Brittisportti
Brittisportti on itsenäinen lehti, joka kootaan talkooperiaatteella. Lehden tavoitteena on lisätä lehden teossa mukana
olevien harrastajien 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 )
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Ratin ja selkänojan välistä
Nokka kohti kevättä. Näin talviunien jälkeen
jokainen autoharrastaja suuntaa ajatuksensa
kohden tulevaa kesää ja ajokautta.
Kerhomme kevään virallisena alkuna on
sääntömääräinen kevätkokous 26.3.2010, johon
toivomme runsasta osanottoa. Kokouskutsu
on myöhemmin tässä lehdessä. Kevätkokouksessa jokaisella on mahdollisuus
vaikuttaa tulevan ajokauden tapahtumiin omilla
ideoillaan ja työpanoksellaan.
Tänäkin vuonna kerhomme ohjelmassa on
osallistuminen Classic Motorshow –
tapahtumaan Lahden Messukeskuksessa 8.9.5.2010. Klassikkonäyttelyssä kerhollamme on
siellä oma ruutu, jossa on yksi kerholaisemme
MG esillä sekä tietysti hieman tietoa
kerhostamme ja tapahtumistamme. Lisätietoja
tapahtumasta: www.classicmotorshow.fi ja
info@classicmotorshow.fi.

Kesäkuussa seuraava yhteinen tapahtumamme
on Haikko Picnic sunnuntaina 6.6.2010, joka on
edelleen kerhomme tärkein vuosittainen
kokoontuminen. Viime Picnicillä oli viraanamme
myös Miata-Club of Finlandin jäseniä autoineen;
pyrimme myös tänävuonna kutsumaan
vierailevia kerhoja. Merkitse päivämäärä allakkaasi
jo nyt.
Kerhomme seitsemäs Viron retki on 12.13.6.2008. Kohteeksi olemme varanneet Jänedan
kartanon. Lisätietoa löydät internetistä
osoitteesta http://janedamois.cma.ee. Matkan
hinta on noin 250 euroa kahdelta hengeltä
yhdessä autossa. Lautta on 200,- ja hotelli noin
50,-. Varaa paikkasi sähköpostilla info@mgcc.fi
tai kauko.ruuska@heidelberg.com.
Hyvää ajokautta 2010!
Kauko Ruuska
puheenjohtaja

Brittisportin lukija kysyy neuvoa tärkeässä asiassa...
Olen jo pitkään epäillyt, että vaimoni on uskoton. Usein käy niin, että kännykkä soi toistuvasti ja hän vain vilkaisee
puhelimeen ja katkaisee soiton vastaamatta siihen. Hän on usein "tyttöjen" kanssa ulkona, ja kun kysyn keiden
tyttöjen, on kyseessä aina joku työkaveri, jota en tunne.
Olen yrittänyt seurata ikkunasta, kun hän palaa taksilla kotiin, mutta hän kävelee aina viimeisen korttelivälin ja
minä ainoastaan kuulen kuinka auto ajaa matkoihinsa. Mahtaako olla taksikaan?
Pari päivää sitten halusin tarkistaa kellonajan hänen kännykästään ja hän sai siitä huutoraivarin kiljuen, ettei
hänen kännykkäänsä saa koskea ja että minä kyylään. En ole halunnut kovistella häntä tästä asiasta ja luulen,
etten edes halua tietää totuutta asiasta, mutta eilisiltana päätin kuitenkin tarkistaa tilanteen. Jäin väijyyn asuntomme
lähellä olevaan puistikkoon pensaan juurelle maastopuku päällä ja kiikarit kädessä. Pitkähkön odottamisen
jälkeen lähistölle pysähtyikin mersu, jossa vaimoni suuteli kiihkeästi minulle täysin tuntematonta miestä. Siirryin
piiloon oman autoni taakse, etteivät he havaitsisi minua. Siinä kyykkiessäni huomasin autossani alkavaa ruostetta
takalokasuojan kaaressa.
Pitäisikö minun teidän mielestänne vaihtaa koko kaari vai asentaa vain uusi levikeosa?

EUROPEAN MGCC CALENDAR
Main events only, updated December 2009
May 21.-24. Germany
May 24.-30.
May 29.-30.
June 4.-6.
June 18.-20.
June 18.-20.
June 18.-20.
June 18.-20.
June 10.-13.
June 25.-27.
June 26.-27.
July 9.-11.
July 21.
Aug 20.-22.

35th Annual Whitsun-Meeting and 40th Jubilee of MG Car Club
Germany
Italy
EEOTY 2010 at Gabbice Mare
Belgium
International MMM Meeting
UK
MG-Live, Silverstone, MG Car Club 80th Anniversary
Denmark
International MG-Als-Meeting 2010, island Als, Southern Denmark
Germany
3rd International MG Y-Summermeeting, Bergisch Land,
Sweden
Scandinavian MG Meeting,, Öland, Eastcost
Germany
'5th International Spridget Meerting, Gelsenkirchen'
Norway
Norwegian Sports Car Rally. Stavanger
Holland
55th Anniversary MG Car Club Holland
Lux
International Magnette Day, Merscheid(-les-Pütscheid),
France
MG Club de France + Le Mans 24 Heures Classic
Belgium/Lux MG Club Day - Inter Club Gathering
Germany
International SVW-Meeting, MönchenGladbach,

Keep an eye on the MG Car Club Event Calendar for any news
www.mgcc.co.uk and then tick “Events”
I will supply further information when I receive it or don’t hesitate to contact the relevant clubs for more
information in case you need it.
Please reply to:
Gert Joergensen
Mommarkvej 42
6400 Sonderborg, Denmark
Tel: + 45 74 42 34 39, e-mail: gert.joergensen@mgcc.dk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MGCCF:n omat tapahtumat:
Haikko Picnic 6. kesäkuuta alkaen klo 10:00 Haikon kartanon puistossa
Viron retki 12.-13. kesäkuuta
MGCCF:n jäsenet tapaavat toisiaan myös seuraavissa tilaisuuuksissa:
Britit kohtaavat 8.8.2010. Paikka on tod. näk. Lautsian lomakeskus Hauholla, varmista koordinaatit
osoitteesta: http://www.rrec.fi/britit/
Historic Grand Race Ahvenistolla 21-22.8.2010

Historic Grand Racen talkooporukkaa 21.-22.8.2010 (ks. edellinen lehti) kaivataan edelleen. Jos halukkaita
ei ilmene, niin tarjous siirretään seuraavalle harrasteautokerholle. Älä jätä elämäsi tilaisuutta käyttämättä!
Ilmoittautumiset: Jouni Airaksinen, 041-7706088 tai HistoricGrandRace@gmail.com.

Kokouskutsu:

MG Car Club of Finland ry
sääntömääräinen kevätkokous
Paikka ja aika: Hemingways pub, Hietalahdenranta 11,
Helsinki, klo 26.3.2010 alkaen klo 18:30.
Asialistalla sääntömääräiset asiat. Hietalahdentorilla ilmaisia
parkkipaikkoja klo 18:00 jälkeen. Ratikka 6:n pysäkki pubin
edessä. Yhdistyksen jäsenet tervetuloa!
Hallitus

Myydään MGB 1964
Museokatsastettu v. 2000, ollut meillä 28 vuotta,
täysremontti tehty, mukaan kovakatto, varaosia,
varaosakirja ym., hp 12000 euroa. Vaihdossa voin
ottaa moottoripyörän. Tarjouksia otetaan vastaan.
Pekka Kortelainen / 0400 236 504.

JENSEN INTERCEPTOR GT-AUTOJEN AATELIA (1966-1976)

Yleisessä tiedossa on, että italialaiset
suunnittelevat parhaimman näköiset autot ja
englantilaiset käsintehdyt autot edustavat
korkeinta laatua ja mukavuutta sekä
amerikkalaiset osaavat tehdä parhaimmat isot
mooottorit. Juuri tällä reseptillä leivottiin 60luvulla Jensen Interceptor.

Alkupään sarjan korit valmistettiin Italiassa ja
konehuoneeseen oli istutettu sama Chryslerin 383
kuutiotuumainen (6.3L, 300 bhp) V8, joka oli
ollut jo Jensen CV8:n nokalla. Vaihtamisesta
huolehti Torqueflite A727, amerikkalaisvalmisteinen 3-vaihteinen automaatti, joka antoi
ko. GT-autolle ylellisyyttä ja helppokäyttöisyyttä.

KORI ITALIASTA

Automaattivaihteiston lisäksi tämä teräskorinen
(aiemmat CV8:t 1954-1966 olivat muovikorisia)
muskeliauto omasi tehostetun, 2-piirisen
jarrujärjestelmän sekä lähes täydellisen mittariston
kelloineen päivineen että nahkasisustuksen.

Englantilaisilla Jensenin veljeksillä oli kokemusta
jo teini-ikäisestä asti autonrakennuksesta. Heidän
ensimmäinen projektinsa oli Austin 7:n
muuttaminen urheiluautoksi ja monien
projektien kautta päästiin Jensen CV8:aan, joka
oli jo teknisesti aika lähellä Interceptoria.
CV8 ei kuitenkaan myynyt kauhean hyvin ja
parempaa muotoilua lähdettiin hakemaan
Italiasta, Vignalen koritehtaalta. Italialainen
muotoilu miellytti Jensen Cars Ltd:n väkeä ja
uusi anglo-italialais-amerikkalainen GT-auto
Carozzeria Touringin avustuksella, Jensen
Interceptor ("pysäyttäjä"), esiteltiin London
Motor Show:ssa 1966.

TUOTANTO TAKAISIN ENGLANTIIN
Ensisarjalaisia lukuunottamatta, tuotanto
siirrettiin takaisin Englantiin, Jensen Cars:in
tehtaalle West Bromwichiin. Muskeliautomainen, tilava ja veneperäinen 4-hengen GTauto alkoi kiinnostamaan laajemmaltikin ja
tilauskirjoihin saatiin täytettä. Aavisteltiin jo
pienoista menestystä, joka oli tervetullutta CV8:n
hienoisen pettymyksen jälkeen.

INTERCEPTOR SALOON HATCHBACK
MK1, MK2 JA MK3

G,H tai J-merkinnöistä, joista viimeksimainittu
on varustuksiltaan ylellisin versio.
INTERCEPTOR FF (FORMULA
FERGUSON, 1966- joulukuu 1971)

Ykkössarjalaista ”normaali-Interceptoria”
valmistettiin vuosina 1966-68. Takavetoinen
muskeli oli varustettu Salisburyn jäykällä takaakselilla ja lukkoperällä . Vakiovarustus sisälsi
mm.automaattivaihteiston ja sähköikkunat.
Kakkossarjalaiset autot valmistuivat lokakuu
1969-1971 välisenä aikana ja eroa oli mm. keulan
ja penkkien muotoilussa, venttiloiduissa
jarrulevyissä ja vakiona olevissa kevytmetallivanteissa. Lisäksi ohjaustehostin tuli
vakiona mukaan syyskuussa -68.
Kolmossarjalaisissa, lokakuu 1971-1976, suurin
ero aikaisempiin oli isompi, 440 kuutiotuumainen Chryslerin moottori (284 bhp, 4kurkkuinen kaasutin), jolle soppa maistui
kiitettävästi eli säästäväisellä ajolla 100 km päästiin
n. 22 litralla, joka öljykriisin vuosina ei ainakaan
lisännyt eksoottisen urheiluauton kauppaa.
Huippunopeutta tällä koneella sai kelattua n. 203
km/h ja kiihtyvyys oli n. 7.6s 0-60 mph. Lähes
kaikki Mk1-Mk3 –autot oli varustettu Torqueflite
A727automaattivaihteistolla. Ainoastaan 22 kpl
Mk1-malleista varustettiin manuaalilla ja vain yksi
oli alunperin vasemmanpuoleisella ohjauksella
oleva auto. Eri mallityypit erottaa tyyppikilven

Jensen sai kuningasajatuksen yhdistää
nelivetotekniikan ja urheiluauton ensimmäisenä
maailmassa ja tuloksena syntyi Interceptor FFmalli. Nelivetotekniikka perustui traktoripuolelta
tunnettun Harry Fergusonin patentteihin ja sitä
varten autoa piti venyttää keulapuolen alustastaan
n. 4 tuumaa (kokonaispituus kasvoi n. 127 mm),
jotta etuperä hiluineen saatiin mahtumaan
paikalleen. Lisänä järjestelmässä oli Dunlopin
aiemmin lentokoneisiin valmistama Maxaret
ABS-systeemi, joka oli nyt ensi kertaa maailmassa
autokäytössä. Tunnusomaisinta tällaiselle 4vetoversiolle oli etupyörän takana takana olleet
tuplaritilät ja konepellissä oleva matala ilmanottoscooppi. Kaksivetoisessa autossa tuuletusritilöitä
oli vain yksi kappale puolellaan. Lisäksi FF-merkit
kertoivat köyhälle kansalle, että kyseessä oli kallis
erikoismalli .
Kaiken kaikkiaan mallia valmistettiin vain n. 320
kpl (Mk1 195 kpl, Mk2 110 kpl ja Mk3 15 kpl) ja
myyntiä jarrutti erikoisversion korkea hinta.
Eksoottisella tekniikalla ja auton pidentämisellä
oli suuret kustannusvaikutukset tuotannossa ja
ne oli siirrettävä jälleenmyyntihintoihin, joka
tietenkin karsi menekkiä. Lisäksi auton paino
kasvoi normaalimallin n. 1588 kg:sta 1727 kg:aan
(painot 383” koneella), joka taas nelivetotekniikan

voimansiirron tehohäviöiden kanssa nosti
polttoainekulutusta. Nelivetotekniikan
korjauskaan ei ollut sitä halvinta puuhaa, jos
ylenmääräisen asfalttisudittelun seurauksena joku
paikka antoi periksi. Alkuaikoina varsinkin
nelivetojärjestelmän hammastukset eivät
tahtoneet kestää muskeliauton voimavaroja.

INTERCEPTOR CONVERTIBLE

INTERCEPTOR SP
Jensenin tehokkain malli SP (= Six Pack) oli
varustettu 440 kuutiotuuman eli 7.2 l:n
moottorilla, jonka ruokinnasta vastasi 3 kpl 2kurkkuista kaasutinta. Korkeapuristeisen (10,3:1
vs normaali 8.2:1) koneen kaasutinpatteristo
toimi matalilla kierroksilla vain keskimmäisen
kaasuttimen kurkkuparin kautta ja kovemmilla
kierroksilla tulivat leikkiin mukaan myös
reunimmaiset kaasuttimet. Tehoa saatiin
parhaimmillaan 390 hv koneen kiertäessä 4700
1/min.

Miellyttääkseen Amerikan markkinoita ja
erityisesti Californian Jensen-dealeriä Kjell
Qvalea, tehdas alkoi valmistaa myös avoversiota
vuodesta 1974 eteenpäin. Öljykriisi painoi
kuitenkin päälle ja janoista convertibleä saatiin
valmistettua kokonaisuudessaan 267 kpl. 7.2
litraisen koneen teho oli saastemääräysten takia
tippunut 284 bhp:iin ja 1850 kiloinen möhkäle
kulki nelikurkkuisen Carterin kaasuttimen
voimin n. 203 km/h ja kiihtyi 0-60 mph 7.6
sekunnissa. Rättikatto oli sähkötoiminen, kuten
luxus-avoauton kyseessä ollessa saattoi
olettaakin.
INTERCEPTOR COUPE

SP-mallin huippunopeus oli parhaimmillaan n.
230 km/h ja varttimaili kulki ajassa 15.6 sekuntia.
Konepellin alta Six Packin tunnisti ovaalin
muotoisesta ilmanpuhdistinkotelosta ja
konepellissä oli neljä riviä tuuletusreikiä
parantamassa kaasuttimien ilmansaantia.
Mukavuusvarustuksina autossa olivat mm.
ilmastointi ja stereot vakiona. SP-mallia
valmistettiin 232 kpl syksystä 1973 eteenpäin.

Vuonna -75 tehtiin viimeiset muutokset
perusmallin Interceptorille. Convertiblestä
muokkaamalla tehtiin vähemmän onnistunut
coupe-malli, jota valmistettiin n. 60 kpl. Toki auto
oli ylellinen, mutta hieman oudolta näyttävä ja
kallis (jo vuonna 1974 Jensenin hinnalla sai 2 kpl
Ferrari 400:sta...) sekä janoisa urheiluauto ei enää
sytyttänyt ostajia ja menestys jäi vaatimattomaksi.
Kaiken kaikkiaan korimallien 2D hatchback, 2d

convertible ja 2D coupe kokonaisvalmistusmääräksi on mainittu 6387 kpl, mutta
arvio tuntuu vaihtelevan aina kulloisenkin
lähdemateriaalin mukaisesti.
JÄLKILÄMMITTELYÄ
Vuonna 1987 tehtiin vielä 14 kpl Interceptor S4:sta
(series 4), joissa koneena oli Chryslerin 5.9litrainen V8 (360”, 185-243 hv). Tämä coupen
suoranainen jälkeläinen saavutti tehokkaimmalla
viritysasteella 224 km/h nopeuden 3-vaihteisella
automaatilla ja 3.07 perävälityksellä vaikka painoa
oli 1768 kg liikuteltavana.
Klassikon uusi lämmittely sai voimaa 1989
uudesti tehdystä TV-sarjasta The Saint
(Pyhimys), jossa näyttelijä Simon Dutton ajeli

60 lukollinen taka-akseli erillisjousitusksineen
entisen jäykän akselin sijaan. Koneena oli GM:n
6-litrainen alumiininen LS2-kone (sama kuin
Chevrolet Corvetessa) ja koneesta irtosi 430 bhp
per 6000 1/min. Kiihdytys 0-60 mph sujui 5.9
sekunnissa ja huiput olivat 265 km/h. 17” pyöriä
jarruteltiin AP:n valmistamilla, kuusimäntäisillä
vauhdinhillitsimillä ja koko komeus laitettiin
käymään starttinappulasta. Räyhäkkäästä
teholukemasta huolimatta kulutus maantiellä oli
11 L:n luokkaa sadalla kilometrillä, joten
alkuperäinen Interceptoreiden kulutus oli
puoliintunut tekniikan nykyaikaistuessa.
Suunnitelmissa oli valmistaa 50 kpl:een erä 74960
£:n hintaista unelma-autoa päivitetyllä tekniikalla.
Viimeisin versio aiheesta Jensen Interceptor
kantaa nimeä SX ja Veight LTD ilmoitti 2/2009
tekevänsä erän super-Interceptoreita kevennetyllä
ja uudelleenmuotoilulla korilla. Nyt koneeksi oli
valittu GM:n 6.2 L:n ahdettu LS9-kone, josta
saadaan 620 hv! Hiilikuitujarrujen ja 19” pyörien
avulla tähdättiin huimaan 281 km/h
huippunopeuteen nimellisellä 151000 £:n
hinnalla...
SUOMEN YKSILÖITÄ

sinisellä, 1 ST-rekisterikilpisellä, 1976-mallisella
Mk3 Interceptorilla TV-kansan sydämiin. ST 1 rekisteri oli varattu erääseen Pyhimys-Volvoon
eikä omistaja halunnut myydä kilpeä tai antaa
sitä TV-sarjan kuvaajien käyttöön, joten kilven
teksti vain vaihtoi paikkaa ja Pyhimykselle saatiin
arvoisensa rekisterikilpi.
Uusi yritys oli taas vuonna 2007, jolloin
markkinoille pukattiin Jensen specialistien Tim
Hearleyn ja Alan Garnettin firman (Cropredy
Bridge) piensarjana Interceptor S. Pohjana
käytettiin MK3-autoja, joihin rakennettiin Dana

Interceptoreita ei kauheasti ole näkynyt Suomen
harrasteautopiireissä. Tiedossani on ainoastaan
yksi 90-luvulla maahan tullut yksilö, joka ainakin
kymmenkunta vuotta
sitten näytti
timanttikuntoiselta ostokselta.
Old Cars World Oy Helsingin Käpylästä
(www.oldcarsworld.com) toi Suomeen 2009
lopulla MK3-mallisen, 1972 valmistetun ja 1973
ensirekisteröidyn 7.2 L:n projektiyksilön USA:sta.
Jenkkilästä tuotettu auto on ihanteellisen
ruosteeton, ilmastoitu ja sisustaltaan aika siisti,
mutta maalipinta on uusittava kauttaaltaan ja
jonkinverran kuhmuja oiottava katosta ja
etulokasuojasta sekä moottoripuolen tekniikka
ja konehuone että kromipuskurit käytävä läpi
(joku jenkkiläinen jyrsijä on syönyt letkuja ja

TEKNISIÄ TIETOJA ERÄISTÄ INTERCEPTOR-YKSILÖISTÄ
Malli

Mk3 2D avo

Mk3 2D FF

Mk3 2D SP

Moottori , Chrysler 440
Poraus x isku mm
Puristussuhde
Kaasutin
Teho
Huippunopeus km/h
Kiihtyvyys 0-60 mph
Vetotapa
Pituus mm
Leveys mm
Korkeus mm
Paino kg
Vaihteisto
Akseliväli mm
Kulutus L/100 km
PA-tankki, L

V8, 7.2l
110x95
8.2:1
1x4-kurkk.
284 bhp
n. 203
n. 7.6s
takaveto
4775
1753
1350
1588
aut./3v
2667
n. 22
73

V8, 7.2l
110x95
8.2:1
1x4-kurkk.
284 bhp
n. 200
n. 7.6s
neliveto
4851
1753
1397
1727
aut./3v
2769
n. 24
73

V8, 7.2l
110x95
10.3:1
3x2-kurkk.
350 bhp (n. 390 hv)
n. 230
n. 7.6s
takaveto
4755
1753
1359
1783
aut./3v
2667
n. 25
90

johtoja paremman puutteessa seisonta-aikana).
Tee se itse –miehelle, jolla ei ole peukalo keskellä
kämmentä ja lisäksi lompakko kunnossa, ihan
oivallinen tilaisuus omistaa yksi 1165 Mk3autoyksilöstä 8250 euron nimellisellä hinnalla.
Kannattaa tarkistaa em. nettisivulta, jos kyseinen
yksilö on vielä myymättä ja vaikka soitella
Bremerin Yrjölle (040-5160358) ja sopia näytöstä,
jos asia herättää kiinnostusta.
Jouni Airaksinen
Oikealla:
Old Cars World -firmassa myytävänä oleva MKIII.
Auto on tuotu Suomeen, mutta ei rekisteröity.
Moottori: 440 cid V8
Vuosi: 1973
Valmistettu: 1165
Hinta: 8 250 euroa

MYYDÄÄN

MG TD Mk II RHD
vm 1953
Myydään hienokuntoinen klassikko. Auto on
ollut yhdellä omistajalla vuodesta 1987.
Tietoja autosta:
Museorekisteröity 1987. Uusittu vuonna
2003. Autolla on ajettu joka kesä muutamia
kymmeniä kilometriä, ja se on säännöllisesti
huollettu. Katsastusväli on neljä vuotta.
Seuraava katsastus kesäkuussa 2010.
Varusteista mainittakkoon:
Uudet Michelin ZXZ 145-15 renkaat,
ohjaamon ajopeite, viiman ohjaimet, kromattu
tavarateline. Alkuperäinen kangaskatto on
huonokuntoinen, mutta uusi (vielä paketissa
oleva) katto seuraa mukana. Ruostumaton
pakoputki ja äänenvaimennin. Moto-Lita
ohjauspyörä. Alkuperäinen ratti mukana. Uusi
etu-ja takapuskuri paketissa.
Autosta on kansiollinen historiatietoa mm.
englantilainen rekisteriote. Omistajan
käsikirja, korjaamokäsikirja, TD kirjallisuutta.
(englanninkielisiä).
HP 22.000 euroa.
Kaunotar on esillä noin 15.3 alkanen (keleistä
riippuen)
Autosalpa Oy.n Porvoon
myymälässä
Ratsumiehenkatu
1
(Kuninkaanportti)
Lisätietoja 040 547 2320.
email: john.hjorth@pp.inet.fi

NORSTER 600R, OSA 2:

Artikkelin ensimmäisessä osassa: “Kokemuksia oman
automerkin perustamisesta” kerrottiin Norsterin
syntyvaiheista. Tässä toisessa osassa käsitellään auton
tekniikkaa ja mahdollisia tulevaisuuden suunnitelmia.
Homologointi:
Norster 600R tulee ajoneuvoluokkaan L7e
(=”nelipyörä”, engl. ”heavy quadricycle”).
Nelipyöräksi rekisteröitävän ajoneuvon suurin
sallittu teho on 15kW ja suurin sallittu massa
400kg (tavarankuljetusajoneuvoissa 550kg).
Nelipyörä on alun perin ranskalainen
ajoneuvoluokka, joka on nykyään käytössä
kaikissa EU-maissa. Suomessa L7e-luokka
tunnetaan erityisesti tieliikennemönkijöiden
luokkana. Sitä ei pidä sekoittaa L6e-luokkaan eli
mopoautojen luokkaan. Mopo-autojen rajat ovat
4kW ja 350kg.
L7e-ajoneuvo on ”helppo” valmistaa, koska
tyyppihyväksynnän vaatimuksia on paljon
vähemmän kuin tavallisessa henkilöautossa.
Euro NCAP -normin mukaisia kolaritestejä ei

vaadita. Käyttäjän kannalta etua on mm.
verotuksessa. Useimmissa Euroopan maissa. L7e
on vapaa vuotuisesta käyttöverosta. Ostoveroa,
jos sitä peritään, menee kuten moottoripyörissä,
kuutiotilavuuden mukaan. Näin myös
Suomessa.
Teräsputkirunko
Norster 600R:ssä on putkirunko vanhanajan
kilpa- ja urheiluautojen tapaan. Putkirunko on
tietenkin työläs rakennettava, mutta järkeenkäypä
silloin, kun työvoima on edullista ja kun
prässeihin ei haluta investoida miljoonia.
Norsterin runko koostuu noin 120:sta vähän
pidemmästä putkenpätkästä ja lukemattomista
pienemmistä osista. Putkilla on erilaisia profiileja,
halkaisijoita ja seinämävahvuuksia sen mukaan,
minkälaista rasitusta niihin kohdistuu. Häkkyrä
hitsataan kasaan jigissä, jonka jälkeen se
puhalletaan puhtaaksi pintaruosteesta. Tämän
jälkeen kiiltävä runko menee välittömästi
kaksivaiheiseen pulverimaalaukseen.

Lasikuitukori
Norsterin kori on kaksipaikkainen roadster eli
sivu- ja takaikkunoita ei ole laisinkaan.
Pysäköitäessä voidaan vetää kevyt huppu
ohjaamon suojaksi. Ovet aukeavat ylöspäin
kaasujousien avustamana. Moottoriin pääsee
helposti käsiksi, koska koko takaosa ohjaamosta
taaksepäin aukeaa yhtenä kappaleena. Bensakorkki
löytyy moottorikopan alta. Koppa nousee ja
laskee sähkömoottorin avulla sen verran, että
tankkaus ja nesteiden tarkistus onnistuu helposti.
Jos on tarvetta suurempaan remonttiin, niin
silloin avataan pikalukitus, ja korin takaosa
saadaan kokonaan auki pois moottorin tieltä.
Moottori
Vaikka L7e-luokan ajoneuvojen moottoreilta ei
vaadita uusien tavallisten autojen tiukkoja
päästönormeja, on Norsterissa kuitenkin aivan
uutta suunnittelua edustava vähäpäästöinen
EURO IV -normin mukainen moottori. Koneen
valmistaa Chery Acteco, jonka tuotantolinjoilta
tulee vuosittain yli puoli miljoonaa erikokoista
moottoria. Koneita tehdään yhtiön omiin
automalleihin kuin muillekin valmistajille. Chery
on Kiinan autoteollisuuden menestystarinoita. Tällä hetkellä
yhtiö rakentaa kiivaasti
jo kolmatta jättimäistä
moottoritehdasta kaikista talouden taantumista vähät välittämättä.
Norsterissa sylinteritilavuus on 580cc.
Sylinteriä kohden on 4
venttiiliä, joita ohjaa
kaksi kannen yläpuolista nokka-akselia.
Moottorissa on luon-

nollisesti polttoaineensuihkutus ja moderni
moottorinohjausyksikkö antureineen. Puristussuhde on 9.8:1. Suurin teho ilman rajoitinta on
25kW/5500rpm. Suurin vääntö on 53Nm/30003500rpm. Moottori ja vaihteisto sijaitsevat takaakselin etupuolella poikittain. Vaihteita on 5 eteen
ja peruutus.
Suorituskyky
Moottorin suurin teho on rajoitettu 15kW
käyntinopeutta rajoittamalla. Tehopainosuhde
on nykyajan autoksi vaatimaton, mutta ei aivan
mahdoton varsinaisen liikeidean kannalta.
Norstereiden bisnes liittyy leppoisaan maisemien
ihailuun etelän lomakohteissa. Huippunopeus
on noin 100km/h. Rauhallisessa 60-80 km/h
ajossa pikkuteillä polttoaineen-kulutus jää 4
litraan satasella.
Turvallisuus
Vaikka kolaritestejä ei viranomaisten toimesta
vaaditakaan, on valmistaja tehnyt useita kokeita
omin päin. Kolaritilanteessa Norster säilyttää
ohjaamonsa muodon hyvin. Netissä löytyy
kauhuvideoita mopoautoista, joiden kori hajoaa

tuhannen päreiksi kolarissa. Norster on tässä
suhteessa selvästi parempi. Jotta tähän on päästy,
on Norster itse asiassa suunniteltu tavarankuljetusajoneuvojen normien mukaan. Norster
on vaatimustenmukaisuustodistuksen mukaan
soveltuva tavarankuljetukseen, koska mm.
tavaratelineen kantavuus ylittää vaadittavan rajaarvon 170kg. Näin toimittaessa ajoneuvon suurin
sallittu massa on 550kg, eikä turvallisuudesta
tarvitse tinkiä heikon rakenteen takia. Norster
painaa n. 520kg.
Pyöräntuenta ja ohjaus
Edessä ja takana ovat päällekkäiset kolmiotuet ja
levyjarrut klassiseen urheiluautotyyliin. Edestä ja
takaa löytyvät myös kallistuksen vakaajat.
Käsijarru vaikuttaa takapyöriin. Ohjaus on
hammastankotyyppiä. Norster on hyvin
kevytkeulainen, joten ohjauksesta on voitu tehdä
nopea ja kevyt ilman tuntumaa haittaavaa
tehostusta
Sähköauto
Toimittajat ovat kyselleet kovasti sähköautoa.
Onhan nyt meneillään eräänlainen buumi

sähköautojen ympärillä. Valitettavasti siihen
käyttöön, mihin Norster on ensi sijaisesti
suunniteltu, sähköauto sopii huonosti.
Toimintamatka jää turistikäytössä liian lyhyeksi
ja toisaalta latausaika on liian pitkä.
Sen sijaan yksityiskäytössä sähkökäyttöinen
hupiauto toimii aika hyvin. Auton voi ladata
omassa tallissa yösähköllä ja lyhyihin
pyrähdyksiin kaupungilla, rannalla, kioskilla
toimintamatka riittää. Norster-sähköautoa on
valmisteltu keräämällä yhteyksiä kiinalaisiin
osatoimittajiin. Yhdysvaltalaisen konsulttiyhtiön
kanssa on vaihdettu ajatuksia suunnittelusta.
Lopullista päätöstä projektin aloittamisesta ei ole
vielä tehty. Ensin pitää saada perus-Norsterin
kauppa käyntiin.
“Tavallinen auto”
M-luokan ajoneuvo eli ns. “oikea auto” on sekin
mahdollista saada homologoitua EUtieliikenteeseen kevennetyllä menettelyllä, jos
valmistusmäärät jäävät hyvin alhaisiksi. Jossain
netin keskustelupalstoilla ideoitiin Norsteriin
huipputehokasta ja korkealta kiekaisevaa
moottoripyörän moottoria. Tällaisella mallilla

saisi varmasti ”respektiä” tietyissä harrastajapiireissä, mutta pienistä myyntimääristä johtuen
hinta nousisi aika korkeaksi ja tästä huolimatta
projektin kannattavuus jäisi todennäköisesti
vähäiseksi.
Sen verran tavallisen auton suuntaan ollaan
kuitenkin menossa, että kokeita tehdään Norster
1200R:llä. Siinä on hyvin kevyt 4-sylinterinen 1,2
litrainen Chery:n moottori. Suurin teho on aika
vaatimaton 59kW eli 80hv. Mutta kun massaa
1200R:llä on vain 550kg, niin tehopainosuhteeksi
tulee yllättävän hyvä 145hv/1000kg.
Jos ei muuta, niin katsastan prototyypin omaan
käyttööni. Tämä onnistuu mm. Englannissa,
jossa on kansallinen yksinkertaistettu menettely
vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseen. Tämä
ns. IVA (Individual Vehicle Approval) palvelee
pienvalmistajia ja yksityisiä autonrakentelijoita.

Saatavuus
Norsterilla ei ole dealereitä Suomessa, mutta
tarvittaessa näytekappaleen saa allekirjoittaneelta.
Ajoneuvon yksinkertaisesta rakenteesta johtuen
huolto ei vaadi erikoistunutta huoltokorjaamoa
eikä omia diagnostiikkalaitteita. Tavallinen
yleisautokorjaamo pystyy huoltamaan Norsterin.
Jokaisen auton mukana tulee korjaamokäsikirja.
(englanninkielinen).
Jos koeajo kiinnostaa, niin yksi näytekappale on
tulossa toukokuussa Suomeen.
Tomi Lundell
050 5151038
Tietoja autosta:
www.nordiancommerce.com

Jarrujen kevätkunnostus

Teillämme ei liikkune ensimmäistäkään wanhaa
ajoneuvoa, jonka jarrujärjestelmä olisi täysin
moitteettomassa kunnossa. Varsinkin
kesäkäytössä olevat autot kärsivät järjestään
jarruongelmista, vaikka omistaja ei tätä kenties
itse huomaakaan.
Auton ikä ei sinällään jarruja ’tapa’ vaan niiden
käyttämättömyys ja huoltojen laiminlyönti.
Yleensähän sillä hienolla brittiautolla ajetaan
hitaan arvokkaasti ja jarruja tarvitaan vain hätätilanteissa.

Jarrupalat/-hihnat autossa kestävät kymmeniä
vuosia ja siksi jarrumäntiä ei ole koskaan tarve
puristaa auki kuten niiden vaihdossa tehdään.
Sen sijaan männät työntyvät pikkuhiljaa ulospäin
ja näkyviin jäävä männän osa alkaa ruostumaan.
Vetinen jarruneste ruostuttaa vastaavasti sylinteriä
männän takaa. Tarpeeksi ruostuttuaan mäntä ei
sitten enää liikukaan kuin ulospäin – jos
sinnekään. Lisäharmiksi yleensä toinen mäntä
vielä liikkuu, mutta toinen on ruostunut kiinni
ja tämän takia jarrut toimivat näennäisesti.

Levyjarrujen kunnostus

Kuva 2

Itselleni on päivän selvää, että olipa
kunnostusprojekti mikä tahansa, vaativat jarrut
AINA totaalisen kunnostamisen! Seuraavassa
käydään esimerkinomaisesti MG Midget Mk1:n
etujarrusylinterien kunnostus.
Kuvasta 1 näkyy hyvin, kuinka toinen männistä
on juuttunut kiinni ja vain toinen on hoitanut
tehtäväänsä. Juuttumisen näkee helpoiten
etätasaisesti kuluneista jarrupaloista.

Kuva 1

Tilanne ei kuitenkaan ole yleensä niin paha kuin
näyttää ja siksi ei kannata rynnätä suinpäin
tilaamaan uusia sylintereitä ja maksaa niistä
itsensä kipeiksi.
Aivan ensimmäisenä osat puhdistetaan
äärimmäisen huolellisesti joko teräsharjalla tai
hiekkapuhaltamalla (ei sylinterien sisäpuolta eikä
mäntiä!). Puhdistuksen jälkeen sylinterin
rungosta alkaa löytymään tyyppikoodeja, joiden
avulla tulee varmistaa että autossa on
jarrusylinterit, joihin on saatavissa korjaussarja .
Kuvassa 4 on perusbrittiläinen Lockheed-sylinteri
ja osanumero näyttäisi täsmäävän Midgetin
alkuperäiseen.

Jarrumäntien sisäänpuristamiseen tulee käyttää
tähän tarkoitettua työkalua (löytyy mm.
Biltemasta, kuva 2), jotta männät puristuvat
sisään suoraan. Muista avata ilmausruuvi tässä
vaiheessa ja varutua uloslentävään nesteeseen.
Tässä on etujarrusylinterin puolikas purettuna ja
siinä näkyy kaikki tyypilliset huollon
laiminlyönneistä johtuvat ongelmat (kuva 3).
Ihme ja kumma että etujarrut ovat toimineet
puolitehoisinakin ja menneet katsastuksesta
lävitse. Kuvassa näkyvän männän irroitus vaati
raakaa voimaa. Onneksi Midgetin sylinterissä
jarruputken liitin on männän takana, jolloin reiän
kautta voi kumauttaa mäntää moskalla ja
tuurnalla. Ulompaa mäntää pitikin maanitella
irti paineilmalla ...

Kuva 3

Kuva 4

varsinaisia jarrumaaleja, mutta kesäautossa
pintaan voi ruiskuttaa vaikkapa vannekultaa –
eivätpä nuo jarrut hirveästi kuumene
herrasmiesajajien käytössä.
Midgetissä tiivisteenä on ainoastaan kaksi Orengasta. Se olennainen asia tässä vaiheessa on

Kuva 6

Itse männät olivat ainoastaan pintaruosteessa,
joka lähti pois hienolla hiekkapaperilla ja sylinterin
pintakin oli hiottavissa ja kiillotettavissa
kutakuinkin sileäksi.

kumirasvan käyttäminen (kuva 7). Tiivisteiden
reilun voitelun jälkeen painetaan kumpaankin
jarrusatulan puolikkaaseen mäntä tasaisesti sisään
ja varmistutaan niiden vapaasta liikkumisesta
esimerkiksi paineilmaa käyttämällä.
Kuva 5

Huomaa satulan vasemmassa yläkulmassa näkyvä
O-rengas (kuva 5), joka tiivistää satuloiden välisen
nestekanavan! Se on vaihdettava aina purkamisen
yhteydessä. On olennaista, että tämä kanava on
taatusti auki. Kuvassa 6 kanavaa hoonataan
surutta pyöreällä timanttiviilalla.
Puhdistetut osat ruostuvat samantien ellei niitä
pintakäsittele jotenkin.
Itselläni on
keltapassivointi-laitteisto (nikkeli), mutta
pohjaksi kelpaa vaikkapa Ferrex. Pintäväriksi löytyy

Tämän jälkeen onkin vuorossa satulan
puolikkaiden liittäminen toisiinsa (kuva 8).
Huom: tiivistesarjoissa ei yleensä ole mukana

Kuva 7

Kuva 8

Kuva 9

puolikkaiden välissä olevaa pientä O-rengasta –
muista tilata tämä erikseen.
Uusien jarrupalojen, kitinälevyjen ja sokkien sekä
ilmausruuvin uusiminen on se pakollinen
loppu-silaus. Lopputuloksena syntyykin sitten
uutta vastaava jarrusylinteri (kuva 9), jolla pärjää
sitten seuraavat 20 vuotta – kunhan muistaa
tarkistaa ja huoltaa niitä säännöllisesti!
Kahden sylinterin korjauksen osakustannukset
ovat yhteensä noin 50 euroa :
-

tiivistesarja
2 srj 11.50
jarrupalat, 4 kpl
1 srj 13.50
sokat
4 kpl 0.35
palojen lukituspelti 2 kpl 1.50
3/8 UNF ilmausruuvi 2 kpl 1.50

’Kiinalaisia’ kopiosylintereitä saa edullisesti,
mutta kukapa nillä brittiautoaan alkaisi
pilaamaan?
Jyrki Hämäläinen
AKA JyrkiLaukaa
Projektejani tällä hetkellä ovat :
MG Midget 1962: www.ids.fi/Midget/midget.htm
Jaguar MK2 1965: www.ids.fi/mk2.html

Huolto
Käytä jarruja ahkerasti, jotta
männät saavat “liikuntaa”.
Vaihda uudet jarrunesteet
syksyisin vähintään 2-3 vuoden
välein.
Irroita jarrupalat nesteen vaihdon
yhteydessä ja purista sitten
mäntiä reilusti sisään. Niiden
pitäisi liikkua melko helposti.
Tarkista että tiivisteet ovat ehjät ja
vaihda rikkoutuneet välittömästi.
Tarkista, että jarrupalat ovat
kuluneet yhtä paljon. Ne kannattaa
vaihtaa jo kun ovat kuluneet 50%,
jotta männät tulevat mahd.vähän
näkyviin.

ENSIMMÄINEN KOKONAAN
UUSI MG 14 VUOTEEN

MG:n ensimetrit kiinalaisomistuksessa herättivät
huolta autoharrastuspiireissä. Kiinalaiseen tapaan
tietoa suunnitelmista jaettiin ulkopuolisille
niukasti. Pian netti oli täynnä huhuja ja huuhaauutisia. Sittemmin kiinalaiset alkoivat tiedottaa
aikeistaan avoimemmin, mutta tiedotuspelin
ensimmäinen erä oli hävitty. Alku oli hankalaa.
Asiaa pahensi se, että ensimmäiset uudelleen
lämmitetyt mallit, kuten MG 7 ja MG 3, eivät
herättäneet suurta innostusta Euroopassa, eikä
myynti Kiinassakaan lähtenyt varsinaiseen
kiitolaukkaan.

fastback-mallinen takapää erottaa MG 6:n muista
kiinalaismalleista. Kiinassahan myydään lähes
ainoastaan porrasperäisiä autoja.

Viime vuoden lopulla esitelty MG 6 on kuitenkin
herättänyt toiveita. Ensimmäinen täysin
kiinalaisten johdolla suunniteltu MG on
hämmästyttänyt asiantuntijat. Positiivisia
kommentteja on ropissut nykyaikaisesta ja
lievästi sporttisesta olemuksesta. Monien
tarkkailijoiden mielestä auton muodot ovat
yksinkertaisen jämäkän tyylikkäät ja selvästi
eurooppalaiseen makuun. Jo pelkästään

Tomi Lundell

Jotkut kriitikot ovat löytäneet MG 6:sta jo
markkinoilla olevien muiden valmistajien mallien
piirteitä. Kopioksi uutta MG:tä ei kuitenkaan
kukaan ole kehdannut väittää. Joka tapauksessa
monista muista kiinalaisista uusista autoista
tutut hörhellykset muotoilussa ja varustelussa
loistavat poissaolollaan. Auto hönkii asiallista
hyvää makua myös sisustuksensa puolesta.

Bremen Classic Motor Show
5.2.-7.2.2010

Vuoden 2010 kansainvälisen museoautonäyttelykauden avaus Saksan Bremenissä oli
punaisten italialaisten juhlaa; Alfa Romeon 100vuotis juhlakiertue ”Bella Macchina” toi näytteille
reilut puolitusinaa toinen toistaan hienompaa
harvinaisuutta, mukaan lukien niin 30-luvun
alun ”Gran Premio Tipo B - P3” monopostokilpurin kuin vm. 1967 ”33 Stradale” proto-

tyypinkin. Myös Maseratit olivat edustettuina
messuilla näyttävästi, vajaan kymmenen auton
voimin.
MG:itäkin messuilla oli toki näytteillä: Saksan
MG-kerhon osastolla näytteillä ollutta vm. 1933
J2 Midgettiä ryyditti mm. kaupallisella osastolla
myynnissä ollut saman vuosikymmenen MG PA
sekä vm. 1960 MGA Twin Cam.
Myös nuorempia pikkubrittejä
edustava Midget/Sprite kerho oli
vahvasti esillä.
”Rompetori”-myyjiä
riitti
Bremenissä täyttämään pari-kolme
kokonaista messuhallia. Myynnissä
oli kaikkea kumitiivisteistä vintagevaatteiden ja verhoilukankaiden
kautta bensamittareihin – ja kaikkea
siltä väliltä. Autojen varaosapuolella
myyntipöydät
notkuivat

luonnollisesti Mersu ja VW osaa, mutta kyllä
britti- tai jenkkiharrastajakin saattoi tehdä löydön
jos toisenkin.
Tunnelmaltaan Bremenin messut ovat erittäin
leppoisat ja hyvänhenkiset, hyväntuulisia
harrastajia riitti ja ihmisten oli helppo löytää ja
luoda uusia harrastajakontakteja. Lauantaiiltapäivällä ihmisiä parveili paikalla tungokseksi
asti – nostaen 3-päiväisten messujen kävijämäärän aina 36086 kävijään asti. Viisaampien
onkin kuultu sanovan perjantain olevan katselun
kannalta messujen paras ja väljin päivä.
Oskari Åvall

MG (T)F
Pandemian tunnusmerkkejä
Tampereen seudulla?

Lokakuussa se alkoi taas, talvisäilytyspaikan
etsiminen kaksipyöräiselle. Honda ei taaskaan
ollut saanut kuin vajaat tuhat kilometriä lisää
mittariinsa – kun ei vaan tullut ajeltua.
Etsiskellessäni talvisäilytystiloja netistä eksyin
kuin vahingossa automyyntisivustoille ja
katselemaan erilaisten avoautojen myyntiilmoituksia. Triumph, Mazda, MG…. MG!!!! Ja
vieläpä aika vähän ajettu, melko tuore ja ennen
kaikkea punainen ja kaunis. Tartunta tapahtui
välittömästi. MG-virus iski ja peli oli menetetty.
Heti seuraavana päivänä ajelin Helsinkiin
katsomaan myynnissä olevaa MGFfää. Koeajo
pahensi tautia ja paluumatka Helsingistä kului
suunnitellessani sopivaa taktiikkaa vaimon
ymmärryksen voittamiseen. Kokeneena

kauppamiehenä sain ajatukseni vaimolle myytyä
– tosin jouduin käyttämään lahjontaa ja
kompromisseja (Honda meni myyntiin ja
vaimolle lupasin Rooman matkan…) Ostolupa
joka tapauksessa oli saatu ja muutaman
puhelimessa käydyn hintaneuvottelun jälkeen
istuin junassa matkalla Helsinkiin hakemaan
punaista kaunotarta.
Matka Helsingistä kotiin Kangasalle oli huikea –
nautintoa, hämmästelyä ja tuulen suhinaa. Katto
ylhäällä kylläkin mutta suhinat olivat siitä
huolimatta huikeat. Sain myös aivan uuden
näkökulman liikenteeseen ja muihin autoihin –
siviiliautoni kun on Land Rover niin ajaminen
noin metriä alempaa aiheutti ensin ihmettelyä

katukuvaan ilmestyneistä uusista citymaastureista,
liikennevaloissa vierelläni ollut Fiat Puntokin
näytti niin huikean korkealta että hetken pohdin
koska Fiat on alkanut tekemää Puntosta moisia
jättimaastureita…
MG löysi paikan pihasta Kangasalta ja vahattu
punainen pinta herätti sopivasti huomiota.
Muutama kaveri kävi autoa ihastelemassa ja
kokeilemassakin ja olin havaitsevinani MGviruksen jatkavan leviämistään. Tosin kaverit
vakuuttelivat moisen koristuksen olevan
ehdottoman tarpeeton ja kaikesta
nautinnollisuudestaan huolimatta hukkainvestoinnin: ”Eihän Suomessa voi koskaan
katto alhaalla ajaa ja noissa englantilaisissa on niitä
murheita….”
Talvi teki tuloaan ja päätin hakea Rekijoelta
Paradiselta myynnissä olevan kovan katon MG:n
talvivarusteeksi. Hyvä ystäväni Jyri lupautui
repsikaksi katonhakureissulle. Katto tuli ostettua
ja Jyrin tartunta todistettua – Jyri nimittäin
poistui Rekijoelta ostamallaan vihreällä MG
TF:llä! Vielä aamulla Jyri oli sitä mieltä, että ei
hänellä ole tuollaiselle lelulle käyttöä mutta kun
tauti iskee, se iskee. Se, miten Jyri selitti kotona
”heräteostoksensa”, se on sitten toinen tarina.
Tauti tosin hyppäsi välittömästi kolmanteen
kaveriin, joka parin viikon ympärivuorokautisen
nettisurfailun jälkeen tuotti MGF:n Saksasta. Nyt

meillä on kolmen auton talli vuokrattuna,
laidoilla punainen ja hopea MGF ja keskellä vihreä
TF. Kaunista! Kevyt kilpavarustelukin on
käynnissä, kuriiriposti on kanniskellut pientä
kivaa MG-aiheista varustetta nahkatakista
tavaratelineeseen…
Vastuuta en ota taudin leviämisestä mutta en
kyllä suosittele rokotuksiakaan – tauti on sen
verran nautinnollinen. Ja vaikka meidän kolmen
MG-kalustomme onkin sitä ”modernia” osastoa,
olemme todenneet sairauden vaativan
vertaistukiryhmää. Olisikin mielenkiintoista saada
aikaan Tampereen seudulla omaa MG-toimintaa.
Tässä samassa yhteydessä siis kuulutus kaikille
Tampereen seudun MG-potilaille, olkaahan
yhteydessä allekirjoittaneeseen niin koitetaan
saada jotain aktiviteetteja aikaiseksi!
Niiin… pitänee käydä siinä sikainfluenssarokotuksessa ettei ainakaan sitä tautia tule
levitettyä.
Markku Pihlajaniemi
050 464 9412
markku.pihlajaniemi@kangasalalainen.com

