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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: tomi.lundell@elisanet.fi tai
Tomi Lundell, Bulevardi 54 B 57,  00120 Helsinki
( + 358 50 5151038 )

Brittisportti



Klubin sähköpostiosoitteeseen info@mgcc.fi
vastaa ensi vuoden alusta Oskari Åvall. Oskarin
tunnemme mm. Lahden näyttelyssä esillä olleen
MGA:n rakentajana ja omistajana. Nuoresta
iästään huolimatta Oskari on jo ehtinyt rakennella
usempia autoja kuin monet meistä konkareista.
Oskari ottaa hoitaakseen myös klubin kotisivun.

Jos vuodenvaihteen jälkeen haluat lähettää
allekirjoittaneelle henk koht sähköpostia, niin
käytä osoitetta tomi.lundell@elisanet.fi. Lähetä
Brittisportin aineisto myös tähän osoitteeseen.

Terv.

Tomi

MUUTOKSIA SÄHKÖPOSTEISSA

BRITTISPORTTI-HUUMORIA

Miksi Englannissa ei tehdä tietokoneita?
He eivät ole keksineet, kuinka ne saataisiin vuotamaan öljyä.

Miksi Englannissa juodaan lämmintä olutta?
Heidän jääkaappinsa ovat Lucasin suunnittelemia ja valmistamia.

Mitkä ovat kaksi yleisintä keskustelunaihetta MGB GT:ssä?
1. Onko täällä kuuma?  2. Haiseeko täällä bensa?

Mikä on yleisin keskustelunaihe MGB-avomallissa?
Olisiko MGB GT mukavampi auto?

Miten voit kokeilla englantilaisen urheiluauton ominaisuuksia ennen ostopäätöstä?
Odota pimeää, koleaa ja sateista syysiltaa. Avaa tavallisesta autostasi kaikki ikkunat.
Käännä lämmityslaite ja ajovalot pois päältä. Pysähdy kilometrin välein katsomaan
konepellin alle.

Kirurgit keskustelevat, minkälainen ihminen on helpoin leikattava. Kirjanpitäjillä on
kaikki sisäelimet numeroitu. Kirjastonhoitajilla sisuskalut ovat lisäksi
aakkosjärjestyksessä. Helpoimpia ovat kuitenkin englantilaisten autojen harrastajat.
Heitä ei haittaa, jos muutamia osia jää yli leikkauksen jälkeen.

MUISTA HAKEA JOULUKUUSI !



PÖYTÄKIRJA: M.G Car Club Finland ry:n sääntömääräinen syyskokous

Aika 13.11.2009 klo 18.30 � 20.10,
Paikka Hemingway�s Pub, Hietalahdenranta 11, Helsinki
Läsnä Auli Guilland, Jean-Paul Guilland, Jouni Airaksinen, Tomi Lundell, Oskari Åvall,

Kauko Ruuska, Helena Ruuska, Merja Autio, Mikko Honkanen

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Airaksinen. Sihteeriksi valittiin Helena Ruuska.
Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kauko Ruuska ja Tomi Lundell.

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
4. Vuoden 2010 toimintasuunnitelma hyväksyttiin keskustelun jälkeen.  Toimintasuunnitelma

pöytäkirjan liitteenä.
5. Päätettiin vuoden 2010 jäsenmaksuksi 20 euroa.
6. Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita vuonna 2010. Tilintarkastajalle maksetaan

palkkio laskun mukaan.
7. Vahvistettiin vuoden 2010 tulo- ja menoarvio. Tulo- ja menoarvio pöytäkirjan liitteenä.
8. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Kauko Ruuska ja hallituksen jäseniksi Oskari Åvall ja

Esa-Pekka Haimila. Hallituksen jäseninä jatkavat Jouni Airaksinen ja Tuomo Saaristo.
9. Valittiin tilintarkastajaksi Tuire Laine/Innoforum ja varatilintarkastajaksi Susanne Nyyssölä/Innoforum
10. Muut asiat: Keskusteltiin uusien tapahtumien ideoinnista ja mahdollisuudesta järjestää

tapahtumia pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Hallitus ideoi. Hallitus kokoontuu 12.2.2010.
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

MGCCFI TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

Tapahtumia vuodelle 2010
1. Sääntömääräinen kevätkokous vk 11 pe 19.3. klo 18.00 Hemingway�s Pub.
2. Osallistuminen Classic Motorshow 2010 tapahtumaan vk 18 la-su 8.-9.5.
3. Osallistuminen Rover Ystävät Ry:n kevätajoon vk 18 su 9.5. Osallistutaan, jos ajo järjestetään
4. Haikko Picnic vk 22 su 6.6 klo 10.00-14.00. Valtuutetaan hallitus kutsumaan toinen

autokerho vieraaksi.
5. Viron retki vk 23 la-su 12.-13.6.
6. Britit kohtaavat Elokuussa 2010
7. Vapaamuotoinen kokoontuminen Historic Grand Race-tapahtuman yhteydessä vk 33 la-su

21.-22.8. Kerholle tarjottu harrasteparkin hallinnointia talkootyönä. Asiasta tarkemmin lehdessä.
8. Sääntömääräinen syyskokous vk 45 pe 12.11.
Muuta vuodelle 2010
1. Brittisportti lehti ilmestyy 4 kertaa vuoden aikana. Hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan

tai tuottamaan artikkeleita kerhon lehteen (esim. matkajuttuja, jäsenesittelyt).
2. Nettisivujen ylläpito. Oskari Åvall ottaa vastuun sivujen ylläpidosta. Kerholle avataan oma

liittymä.
3. Mahdollinen säännöllinen kokoontuminen 1- 2 x kesällä. Aika ja paikka ilmoitetaan kerhon

lehdessä ja nettisivulla.
4. Osallistuminen muiden kerhojen esim. Rover-ystävien toimintaan. Yhteyshenkilönä kerhon

puheenjohtaja. Lehtivaihto.
5. Kerhon hallitus selvittää tapahtumia, joihin voidaan osallistua vuonna 2010. Tarkennetaan

kevätkokouksessa.
6. Jatketaan sähköpostiosoitteiden keräämistä nopeaa tiedottamista varten.Sähköpostiosoitteita ei

luovuteta muuhun käyttöön.



MG urani alkoi joskus 70 luvun alussa, hankin
silloin taivaansinisen MGB:n, ajelin sillä kesät
talvet RIEPUKATOLLA !! lisälämmönlähteenä
oli Bahco-bensalämmitin sillä tuo
muuttolaatikon kokoinen hytti pysyi hyvinkin
lämpöisenä, ikkunanraoista  tosin mahtui kaikki
varpusta pienemmät lentämään sisään, ei silloin
kyllä reumatismi vaivannut. Renkaina oli kesät-
talvet ristikudossuvikumit, eipähän tarvinnut
turhaan vaihdella, ei myöskään isoja mäkiä ylös
mennä, työmatka oli liukkailla suunniteltava siten,
että sai ajella tasaisia maisemia. Kesät oli juhlaa,
liikuin silloin paljonkin työkaverini Seppälän
Jopen kanssa, Imatran ajot, leireilyt yms, MG oli
tilava neljän hengen auto, siinä oli takapenkki ja
rekisteriotteessa luki 2+2. Autossani oli radio ja

sellainen Amerikan pojan ihmenauhuri
kasiraitaiseksi kutsuttiin, päättymätön nauha,
silloin kiinnitin huomiota äänentoistoon,
kerrankin ajelin kauppatorin kulmalla ja nauhuri
pauhasi täysillä Lea Laven itse lauloi, ihmiset
katseli ja ravisteli päätään, miksiköhän? Nykyisin
ihmettelen miksi helkutissa sen musiikin täytyy
soida kuin tuomiopäivän pasuunat noissa
nuorison autoissa eihän sitä korvat kestä ilman
puolen vuoden vaikkua. Silloin 70 luvulla piti
autotoosallakin olla radiolupa, kuinka moni
sitäkään enää muistaa? Aikanaan tuli
kyllästyminen MG:n talvi ja vähän muihinkin
ominaisuuksiin ja vaihdoin autoni Opel
Mantaan, se on sitten toinen juttu.

MG-vammainen avohoidossa

Tässä TF San Antoniossa Teksasissa. Lehden kansikuvassa
Vantaalla Suomessa. Muuttomatkaa lähes puoli palloa.



Vanha suola alkoi janottaa tuossa 90 luvun
vaihteessa ja kerran Lillyksen baarissa lauantai-
iltapäiväolusilla istuskellessa luin Keltaista
Pörssiä: Pieksämäellä myynnissä Taivaansininen
MGB vm 63, siis täsmälleen samanlainen auto
kun minulla oli ollut aktiivi-ikäisenä, samantien
soitto ja sunnuntaina kaverin kanssa katsomaan,
kaupathan siitä syntyi. Oliko ympyrä
sulkeutunut? Vielä mitä tauti vain paheni. Liityin
MG kerhoon ja sitä kautta tietenkin menin
Haikon kokoontumisbilesiin. Siellä näin eräänä
vuonna sanomattoman kauniin keltaisen TF:n
oliohan se Kotkasta päin, jäi polttelemaan. Pari
vuotta sitten törmäsin TF:n Thaimaassa
parissakin yhteydessä, kuume sen kuin koveni.
Selailin nettiä. Matti Honkanen ja Markus Jahn
kävi Saarireissullaan jo muutamaa
kuolaamassaakin. Ei jäänyt kiinni kuin kyhnystä.
Onneksi, Sveamamman pojilla oli parikin
kiinnostavaa, tarjosin, joku toinen oli nopeampi,
onneksi. Markus kävi taas saarilla, siellä oli
kaksikin TF:ää toinen oli jo pistetty lihoiksi ja
toisen myyjälle tuli pakkipäälle, onneksi.

Nettiä taas selaillessa tuli Jenkeistä vastaan
useampiakin mielenkiintoisia, jotenkin tuntui,
että ainakin osa niistä oli muuten vaan netissä,
varsinkin Ebayssa tuli tunne, että tämä on vain
mainoskanava jolla mahdollinen asiakas saa tietää
missä autoja myydään, oikeasti niiden hintakatto
oli asetettu niin ylös ettei se koskaan täyttynyt,

tiedäpä tuota. Kevättalvella sivuilla
autos.yahoo.com oli pieni vaatimaton ilmoitus,
että Texasissa olisi TF myynnissä, lähetin
sähköpostia ei koskaan vastattu. Otin yhteyttä
Jenkkiautot nimiseen firmaan, siellä puhuin
Merjan kassa, hän sanoi, että käydään katsomassa
paikalla, jostain hän onki myyjän
puhelinnumeron käsiinsä ja hänen miehensä Rick
lensi Coloradosta !  Texasiin San Antonioon
katsomaan autoa, matkaa oli tuhat mailia tai
jotain. Tämä käynti maksoi minulle 400 euroa!
Rick teki käynnistään raportin, valokuvia ja
videon, tingattiin hinta kohdalleen ja eikun
kaupantekoon. Myyjä oli Victor Graham, 78
vuotias entinen autopeltisepänliikkeen omistaja
ja auton rakentaja, auto oli seisonut hänellä tallissa
samoilla tassunsijoilla 20 vuotta ja hän oli
huristellut sillä sinä aikana noin 800 mailia.

Kaupanteko meni jokseenkin näin: Maksoin
autosta sovitun hinnan Jenkkiautojen tilille, kun



raha näkyi heidän tilillä niin he teki varsinaisen
kaupan suoraan minun nimiin, hankki rekka-
auton joka toi minun tulevan MGT:n satamaan.
Tämä kuljetus kannattaa kuulemma tehdä vissiin
tornadojen takia aina umpirekalla, varsinkin jos
on kyseessä valmis auto, vakuutus
maakuljetuksen osalta sisältyy kauppasummaan
jos niin sovitaan, kannattanee sopia. San
Antoniosta auto meni rekalla Houstoniin
huolintaliike Haimarin hoteisiin.
Houstoni on maailman suurimpia
satamakaupunkeja mutta sillä ei ole
metriäkään merenrantaa. Siellä Ilkka
Haimari, on suomesta sinne muuttanut,
joten puhuu ja haluaa puhua Suomea, hän
hoitelee huolinnan suomeen, tässä
vaiheessa autolla kannattaa ottaa vakuutus
suomalaisesta vakuutusyhtiöstä, jos auto
sattuu hukkumaan matkalla asioiden
hoitaminen on paljon helpompaa. Kun
auto saadaan laivaan odotellaan vähintään
3 helekutin pitkää viikkoa mutta
luultavasti enemmän.

Autosta joka on yli 30 vuotta vanha ja
tuodaan Usasta menee seuraavanlaisia
maksuja: Kauppahinta+rahti, tästä
hinnasta menee ALV 22 %, kauppahintaa ei
tietenkään kannata liioitella, pikemminkin
päinvastoin, kauppakirjassa tulee olla maininta,
että hinta sisältää rahdin. Yli 30 vuotta vanhasta
autosta ei mene tullia, Rahti jenkeistä on riippuen
paikasta noin 3000 Dollarin paikkeilla, tästä
menee siis myös ALV, suomalainen huolitsijakin
haluaa oman siivunsa.

MG tuli Hämeenlinnaan elokuun alkupäivinä,
menin noutamaan sitä Toivasen Ramin kanssa.
Jännityksellä odotimme huolitsijan hallin
pihassa mitä pressun alta löytyy ? Löytyi siistimpi
auto mitä olin kuvitellut, mutta akku sen verran
vajaa, että piti lainata huolitsijalta käynnistys-
kaapeleita, sanoivat normaalia. Matkan Vantaalle
sujui muutoin mukavasti mutta bensapumppu

oli kuivunut ja sitä piti käydä vähänväliä
lekomassa mutta pätkien pääsimme Vantaalle.
(Koska meillä on ennestään vuonna 97taloon
tullut MGB, joka on mallia 63 siis se on meille
VANHEMPI UUDEMPI MG ja TF tuli taloon
09 mutta on mallia 54, siis se on meille
UUDEMPI VANHEMPI MG, ei ne lempinimet
ole kaikilla kovin helppoja!)

Autoa so Uudempaa vanhempaa MG:tä tuli
kansa tietenkin sankoin joukoin ihailemaan ja
golfkentän glubillakin se herätti runsaasti
huomiota, omistaja oli ylpeä, aiheesta, tottakai.
Kunnes lähdin nahkapipo päässä Talman kentälle
tarkoituksella mennä läiskimään valkoista palloa.
Mutta mitä hemmettiä vauhdinhillihtimet hävisi
matkalla. Tätä tutkittiin Keravalla Villen
(pelikaveri ja muutenkin) pihassa, vartin etsimisen
jälkeen löysimme tyhjän jarrujen pääsylinterin,
siellä ollut jarruneste oli pitkin takalankavanteita
ja jarrut tipotiessään. Eikun huutamaan apua ja
Masa Honkanen vastasi huutoon, sanoi: aja se
tänne Tuusulaan, siis kehoitti ajamaan, siis auto
jossa ei ole jarruja, harvinaisen vastuuton mies.
Lisättiin säiliö jarrunestettä täyteen ja saatiin
kohtuulliset jarrut, kolmannella pumppauksella



piti, olipa hyvät välimatkat edellä ajaviin, olispa
aina yhtä hyvät. Masan hallilla Tuusulassa saatiin
autoon ihan oikeat jarrut ja matka jatkui.
Brittiosasta uudet sylinterit ja hihnat, asennus
ajallaan ja jarrut toimii kuin junan vessa.

Katsastuksen suoritin noin kuukauden kuluttua
tullauksesta, katsastus kannattaa tehdä melko
pian kun auton on saanut katsastuskuntoon,
tosin katsastus on voimassa vaan 3 kk jonka
kuluessa auto on rekisteröitävä muutoin
katsastus vanhenee. Jos tullipäätös jostain syystä
kestää kauemmin kuin3 kk auto pitäisi ainakin
teoriassa katsastaa uudemman kerran

Kun tulli oli saanut valmiiksi verotuspäätöksen,
sen tekeminen vei tässä tapauksessa lähes kolme
kuukautta, vertailuautona oli käytetty Mazda MX-
5 1.8 autoa mutta lopputulos oli hyvä, siis veroa
vain 7,37 euroa, jota ei veron määrän takia
tarvinnut maksaa, siis nollapäätös, huhuh

jotakin maksutonta, mihinkähän tässä on koira
haudattu. Kas tuolla edellämainittuun
katsastukseen sinne uppoaa helposti 200 ja rapiat,
siis  rekisteröinti, maahantulo jne ne maksaa

Tällainen tuli tavaratelineestä, siihen hyvä
nahkapakaasi�

Moottori saa hoitoa,
perhospellit on hyllytetty



Kun on näin hieno auto täytyi etsiä siihen
oikeita kilpiä eli joku Mgf-54 tai sen
muunnelma, soittamaan AKE:n, �ei me
tohon leikkiin oo ryhdytty, että katsottaisiin
minne me on mitäkin numeroita lähetetty�
päädyimme yhdessä aken naisimmeisen
kanssa siihen, että sehän olisi asiakaspalvelua
ja eihän se sovi. Soittelemaan eri
katsastusasemille, tärppäsi sopiva numero
oli mennyt eilen siis melkein tärppäsi. Mutta
mikä ihmeellistä, kaikki katsastusasemat
katsoi mitä tunnuksia heillä on varastossa,
lukuun ottamatta Hakuninmaata �emme
ole koskaan katsoneet emmekä katso, se on
kielletty, kuka on kieltänyt� ? Tyydyin siis
lähes tavalliseen numeroon, itse rekisteröinti
meni Tikkurilan asemalla todella sujuvasti
ja ystävällisesti he osasivat luovia asiakkaan
kanssa, piti viedä oikein viinipullo
kassatytölle hyvästä palvelusta. Miksi
AKE ei voisi katsoa mitä tunnuksia
on minnekin mennyt, ne on heillä
varmasti tietsikalla, ai niin se
asiakspalvelu.

Talvi tuli, Masa laitteli jarruja, lähes
kaikki pyörien ympärillä oleva
uusittiin tai korjattiin
uudenveroiseksi. Markus Jahn
viritti putsasi, kiillotteli kaasarit
uusiakin paremmiksi, itse
rakentelin tavaratelineen,  nyt
etsiskelen siihen sopivaa mieluiten
nahkaista matkalaukkua, jos
kenellä on tietoa suurella
kiitollisuudella otan vihjeet
vastaan

Nyt ootellaan kesää, miks siihen
on aina niin pitkä aika

Parantumattomasti sairas MGtisti

Esko Vattulainen



Vuonna 1990 perustettu Historic Race Finland
ry täyttää 20 vuotta vuonna 2010 ja
järjestyksessään 20. Historic Grand Race tullaan
ajamaan Ahveniston moottoriradalla 21.-22.2010
(varalla 28.-29.8).

MG-merkkiset autot olivat vahvasti mukana lajin
ensimmäisessä näytöskilpailussa Alastarolla
22.09.1991. Mukana kisasivat Tuomo Saariston
sininen MG B roadster, Pekka Jutilan valkoinen
MG B roadster ja Kim Tallbergin itse rakentama
punainen MG B V8 roadster. Myös varikolla
nähtiin �siviiliversiona� ainakin Mika Kaskisen
ohjastama punainen MG B avoauto ja saattoi
siellä olla joku Midgetkin.

Vahvat perinteet ovat siis olemassa ja sen takia
HRF ry tarjoaa erityisesti MGCCF:lle tilaisuuden
osallistua tulevan juhlakilpailun harraste-
autoparkin hallinnointiin seuraavin periaattein:
-Harrasteparkin sisäänajossa tarvitaan pari
henkilöä ohjaamaan sisääntulevia vanhoja autoja
ja moottoripyöriä Suksipolun parkkiin
Ahveniston harjun laelle. 25-vuotta vanhat
ajoneuvot (tai muuten erittäin harvinaiset
yksittäiskappaleet) opastetaan sisään ja annetaan
kuskille harrasteajoneuvoon laitettava tietokyltti
ja mahdollisesti  muuta materiaalia. Saman
tieyhteyden varrelta voi tulla uudempia
moottoripyöriä, jotka saavat mennä suoraan
alemman katsomotasanteen tuntumaan parkkiin.
-Paras talkoolaisten määrä olisi esim. 6 henkilöä,
joista kaksi voisi olla kerrallaan vuorossa
sisäänajossa ja 4 vapaalla katsomassa kisoja tai
tutustumassa harrasteparkkiin tai kisavarikkoon.

Tunnin parin vuoroissa homma ei rasita liikaa ja
kaikki näkevät ja kokevat kisoissa ihan riittävästi
viikonlopun aikana. Huom! Talkoisiin voit ottaa
mukaan myös klubiin kuulumattoman
sukulaisen, ystävän tai tutun. Anoppikin käy, jos
hän ymmärtää vanhojen autojen päälle...

Lauantaina tapahtuma on n. 09.30-17.30 ja
sunnuntaina 09.30-16.

JUHLAVAT EDUT

-Jotta homma kiinnostaisi, niin talkoolaisille
tarjotaan seuraavat edut:

1. Koko alueelle ja kisavarikolle pääsyyn
oikeuttava toimihenkilölippu

2. Päivittäiset ruokailut kenttäkeittiöstä
kisavarikolta

3. Upea Grand Race �T-paita

4. Pääsy lauantaina varikolla järjestettävään Grand
Partyyn (n. klo 19-21), jossa tarjolla illalliseksi
maittava ruoka ja pari ruokajuomaa (prosenteilla
tai ilman...).

5. Tarvittaessa toimihenkilömajoitus n. 20 km:n
säteellä (bussikuljetus). Toimiva muttei
ylellinen...(talkooporukka saa tarvittaessa tuoda
esim. perjantaina tai aikaisin lauantaiaamuna
asuntovaunun �tai auton  hyppyrin alle harjun
laelle.)  Omakustanteinen vaihtoehto on yöpyä
hotellissa Hämeenlinnan keskustassa.

KUTSU HISTORIC GRAND RACE
2010 JUHLAKILPAILUN
JÄRJESTELYTEHTÄVIIN



Suosittelen Cumulusta (03-64881),
jossa on oma parkkihalli ja se sijaitsee
aivan kävelykadun varrella. Yleensä
kisaviikonlopuksi saadaan sovittua
joku erikoishinta, joten kustannus ei
kokonaisuutena ole paha ja jos perheen
kauniimpi osapuoli on mukana, niin
hotelli lienee se oikea vaihtoehto... tai
piipahtaminen kotimajoituksessa!

6. M.G. Car Club of  Finland saa
luonnollisesti mainostaa omaa
kerhoaan ja toimintaansa joko
sisäänajossa (esim. mainos kaikille
sisääntuleville) tai harrasteparkissa,
johon voidaan tarvittaessa eristää oma
looshi ennakkoilmoittauneille M.G.
klubin autoille.

ILMOITTAUTUMINEN

Alustava ilmoittautuminen eli
mielenkiinnon ilmaisu suoraan kisan
tiedotuspäällikölle, Jouni Airaksiselle:

email: HistoricGrandRace@gmail.com
tai puhelimitse 041-7706088.

Mukaan järjestelytehtäviin voidaan
ottaa  6-8 henkilöä (mainitse ilmoittautuessa, jos
saat mukaasi esim. toisen talkoolaisen ja

tarvitsetko toimihenkilömajoituksen sekä paidan
koko S, M, L, XL, XXL). Ilmoita myös jos tulet
MG:llä...

Muut kerholaiset ja kaikki alan harrastajat ovat
luonnollisesti tervetulleita seuraamaan
viikonlopun tapahtumia, vaikka eivät
osallistuisikaan talkootehtävään!

Ennakkoilmoittautuminen �MG-looshin� takia
suotavaa...

Jouni Airaksinen
Grand Race �fani aivan sieltä alusta asti...

www.historicrace.fi



Tässä kaksiosaisessa jutussa kokemuksia oman
automerkin perustamisesta.....

�Oman automerkin perustaminen on varma
tapa tehdä pieni omaisuus, pitää vain aloittaa isolla
omaisuudella�. Näin sanoo autoalan ikiaikainen
viisaus. Autoteollisuuden yli satavuotinen
historia on täynnä esimerkkejä yltiöpäisten
yksityisyrittäjien epäonnistuneista projekteista.
Jos autoja on onnistuttu valmistamaan, niin
tappiot ovat vieneet yrittäjän perikatoon.
Paremmin onnistuneissa tapauksissa
prototyyppi on jäänyt tuotannon viimeiseksi
autoksi, näin tappiot ovat jääneet kohtuullisiksi

Tästä aikaisempien sukupolvien kokemuksesta
ja viisaudesta vähät välittämättä päätin itsekin
liittyä joukkoon ja perustaa oman automerkin.
En tosin ole aikaisemmin juurikaan uskaltanut
paljastaa suunnitelmiani kuin muutamalle
harvalle projektissa tarvittavalle avainhenkilölle.
Pelkona oli, että kertoessani perustavani
autotehtaan, minua ei uskottaisi, tai sitten jos
uskottaisiinkin, niin ainakin pidettäisiin
vähintään pähkähulluna. Voi olla, että
harkintakykyäni epäillään edelleenkin, mutta
ainakin prototyyppi on jo esitelty Kantonin

messuilla ja EU-tyyppihyväksynnän testit ovat
jo hyvässä vauhdissa.

Valitettavasti jouduin poikkeamaan klassisesta
kaavasta suuren alkuomaisuuden puuttumisen
takia. Ulkopuolisten rahoittajien löytyminenkään
ei ollut kovin todennäköistä, joten nykyaikaisen
autotehtaan pystyttäminen tyhjästä �green field�-
projektina oli tällä kertaa pakko unohtaa.

Tuotantoyhteistyökumppani oli siis löydettävä.
Sopivat käsityövaltaiset kokoonpanopajat
löytyvät nykyään Kiinasta, mistäpä muualtakaan.
Zhejianin maakunnassa Shanghain eteläpuolella
on kokonainen kaupunki, joka on erikoistunut
pienten sarjojen ajoneuvojen kokoamiseen.
Suunnittelutalouden jäljet näkyvät yhä edelleen
kiinalaisessa yhteiskunnassa. Ei muuta kuin
sinne esittelemään ideoita.

Neuvottelut paikallisten autotehtaiden kanssa
olivat virkistävän haasteellisia. Ei ole lainkaan
tavatonta, että isostakin firmasta löytyy vain yksi
ymmärrettävää englantia puhuva henkilö.
Tyypillisesti hän on noin 23-vuotias juuri
kauppaopistosta valmistunut kikattava
sihteerityttö, joka ei itse asiassa ymmärrä autoista

NORSTER, OSA 1:

Ensimmäinen prototyyppirunko. Siihen
oltiin tyytyväisiä, joten tärkeimmät mitat
jäädytettiin. Paino oli 354kg ilman koria.



yhtään mitään. Alku oli hidasta,
hidasta, hidasta. Aikaa kului
alkuvalmisteluihin yli kaksi
kertaa enemmän, kuin
liiketoimintasuunnitelmani
pahimmassa �worst case�-
skenariossa etukäteen
laskeskelin. Yritin olla
mielestäni realistinen, mutta
Kiina pääsi yllättämään. No,
näin on käynyt monelle
muullekin.

Kun lopulta päästiin neuvotteluihin
oikeiden henkilöiden kanssa, ei sitten enää
puhuttu sellaisista sivuseikoista kuten
tulevan tuotteen kohderyhmästä tai
liikeideasta ylipäätään. Tärkeintä kiinalaisille
on hyvä fiilis liikesuhteesta, ja että
vastapuoleen voidaan luottaa. Ongelmat
ratkaistaan sitä mukaa, kun niitä tulee eteen.
Oikeanlaisten ihmisten kanssa ongelmat
ratkeavat. Vääränlaisten kumppanien kanssa
liiketoimista ei tule yhtään mitään, vaikka
suunnitelmat olisivat kuinka nerokkaita.

Kumppaneiden yhteensopivuus
testataan mm. lukuisilla pitkillä
lounailla, joissa tärkeintä on huomata
kaataa alkoholipitoista juomaa
toisten tyhjiin laseihin, katsoa samalla
silmiin ja lausua terävästi �gampei�.
Tämän pitää tapahtua vähintään
kerran varttitunnissa.

Uusia herkullisia ruokalajeja tuli
kokeiltua. Esimerkkinä mainit-
takoon kirjaimellisesti suussa sulavat
puoliraa�at sian aivot ja elävät
läpikuultavat pienet katkaravut
kirkkaaseen viinaan dipattuna.

Runko ja tärkeimmät komponentit mitattiin ja mallinnettiin
tietokoneella. Näiden ympärille muotoiltiin kori.

Renderoitu tietokonekuva

Pikamalli



Sammakot ovat erinomaisia. Niitä on useaa
laatua. Parhaita syödään vain todella tärkeissä
tilaisuuksissa. Tämä siksi, että ne ovat
rauhoitettuja, eli niitä ei siis saisi syödä
ollenkaan. Rauhoitettujen sammakoiden
syöminen kuvastaa hyvin kiinalaisten
moniulotteista oikeuskäsitystä. On lakeja,
joita pitää ehdottomasti noudattaa. Sitten
on lakeja, joita pitäisi periaatteessa noudattaa,
mutta joista voi joustaa, jos se sillä hetkellä
on välttämätöntä. Esimerkiksi jos on
tärkeitä vieraita ja tekee mieli syödä juuri näitä
sammakoita. Lisäksi hyvin suuri osa laeista
kuuluu kategoriaan, josta tarvitsee vähät
välittää. Näitä ovat mm. liikennesäännöt.

Lopulta sopiva yhteistyökumppani löytyi.
Ollessamme suomalaisen designerin kanssa
paikan päällä, kiinalaiset valmistivat auton
rungosta kolme versiota viiden päivän sisällä.
Jokainen auto koottiin myös valmiiksi ajettavaksi
autoksi asti. Viimeisin versio hitsattiin kasaan ja
koottiin yhden yön aikana, jotta se valmistuisi
ennen meidän poislähtöä. Tästä viimeisimmästä
versiosta lyötiin sitten kättä päälle. Tästä tehdään
maailmanmenestystuote. Tosin runko
rakennettiin uusiksi vielä senkin jälkeen laskujeni
mukaan peräti 11 kertaa. Mutta sitähän
tuotekehitys on.

Ajoneuvon runko mallinnettiin tietokoneelle
Suomessa. Kiinalaiset tekivät siis kaikki
prototyyppirungot ilman piirustuksia.
Vääntöjäykkyys testataan siellä hyvin
käytännönläheisten, mutta erittäin toimivien,
menetelmien avulla. Kun tuloksiin ollaan
tyytyväisiä, speksin vaatimat piirustukset tehdään
vasta sitten. Suomalaisen insinöörin tulkinnan
mukaan Kiinassa �tehdään ensin ja suunnitellaan
sen jälkeen�. Kumpikaan osapuoli ei ole täysin
väärässä tai oikeassa.. Tulosta voi tehdä monella
tapaa. Tärkeintä on, että tulosta syntyy.

Kun runko oli saatu suurin piirtein
mallinnettua, muotoiltiin kori ja
tärkeimmät komponentit uudelleen
tarkentuneen rungon ympärille täällä
kotosuomessa. Tehtävästi vastasi

Kaikki eri versiot rungosta
valmistettiin käsityönä rautapöydän
päällä. Kiinalaiset protojen
rakentamisen erikoismiehet ovat hyvin
ylpeitä osaamisestaan, eikä todellakaan
aivan suotta. Työ tehdään yllättävän
tarkasti ja uskomattoman nopeasti.

Ensimmäinen prototyyppi
valmistumassa.



Matti Seppo Desart Ky:stä. Muotoilullisena
tavoitteena oli saada autolle ilmiasu, joka olisi
huolellisesti suunniteltu ja katu-uskottava, mutta
ei liian vakavasti maailmaan suhtautuva. Briefissä
esiintyivät sanat ystävällinen, leikkisä ja
koiranpentumainen. Sympaattinen keulan ilme
lainattiin legendaarisesta Austin Healey Spritesta.
Mitään replikaa ei kuitenkaan haluttu tehdä.
Kaikki auton yksityiskohdat ovat omia ja ehtaa
Tamperelaista suunnittelua.

Kun korin malli oli valmis, tehtiin siitä Kuopion
muotoiluakatemiassa �3D-printterillä� pikamalli
pienoismallikokoon. Se näytti siltä, mitä oltiin
hakemassa, joten Kiinaan toimitettiin korin
piirustukset. Tämä tapahtui yksinkertaisesti
sähköpostin liitteenä. Mittavat salassapito- ja
kilpailukieltosopimukset tehtiin tietysti ensin,
vaikka niiden pitävyydestähän ei Kiinassa voi
koskaan olla varma. Riski oli otettava. Zhejianista
löytyi onneksi sopiva jättiläiskokoinen NC-kone,
joka on siis eräänlainen tietokoneen ohjaama
jyrsin. Tämä vekotin teki auton korista 1:1
kokoisen �lestin� uretaani-muovista.
Koneistuksen jälkeen mallinne vielä paklattiin,
hiottiin, maalattiin ja kiillotettiin käsin. Lestin
ympärille leivottiin paksusta lasikuidusta muotit.
Muoteista saatiin sitten ensimmäiset oikeat korit.
Koko ajan yhteydenpito tapahtui pääasiassa

internetin välityksellä. Projektin alussa kävin
paikalla vain muutaman kerran vuodessa.
Yhdeksän tunnin suoran lennon päälle tuleva
pitkä odotus Shanghaissa ja sen päälle kahdeksan
tunnin junamatka eivät houkuttelleet
piipahtamaan paikalla aivan pikku asian takia.

Veikkaisin, että tämä on maailman ensimmäinen
Skype-pikaviesteillä suunniteltu auto.

Auton erikoisuus on se, että se ei ole Euroopan
Unionin lainsäädännön mukaan lainkaan auto,
vaan �nelipyörä� (englanniksi �heavy
quadricycle�). Suomessa nelipyörien
ajoneuvoluokka L7e tunnetaan lähinnä
tieliikennemönkijöiden luokkana.

Lisää lehden seuraavassa numerossa.

Tomi Lundell

Tietoja autosta:  www.nordiancommerce.com

Ensimmäisiä testejä. Ajoalusta puhdistetaan ensin
luudilla. Mitä kevyempi auto, sitä helpompi on saada
aikaan hyvät ajo-ominaisuudet.



Jo talvella kypsyi  vaimon mielessä  ajatus
piipahtaa kesälomalla Lontoossa. Ajatusta auttoi
huomattavasti halpalentoyhtiö EasyJetin
ilmaantuminen Helsinki-Lontoo välille, joten
tilasimme netin kautta liput jo maaliskuussa,
jotta saisimme ne edullisesti kesäkuun alussa
sijoittuvaan lähtöön. Matkan hinta jäi siten
aikuisilta 45 euroa suuntaansa per nenä, jota
voinee pitää varsin kohtuullisena, kun samalla
summalla ei pääse  yleensä lentämään edes
Joensuuhun...

Perheen nuorisolle ajatus Lontoon reissusta
myytiin ajatuksella: Piipahdetaan siellä Chop
Shopissa joku päivä...(innoituksena oli TV:stä
tullut ohjelma �Virityspaja�, jossa intialainen
kaveri paloittelee ja tuunaa autoja uuteen uskoon
Lontoossa...).

EASYJET
Koulujen päättäjäisten jälkeen sitten seuraavlla
viikolla kerättiin vain välttämättömimmät tavarat
käsipakaasiin, koska halpalentoyhtiön politiikan
mukaisesti ruumaan menevästä laukusta olisi
pitänyt maksaa muistaakseni  15 euroa lisää

kappaleelta.  Lentokentälle siirryttiin sujuvasti
Vantaan sisäisellä bussilla, koska siten ei tarvinnut
sähläillä auton paikoituksen kanssa ja
parkkimaksutkin tuli säästettyä.
Kentälle piti lähteä jo hyvissä ajoin koska
turvatarkastusajat ovat nykyisellään varsin aikaa
vieviä.  Varmistaakseni pienen jännityksen
lähdössä, myöhästyin bussista, jolla meidän piti
alunperin lähteä! No seuraavalla kuitenkin
kerittiin, mutta �lomailmasto� oli jäähtynyt
vähintään viisi astetta heti kättelyssä, kun vaimo
oli jopa lyönyt vetoa kaverinsa kanssa, että
perinteisesti emme ehtisi siihen ajateltuun
kuljetukseen...Kentällä kohtuullisen pitkä jono
ja syynäykset veivätkin siten niin pitkän tovin,
että lähtöportin aukeamiseen oli vain 10
minuuttia aikaa, joka ajateltuun ruokailuun oli
hiukan niukanlaisesti.

Joka tapauksessa koneeseen päästiin ajoissa heti
heidän jälkeen, jotka olivat maksaneet lisämaksun
�nopeasta sisääntulosta�. EasyJet on mestari
keksimään lisämaksuja, mutta kone oli ihan uusi
ja siisti Airbus A319 ja n. kolmen tunnin  matka
meni ihan yhtä mukavasti kuin kalliimmillakin

LONTOO ON LÄHEMPÄNÄ
KUIN LUULETKAAN



yhtiöillä. Jos olisi halunnut ruokailla koneessa,
niin pikku purtavaa oli tarjolla lisähintaan.
Juotavat olivat samoissa hinnoissa kuin armaalla
kotimaisellakin lentoyhtiöllä.

PIKKUBUSSILLA JA METROLLA
HOTELLILLE
Varsin sekavalta Gatwickin kentältä (suosittelen
tutustumista pohjapiirustukseen ennen lähtöä
ja vielä printtaamaan kartan mukaan
lähtöportteineen...) olimme buukanneet
edullisen easyBus:in Lontoon Fullham
Broadwayn metroasemalle. Pikkubussi vei noin
kolmessa vartissa kuudella punnalla per aikuinen
tuolle maanalaisen asemalle, sieltä jatkoimme
�Tubessa� (päivälippu 4£) King`s Cross St
Pancrasin metroasemalle, josta oli enää 100 metriä
Lontoon mitalla edukkaaseen (n. 50 £ per henkilö
/ yö) hotelli Californiaan. Budjettimatkailijalle
ihan sopiva, mutta kuluneisuutta ja lievää ahtautta
huoneissa oli havaittavissa. Plussaa 24h respa,
ilmainen langaton wlan-nettiyhteys vieraille (myös
maksullinen pöytäkone erikseen tarjolla) ja
ilmainen tallekelokero sekä sopiva sijainti
sivukadun varrella. Autolla liikkuvalle hotelli ei
oikein sovi, koska ei ole omia parkkipaikkoja.

NÄHTÄVYYKSIÄ
Lontoo on pullollaan nähtävyyksiä. Mikäli loma-
aika on rajallinen, niin ei kannata ahnehtia liikaa,
jottei tule stressi liian tiukasta ohjelmasta.
Metrossa siirtymiset vievät suhteellisen paljon
aikaa vaikka itse matkanteko olisikin nopeahkoa.
Lähinnä oikean reitin löytäminen on se aikaa
vievin juttu ja suosittelen lämpimästi liikkumista
�off peak� �aikoihin eli ruuhka-aikojen
ulkopuolella. 27 asteen helle tuntuu myös
maanalaisessa ja naama naapurin korvassa ei ole
se matkan nautittavin osa Lontoota...

Itse ahnehdimme ehkä vähän liikaakin, koska
juniorit alkoivat hyytyä jo loppuviikosta. Tiistaista
perjantaihin sijoittuneella matkalla varsinaisia
tutustumispäiviä oli keskiviikko ja torstai, jona
aikana piipahdimme London Eye:ssa (135 m
korkea maailmanpyörä Big Benin ja The Houses
of Parliamentin lähistöllä, Thames-joen varrella
� varaa liput etukäteen!), London Dungeon:issa
(kauhukabinetti), British Museum:issa (mm.
muumioita Egyptistä ja miljoona muuta asiaa,
joita siirtomaavalta Englanti ryöstellyt ympäri
maailmaa...), Tower of  London (mm. kuningas
Henrik VIII:n hallintopaikka ja alamaisten



pelkäämä vankila), London Bridge (aivan must-
nähtävyys edellisen vieressä), Buckinghamin
palatsi (jossa näimme Queen Elisabethin vaunut
ja limousinen palaamasta jostakin sekä �Ellun�
koiran...) ja Kensingtonin palatsi (prinsessa
Dianan entinen asunto) sekä Hyde Park. Sokerina
pohjalla oli tietenkin käynti Lontoon Harrodsin
tavaratalossa.

Kymmenkunta nähtävyyttä siirtymisineen
kahdessa päivässä imi mehut matkalaisista sen
verran perusteellisesti, että hieman hatarin tiedoin
�Virityspajalla� käynti  päätettiin siirtää
seuraavaan kertaan. Netistä kun ei saanut oikein
tolkkua, että oliko se enää toiminnassa ja sijainti
oli aika ylimalkainen eikä puhelinnumeroakaan
löytynyt. Ainut Chop Shop, joka löydettiin, oli
lähistöllä sijaitseva nuudeli-baari!

AUTOJA JA HAVAINTOJA
Lontoon vanhat perinteiset �Double deckerit�
on siirretty jo eläkkeelle ja näiden Route-
Mastersien näkeminen on onnesta kiinni
nykyään. Satumainen onni kohtasi meitä Towerin
linnan lähistöllä, kun tuollainen �jäteöljypoltin�
meinasi tukehduttaa meidät fish and chips -
päivällispöytään läheisellä terassilla...no ainakin
jälkikasvu näki millaisia olivat ne �aidot� bussit
johon hypättiin sisään tai ulos lähes missä sattui.
Takseissakin uusi sukupolvi on tullut entisten
rinnalle, mutta rumia ne ovat vieläkin �
käyttökelpoisia ja tilavia varmaankin ja se mikä
on positiivista, niin autojen väreinäkin näkee
nykyään muutakin kuin mustan!

Avot ja sportit tietenkin kiinnostivat meikäläistä,
mutta vanhempia urheiluautoja ei kyllä näkynyt
viikolla Lontoon keskusta-alueella ainuttakaan.
Haastattelemani Sight Seeing-bussin kuljettaja
kertoi, että klassikoita näkee pääasiassa
viikonloppuisin, jolloin omistajat niitä yleensä
ulkoiluttavat. Kuski yritti juttelun lomassa
houkutella perhettäni  kiertelemään bussilla,
mutta n. 100 £:n kustannus tuntui kyllä hiukan

ylimitoitetulta vajaan parin tunnin kiertoajelusta...
Ökyautoja ja avoja kyllä sitten näki enemmänkin.
Noin raakasti laskien 5-10% liikennevirrasta sisälsi
BMW-, Audi-, MB-, Porsche-, Bentley- merkkistä
kalustoa, joilla osoitettiin rahvaalle, että rahaa
löytyy � tai ainakin firman leasing-auto! Muutama
Ferrari ja Aston  Martinkin siellä vilahti, mutta ei
ihan kiusaksi asti. Oikeastaan ainoa klassikko
minkä huomasin parkissa, oli vanha Volvo
Amazon vasemman puoleisella ohjauksella eli
ilmeisimmin joku oli joko tuonut
muuttoautona tai tuotattanut sen jostakin.
Englannin kilvissä se kuitenkin oli ja
siistinoloinen kapistus.

HARRODSIN TAVARATALO
Jokaisella aiemmalla Lontoon reissulla on tullut
käytyä tuolla kuuluisuuksienkin suosimassa
ostospaikassa ja sinne sitten suunnistettiinkin
torstaina ostamaan tuliaisia. Nappulat piti
tietenkin viedä lasten osastolle, jossa myyjillä
näytti olevan kissan päivät: suurin osa leikitteli
jollain kauko-ohjattavalla laitteella ostohysteriaa
lietsoakseen ja seurustelu myyjien kesken oli
suosituttua ajankäyttöä.

Ökyperheen ökylapsille oli tarjolla
polttomoottorinen Hummer-maastoauto (hinta
toistakymmentä tuhatta puntaa...), tekojalokivin
koristeltu pienoismalli Lamborghini
Murcielagosta (hinta VAIN 1500 £) ja meille
tavalliselle kansalle Airfixin 1:32 suhteella MG B
Roadsterin koottava pienoismalli kauniin



keltaisena: 9 £! Talon paras ja lompakolle sopivin
tarjous, jonka kuitenkin jätin ostamatta, koska
käsipakaasin tila oli äärimmäisen rajoitettu.
Mukaan mahtuisi lähinnä littanoita makeisia ja
luultavasti tuon koottavan löytäisi Suomestakin.

KOTIIN KUKONLAULUN AIKAAN
EasyJetin paluuaika oli ärsyttävän aikaisin
perjantaina, joten hotellissa piti heräillä jo neljän
jälkeen. Metrolla ei uskaltanut yrittää pikkubussin
lähtöpaikalle tiukan aikataulun takia, joten
tilasimme ennakkoon taksin (50£), jolla
matkasimme aamulla kello kuudeksi
lähtöpysäkille. Vajaan tunnin bussiajelun jälkeen
oltiin taas Gatwickissä ja sitten etsittiin easyJetin
tiskiä. Se löytyikin, mutta silloin ei vielä siellä
osattu sanoa porttia, minne mennä. Näkyisi
kuulemma infotauluissa hieman myöhemmin.
Koneesen nousun osoittava portti tuli
infotauluun todella viime tipassa ja vaikka heti
lähdimme sinne, niin paikka oli älyttömän
kävelyn ja portaiden takana ja boarding- jono veti
tosi hitaasti ja näytti siltä, että osa porukasta jää
koneesta. Lopulta kumminkin viereisen tiskin
henkilökunta  auttoi ruuhkassa ja koneeseen
päästiin ihan viime minuutilla. Tuli mieleen
silmiini sattunut, ko.  lentoasemalla oleva
kaupallinen palvelu, jossa luvattiin etsiä korvaava
lento myöhästyjille � tietenkin uudesta maksusta
ja korvauksesta palvelusta.

Taitavat halpa-yhtiöt
tehdä paniikkiläh-
dön ihan tahallaan,
että saavat rahat
lipusta, mutta säästä-
vät lentokoneen
painossa ja saavat
myydä uuden
lipun...

Kokonaisuutena
ihan mukava reissu ja
nyt kun Lontooseen

pääsee näin pilahinnoilla, niin suosittelen kyllä
kaikille piipahtamaan vaikka pidennetyllä
viikonloppulomalla. Autoiluun liittyviä
museoita ja tapahtumia on Englanti pullollaan
ja jos hommaa vaikka vuokra-auton, niin maa
aukenee aivan eri tavalla. Itse reissattiin
häämatkalla v. 1990 Ruotsin kautta Englantiin ja
ajeltiin omalla sporttilla pari viikkoa maata ristiin
ja rastiin.  Tuosta reissusta jäivät elävästi mieleen
rannikon lomakaupungit, Wales, Loch Ness ja
hirviö jota ei nähty..., Liverpool, Scotland ja
Glennfiddichin viskitislaamo ja se, että mm.
Lontoon lähistöllä asuttiin 3 yötä teltassa
hostellin pihassa, pubin ja golf-kentän
naapurissa! Siinä oli reppumatkaajilla
ihmettelemistä, kun punaisen urheiluauton
omistajat säästivät nukkumalla teltassa...

Teksti ja kuvat:

Jouni Airaksinen

Linkkejä:
www.easyjet.com, www.gatwickairport.com,
www.booking.com, www.tfl.gov.uk

Alla:
London Eyenin kori 135 metrin korkeudelta



Osuin Kiinan matkalla valtavalle autokauppa-
alueelle. Paikka oli Wenzhou-nimisen kaupungin
laitamilla. Kiinalaisittain pikkupaikka, vain pari
miljoonaa ihmistä. Kuinka ollakaan keskellä
autoliikkeiden sumaa näkyi tuttu MG-logo.
Pakkohan sinne oli mennä potkimaan renkaita.

MG-liikkeessä oli yllättäen erittäin pysähtynyt
tunnelma, erityisesti verrattuna autokauppa-
keskittymän muihin myymälöihin. Ennen MG-
liikettä kävin pikaisesti VW-dealerin liikkeessä.

Täällä myyjä kävi kiinni välittömästi kunnon
autokauppiaan tyyliin. Vaikka sanoimme, että
haluamme vain katsoa taksimallin Jettan
etupenkkejä, niin poistuimme liikkeestä esitteiden
ja myyjien käyntikorttien kera. Mitään ei jäänyt
epäselväksi. Volkkari on suosituin auto Kiinassa
ja nyt olisi aivan uskomattomat erikoistarjoukset
päällä. Hierova nahkapenkki kuskille vaivaiseen
5000RMB lisähintaan. Melkein jo ostin Passatin,
sen verran tehokasta käsittely oli. Onneksi ei ollut
rahaa eikä kiinalaista ajokorttia.

KIINALAISESSA MG-LIIKKEESSÄ



MG-myyjä oli eri maata, hyvä kun jaksoi
nousta työpöytänsä takaa. Autoja hän ei
esitellyt, tuijotti vain lasittunein silmin MG-
aiheista T-paitaa, joka meikäläisellä sattui
olemaan päällä. Tämä paita oli tosiaankin
aivan sattumalta päällä. Nuori myyjä ihmetteli
paitaani niin, ettei saanut oikein mitään
sanotuksi. Tilanne oli lähes kiusallinen.

MG:llä ei ilmeisesti mene tällä hetkellä
erityisen hyvin Kiinassa. Liikenteessä näkee
tosi vähän MG-merkkiä. Myymälöistä autot
kuulemma  lähtisivät tosi edukkaasti, mutta
kauppa ei silti käy. Autokaupan lama osui
kiinalaisten kannalta pahimpaan mahdolliseen
aikaan. Juuri kun tuotantoa ollaan saamassa
käyntiin.

Otin itse esitteitä hyllystä ja kuvailin. En
kiireessäni edes koeistunut autoja, mutta keräsin
perustiedot tarjonnasta. Brosyyrien mukaan

tyrkyllä oli mm. MG 3SW. (SW=Street Wise).
Suoraan sanoen aika aneemisen oloinen
korotetulla maavaralla ja pöljillä muovilevikkeillä
varustettu pikkuauto.

Muutoin korrekti tulkkinikin intoutui
kommentoimaan, että surkea auto. Mitä varten
sinä tästä MG-merkistä olet niin tohkeissaan?



Löytyi kyllä toinenkin erikoismalli. Pidennetyllä
akselivälillä varustettu MG 7L. joka oli sitten taas
aivan toista maata. Musta yksilö viininpunaisella
nahkasisustuksella oli aristokraattisen arvokkaan
oloinen. Varusteista löytyi mm. tuikitärkeä
karaoke-laitteisto. Kiinalaisissa paremman luokan
autoissa on usein taulutelevision kokoinen
näyttö, josta löytyy �normaalien� peruutus-
kameroiden ja navigaattorien lisäksi KTV eli
karaoke.

Matkustin kerran 6 tuntia isossa arvoautossa,
jossa täysi autokunta tuijotti näyttöä ja hoilotti
koko matkan ajan kiinalaisia pop-lauluja, mukaan
lukien kuljettaja. Kuljettaja tosin aina välillä
vilkaisi lyhesti tietä. Kuvaavaa on, että perille
päästyämme siirryimme nopean illallisen jälkeen
paikalliseen karaoke-baariin. Jotkut kiinalaiset
ovat aivan hulluna KTV:hen.

Loppujen lopuksi ei voinut kuin yllättyä, että
molemmat MG-liikkeen tarjousmallit olivat
jotain aivan muuta, mistä MG meillä Euroopassa

tunnetaan. Toinen on etuvetoinen pikkuauto,
joka yrittää näyttää maastokelpoiselta, ja toinen
jatkettu edustusauto pienellä 1,8T moottorilla.

Voi olla vaikeaa saada tälläisiä autoja kaupaksi
Euroopassa, vaikka nokalla olisikin suurta
arvostusta omaava merkki. Vielä vaikeampaa
myynti on Kiinan verisesti kilpailluilla auto-
markkinoilla, jotka ovat täynnä uusia ennestään
tuntemattoja merkkejä. MG on luonnollisesti
täysin uusi ja outo merkki. MG:n vanhasta
urheiluautohistoriasta ei tavallinen kiinalainen
sukankuluttaja ole kuullut yhtään mitään.

Tomi Lundell

Alla MG7, joka perustuu Englannissa 2001-2005
tehtyyn MG ZT malliin, joka puolestaan oli edelleen
kehitelmä Rover 75:stä. Mielenkiintoisten kuvioiden
lopputuloksena Roverkin päätyi Kiinaan, mutta nimi
muuttui muotoon Roewe, koska Fordilla oli Land-Rover
sopimuksen myötä etuosto-oikeus Rover-brandiin.
Viereisellä sivulla pidennetty M7L.






