäisessä kunnossa, rekisteröity.
Mukaan myös uusi rättikatto + vanha kova katto, moottori ja vaihdelaatikko.
Hp 5300:-/tarjous. puh 0405071471/Heikki



Vuotuinen Haikko Picnic järjestettiin 7.6.
Vieraaksi oli kutsuttu Miata Club, joka olikin
hyvin edustettuna useammalla autolla. Miata
Club of Finlandin toiminnasta saat lisää tietoa
kerhon nettisivuilta.

MG Car Clubilta paikalla oli parisenkymmentä
autoa. Kolea sää verotti hieman osallistujien
määrää. Mutta Haikko ei pettänyt taaskaan ja
kokoontuminen saatiin järjestettyä ilman
vesisadetta.

Autoteemaan sopi hyvin myös Haikon
kesän taidenäyttely, jossa oli esillä
taiteilija Miina Äkkijyrkän autonosista
koottuja lehmäaiheisia taideteoksia.

Tapaaminen sujui taas tuttuun tapaan
konepeltejä aukoen ja autoja vertaillen.
Perinteen mukaisesti tekninen raati
valitsi paikalla olleista autoista parhaiten
alkuperäistä vastaavan. Tänä vuonna
Concours d’Elegance-pokaalin
mukaansa sai Unto Hartikainen

Haikko Picnic 2009Haikko Picnic 2009



autollaan MGB 1,8 vm 1965.
Yleisö äänesti suosikikseen Seppo
Hallikaisen MGA MKII vm 1962.

Austin-kerhoa paikalla edusti
Arne Åvallin Austin Atlantic.

Kauko Ruuska



Museorekisteröinti

Museoajoneuvo on katsastustoimipaikan
valtakunnallisen rekisteröidyn museoajoneuvo-
järjestön lausunnon perusteella museo-
ajoneuvoksi hyväksytty ajoneuvo, jonka
valmistusvuoden päättymisestä on kulunut
vähintään 30 vuotta ja joka on säilytetty
alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai entistetty
asianmukaisesti.

Jos rekisteröimätön ajoneuvo rekisteröidään
museoajoneuvoksi, tulee asiakkaan esittää
seuraavat asiakirjat rekisteröinnin yhteydessä:

1) Museoajoneuvolausunto (museoajoneuvo-
    järjestön ajoneuvosta antama lausunto, joka
    esitetään katsastuksen yhteydessä)
2) Omistusoikeusselvitys
3) Tullin lupa rekisteröintiin, mikäli kyseessä on
    ulkomailta tuotu museoajoneuvo
4) Liikennevakuutus.

Museoajoneuvolausunnon ja lisätietoa
museoajoneuvoista saa museoajoneuvo-
järjestöiltä, esim. Suomen Automobiili -
Historiallinen Klubi ry:ltä, FHRA ry:ltä ja
Autohistoriallinen Seura ry:ltä. Museoajoneuvon
hyväksymisestä (rekisteröinti- tai muutos-
katsastus) saa lisätietoa katsastustoimipaikoilta.
Museoajoneuvojen hyväksyminen
katsastuksessa

AKEn ohje 2416/208/2003 22.8.2003

Ajoneuvon omistusoikeusselvityksen tulee
pääsääntöisesti sisältää katkeamaton
omistusoikeusketju viimeisestä rekisteriin
merkitystä omistajasta lähtien. Jos kyseistä
selvitystä ei voida antaa, ajoneuvon vaiheista
Suomessa tulee esittää omistusoikeusselvitys
vähintään viimeisen kymmenen vuoden ajalta.
Ulkomailta maahantuodun museoajoneuvon
rekisteröinnin yhteydessä tulee
omistusoikeusketju selvittää viimeisestä
ulkomaisesta omistajasta lähtien.

Tullilaitos on autoveroviranomainen ennen
ensirekisteröintiä suoritettavassa
autoverotuksessa. Ajoneuvon maahantuonnista
ja autoverotuksesta tulee tiedustella tullista.

Jos museorekisteröitävä ajoneuvo on jo
rekisterissä, ajoneuvo tulee viedä
muutoskatsastukseen. Katsastuksen yhteydessä
vaaditaan rekisteröintitodistuksen lisäksi
museoajoneuvolausunto.

Museoajoneuvoon saa pääsääntöisesti
mustapohjaiset rekisterikilvet.

Museorekisteröinnistä saa lisätietoa
rekisteröinnin neuvonnasta puh. 020 696 330
(pvm/mpm) tai osoitteesta rekisterointi@ake.fi.

Suomen Automobiili - Historiallinen Klubi ry,
FHRA ry
Autohistoriallinen Seura ry,
Suomen Veteraanimoottoripyöräklubi ry
Suomen Linja-autohistoriallinen Seura ry
Tullilaitos

MUSEOREKISTERÖINTI
LÄHDE: AJONEUVOHALLINTOKESKUS (AKE)



Rekisterikilpien historiaa

Itsenäisyyden alussa 1917-1922 käytettiin erilaisia
kilpiä kaupungeittain.

1922-1929 normaali kilpi oli valkopohjainen,
jossa oli läänitunnus ja enintään nelinumeroinen
luku.

1930-40 -luvuilla käytettiin vuosittaisia kilpiä:
parittomina vuosina mustat merkit valkoisella ja
parillisina vuosina valkoiset merkit mustalla
pohjalla. Tunnuksessa oli läänitunnus,
välimerkki ja enintään nelinumeroinen luku.
Kilvessä vasemmalla oli sinetti ja vuosiluvun
kaksi viimeistä numeroa.

1950 vuosittaiset kilvet poistuivat.
Normaalikilven tunnuksessa oli kaksi kirjainta,
välimerkki ja enintään kolminumeroinen luku
valkoisin merkein mustalla pohjalla.
Ensimmäinen kirjain oli läänitunnus.

1960 kilpeen tehtiin valkoinen reunus. Kirjaimia

oli kolme ja numeroita yksi tai kaksi.

1972 nykyinen kilpityyppi otettiin käyttöön.

1996 auton kilven kokoa pienennettiin. Vanhat
mitat ovat 123 mm x 342 mm ja 123 mm x 397
mm.

2000 siirtokilpi muuttui siirtomerkiksi.

2001 otettiin käyttöön EU-kilvet autoihin,
perävaunuihin sekä moottoripyöriin.

Lisätietoja rekisterikilvistä: kilvet@ake.fi tai puh.
020 696 334 (pvm/mpm).

Jouni Airaksinen

Kuva: Kristian Romberg

MGB-1 autossa on lisämaksullinen erityiskilpi ilman
EU-tunnusta. Lyhyt kilpi mahtuu hyvin Amerikan
mallin MGB:n rekisterikilven paikalle. Alkuperäiset
amerikkalaiset kilvethän ovat varsin kapeat.
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Aamulla 13.6.2009 klo 9 aikoihin lähdimme kohti
etelä-satamaa. Tavoitteena löytää muut matkalle
lähtevät MG:t ainakin hieman ennen laivan
lähtöä. Löytyivät! Ei voinut olla huomaamatta.
Matka ei toki ollut pitkä, olimme lähteneet
matkaan jo edellisenä iltana Tampereelta, mutta

yöpyneet tuttava pariskunnan luona etu-
töölössä. Olimme matkassa ensi kertaa, joten
tuttuja ei liiemmin ollut, vaikka esittelyjen jälkeen
muutama nimi oli Brittisportti lehdestä tuttu.
Ilma oli utuisen kostea, no eipä ainakaan satanut,
vaikka Viron puolelle sateita ennustettiinkin.

Lautalla kaikki toimi kuten odottaa sopii. Matka
sujui joutuisasti, ilma vain ei vaikuttanut kovin
lupaavalta. Tallinnaan saavuttiin ajallaan ja pienen
kunnia kierroksen (matkanjohtaja oli eri laiturissa,
kuin oletti) sekä pienen odottelun jälkeen (osa
autoista joutui yläkannelle) jatkoimme urheasti
kohti seuraavaa etappia. Ensimmäinen kohde oli
Rocca Al Maren kauppakeskus, joka löytyikin
pienen hapuilun jälkeen ja parkkipaikan reunalta
kylmäasema, jossa saimme autot tankattua. Täällä
selvisi, että Gratschewitin autokunnalla oli
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mukana navigaattori. Päätettiin kokeilla
nykytekniikalla suunnistusta.
Määränpäänä seuraava taukopaikka,
Keilan kaupunki. Luonnollisesti Keila
nimisiä paikkoja oli kaksi, Keila ja Keila-
Joa. Väärää Keilaa oli tarkoitus välttää.
No ensimmäinen liikenne ympyrä ja
katselimme nuoteistamme, että taitaa olla
se väärä määränpää. Selvisi se varmaan
kaikille viimeistään siinä vaiheessa kun
”keskellä” kaunista Viroa näkyi
muutaman metrin päässä
pohjoisrannikko.

Virheestä emme ainakaan me olleet
pahoillamme. Maisemat olivat näkemisen
arvoisia, ilma kohtalainen ja reitti ”valinnan”
kruunasi komea Keila-Joan vesiputous, jota
pysähdyimme katsomaan. Osalle paikka oli tuttu

jo aiemmilta retkiltä. Putoukselle oli vapaapääsy,
mutta auton pysäköintiin täytyi ostaa tiketti
paikallisesta kioskista.  Voin kyllä sanoa, että
vaikkakin tulomatka ajettiin suunniteltua reittiä
pitkin, oli menomatka mutkateineen enemmän
mieleeni.

Keila-Joasta lähdimme eteenpäin kohti 1400-
luvulla rakennettua goottilais-tyylistä Harju-
Ristin kirkkoa. Putouksilla ollessamme ilma oli
muuttunut aurinkoiseksi, mutta matkan edetessä
pilvisyys lisääntyi ja taivas tummeni. Sade alkoi
tihkuna, voimistuen kuitenkin kokoajan. Katon
nostaminen ei kuitenkaan ollut vielä
ajankohtaista. Kovemmissa sadekuuroissa
ajolasit olivat jo tarpeen. Ristin kirkolle
pysäköidessämme nostimme kuitenkin katon
ylös ja niin tekivät melkein kaikki muutkin. Kun
jatkoimme matkaa kohti Haapsalua, oli joka



autossa kuomu nostettu, yhtä lukuun ottamatta.
Kyseisestä autosta oli katto jäänyt kotiin, joten
he jatkoivat avo-autoilua muiden jo luovuttaessa.

Haapsaluun ja kylpylä hotelli Thalasso Spa Fra
Maren saavuttiin erittäin märissä tunnelmissa.
MGB:n tuulilasin nurkasta virtasi vettä kartturin
syliin ja jalkoihin. Kaukon autonsa päälle
levittämä suoja aiheutti kateutta (nyt meilläkin
on sellainen vakiovarusteena). Huoneet kuitenkin
saatiin ilman kummempia viivytyksiä ja autot
hotellin pääoven eteen parkkiin. Vuorossa oli
vapaata oleskelua ja mahdollisuus tutustua
kylpylään tai sen ympäristöön, mutta kaatosade
ei juuri houkutellut rannalla samoiluun.

Yhteinen illallinen oli seuraavaksi ohjelmassa.
Ravintola Päeva Villaan siirryttiin veden
paisumuksen vuoksi taxeilla, vaikka muuten se
olisi ollut kävelymatkan päässä. Vettä tuli
todellakin niin paljon, ettei kaupungin

viemärijärjestelmä enää siitä selvinnyt. Kaduilla
oli pahimmillaan toistakymmentä senttiä vettä.
Perille kuitenkin päästiin ja ruoka oli maittavaa.
Ainoa ongelma oli annosten eri aikainen
saapuminen. suurin osa oli ehtinyt jo hyvinkin
nauttia ruokansa, kun toiset vielä odottivat
tilaustaan. Lopulta kaikki tulivat ravituksi ja taxilla
matkattiin takaisin  hotellille.

Sunnuntai aamupäivällä aloitimme matkan
takaisin Tallinnaan. Osa autokunnista jatkoi
matkaansa Hiidenmaalle. Ennen lähtöä
ehdimme tutustua kaupunkiin ja paikallisiin
markkinoihin. Matkaan lähdettäessä ei satanut,
muttei kyllä aurinkokaan näyttäytynyt. Laskin silti
kuomun alas, esimerkki jota kukaan muu
Tallinnaan lähtijöistä ei noudattanut. Arvelivat
varmaan vettä vielä satavan. Olivat oikeassa,
mutta kattomme pysyi alhaalla.



Tällä kertaa reitti pysyi suunnitelman mukaisena.
Matkan aikana pysähdyttiin katsastamaan 1200-
luvun alussa rakennetun Padisen sistersiläis
luostarin raunioita. Kyseinen luostari on muuten
saanut vuonna 1351 Ruotsin Kuningas
Maunulta oikeudet kalastaa Vantaanjoen
koskissa. Mahtaakohan sopimus olla vielä
voimassa? Ei silti, raunio luostarin vakinainen
asukasluku lienee varsin vähäinen. Vieressä oli
myös tyylikäs kahvila rakennus Padise Möis, jossa
nautimme kahvia ja leivonnaisia. Padisesta matka
jatkui kohti Tallinnaa. Pysähdyimme vielä
Veskikülan lähellä olevan linnamaisen kartanon
pihassa. Komea rakennus.

 Tallinnaan saavuttaessa alkoi sää selkeytyä ja kohta
ilma oli varsin aurinkoinen. Ennen lautan lähtöä,
ehdimme vielä käväistä ostoksilla. Sitten olikin
jo aika ajaa lauttaan ja aloittaa kotimatka.
Helsinkiin päästyämme meillä oli vielä edessä ajo
Tampereelle. Vesisade alkoi suunnilleen

Kansallismuseon kohdalla ja jatkui aina
Hyvinkäälle asti. Kuomu pysyi alhaalla.

Kiitos kaikille osallistujille matka seurasta ja
erityiskiitos matkan järjestelyihin osallistuneille.
Hauskaa oli, ja märkää.

S.G ja K.I



Nautinnollisen kylpyläkokemuksen jälkeen
Haapsalussa sunnuntaina ryhmä jakautui kahtia.
Pääosa porukasta lähti kotimatkalle mutta neljä
autokuntaa päätti vielä lomailla muutaman
päivän Hiidenmaalla.

Lähdimme hyvissä ajoin hotelliltamme kohti 10
kilometrin päässä sijaitsevaa Rohukulan satamaa.
Matkan varrella kuvasimme komean entisaikaisen
linnan mahtavia raunioita. Olimme satamassa
reilusti ennen lähtöaikaa ja jouduimme
suojautumaan sateelta ja tuulelta lipunmyynti-
kojuun. Kurjasta säästä ja sumusta huolimatta
ylitys meni ongelmitta.

Lähellä satamaa oli ensimmäinen nähtävyys,
Suuremöis, Hiidenmaan suurin kartano. Sisälle
emme päässeet mutta itse rakennus

ympäristöineen oli vaikuttava samoin kuin
kauniisti entisöity kivityö ulkorakennuksen
ikkunoissa ja ovikaarissa.

Arvelimme sään paranevan seuraavaksi päiväksi,
joten palasimme suorinta tietä hotelliimme
Köresaaren Viskoosiin. (Köresaari on muuten
yhtä vähän saari kuin on Tammisaarikin!)
Ohitimme matkalla Ristikukkulan, paikan jolle
legendan mukaan on muinoin pystytetty risti
häätappelun muistomerkiksi. Nyt ohikulkijat
varmistavat hyvän onnensa jättämällä kukkulalle
oman ristinsä. Se on tehtävä luonnonaineista
mutta luontoa vahingoittamatta. Paikalla on
sadoittain eri kokoisia ja muotoisia ristejä. Kun
lähdimme paikalta tienvarteen pysähtyneen
turistibussin väki taisi ilahtua enemmän neljän
hauskan auton kuin ristien katselemisesta.

HARMEJA HIIDENMAALLAHARMEJA HIIDENMAALLA



 Valitettavasti me emme olleet jättäneet kukkulalle
omaa hyvän onnen ristiämme ja kuinka sitten
kävikään!Lähdimme parkkipaikalta turistien iloksi
komeasti kaasutellen kun vaihdelaatikosta alkoi
kuulua kamalaa kirskuvaa ääntä. Yritimme ajaa
eteenpäin mutta jatkuva lonksutus pakotti
meidät jäämään ensimmäiselle bussipysäkille.

Rauno ajoi auton toisen sivun pyörät bussi-
pysäkin korokkeelle päästäkseen ryömimään sen
alle. Muut matkalaiset kerääntyivät auttamaan ja
jakelivat diagnooseja: Tuleeko ääni edestä vai
takaa? Ei se tulee keskeltä. Ei kun takaa. Ei kun
edestä. Ei, kyllä se tulee edestä mutta kulkeutuu
taakse.... Ehdotuksia tuli yhtä monta kuin oli
katsojiakin mutta kaikki olivat yhtä mieltä siitä
että jotain vikaa on. Olimme niin lähellä hotellia
että päätimme ajaa varovasti perille käyttäen vain
nelosvaihdetta. Hyvin selvisimme viiden
kilometrin matkan kertaakaan vaihtamatta.

Hotellimme Viskoosissa oli nimeltään
Viinaköök. Se on iso kivirakennus, joka
historiansa aikana on ollut monenlaisessa
käytössä mutta jonka joku suomalainen (kuinkas
muuten!) on 10 vuotta sitten muuttanut oikein

mukavaksi hotelliksi. Kohtuullinen yöpymis-
hinta sisälsi aamiaisen lisäksi myös hyvän buffet-
illallisen.

Hotellin isäntä, Tapsa, oli iloinen voidessaan
järjestää meille apua seuraavaksi aamuksi
paikallisesta autokorjaamosta. Siellä - ja taas
kaikkien yhteisellä avulla - ongelma vahvistui siksi
mitä Rauno oli pelännyt. Vaihdelaatikossa oli
jotain todella löysää!

Päätimme odotella kunnes Tapsa sai järjesteltyä
asiamme. Se sujui hienosti. Monien suomalais-
tenkin tuntema autojen korjaamo- ja
entisöintiyritys ajaisi meidät ja auton trailerilla
seuraavana päivänä Tallinnaan.

Sää oli edelleen kurja mutta siitä huolimatta muut
kolme autoa lähtivät kiertoajelulle suunnitelman
mukaan. Meidän päivämme oli rauhallinen.
Kävelimme muutaman kerran hiljalleen ympäri
kylän. Kierros kesti noin viisi minuuttia. Kun
illalla kuulimme toisten matkaraportin,
päätimme palata myöhemmin kesällä,
aurinkoisella säällä katsomaan sen mitä nyt
menetimme.

Paluu Tallinnaan seuraavan päivänä sujui
pehmeästi. Meillä oli hyvää aikaa purkaa auto,
käydä ostoksilla ja tavata muut palaavat
autokunnat. Helsingin laivaankin selvisimme
jälleen vain nelosvaihdetta käyttäen.
Kotisatamassa oli vastassa poikamme Pauli,
jonka kyydissä me ja auto - taas turvallisesti
trailerilla - pääsimme kotiin.

Ann Halme

Vanhat majakat ovat Hiidenmaan ykkösnähtävyys.
Tunnetuin ja komein on Kõpu Tuletorn, joka
muistuttaa enemmän keskiaikaista linnaa kuin
perinteistä majakkaa. Ulkomuoto selittyy sillä, että
rakennelma on tosiaankin vuodelta 1513! (TL)





Vuoden suurin historiallisten autojen
ratatapahtuma ja harrasteparkki yli 25-
vuotiaille ajoneuvoille vietettiin
perinteisissä merkeissä Hämeen-
linnan Ahvenistolla elokuun
puolivälissä.

Tapahtumaan oli ennakko-
ilmoittautunut n. 150 kuljettajaa
kilpureineen, joten tiedossa oli taas
tiukkaa kilpailua. Siitä pitivät huolta

HISTORIC GRAND RACE 20099

Svahnin upea Triumph TR4

Pekka Paaralan Austin Healey Sprite MKI



14 kilpalähtöä aika-ajoineen ja
lämmittelyineen.

Viikonlopun sää näytti ennakkoon lievästi
sanottuna epävakaalta, mutta kisan
tiedotuspäällikkö eli minä lupailin
MTV3:n aamutelevisiossa kisaviikon
keskiviikkona aurinkoista säätä
Ahvenistolle kumpanakin kisapäivänä,
mikä osittain toteutuikin – lauantai oli
mitä hienoin auringonpaiste ja porukkaa
mukavasti paikalla mutta sunnuntaina
saatiin vettä aamupäivällä enemmän kuin
Historic Race Finlandin ”sääprofeetta” oli
luvannut...Sää tosin selkeni puolelta
päivin Hämeenlinnassa,  mutta selvästi se oli
pelottanut avoautoilevat harrastajat jäämään
kotiinsa. Niimpä esim. sunnuntaina
harrasteajoneuvoparaatissa kiersi huomioni
mukaan vain yksi uskalias MG Midget...

Toisia ei kuitenkaan sade haitannut ja esim. Classic
Motorshowssa Lahdessa esiintynyt Silver Meteor
ja omistaja Stig Fagerstedt olivat paikalla jo
aamusta. Selvästikään sekä mies tai auto eivät oltu
tehty sokerista!

Kilpailut saatiin vedettyä vanhalla rutiinilla, mutta
pikku kolhujakin sattui radalla. Mm. yksi Mini
päätyi kyljelleen ja Swahnin Triumphista katosi
etupyörä! Onneksi kisan yhteistyökumppanilla
Falckilla on aina riittävästi hinauskalustoa paikalla,
joten ”raadot” saatiin siivottua kohtuullisen
nopeasti pois radalta.

Ensi vuonna Historic Grand Racen ajankohta
on 21.-22.8.2010, jolloin kyseessä on 20. juhlakisa
näissä merkeissä. Silloin toivotaan runsasta
osanottoa myös MGCCF:n porukalta –

Marcus Jahn ja Austin Cooper S, jolla on
piipahdettu ajamassa Monacossakin!

Jarkko Saastamoinen oli ensimmäistä kertaa Ahvenistolla
Fiat Abarth 1000 Berlina Corsallaan ja tykkäsi kovasti.
Taustalla Tommi Leinon Sunbeam Imp.



osallistuihan ensimmäiseen
Historic Race meetingiin
Alastaron radalla syyskuussa v.
1991 kolme MG B:tä näytös-
lähdöissä:  kaksi normaalia
roadsteria (Tuomo Saaristo,
Pekka Jutila) ja yksi Roverin
V8:lla varustettu (Kim Tallberg).
Perinteissä siis löytyy ja sen takia
kaikki merkkaamaan jo
kalenteriin ko. kisaviikonloppu
ettei pääse unohtumaan!

Jouni Airaksinen

Marcos Midas vm. 1983, Mobilisti-harrasteajoneuvo-
paraatin johtoauto. Minin tekniikka ja muovikori.
Valmistusmaa Englanti

Triumph GT6




