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
Syksyiset terveiset kerhomme jäsenille.
Kesä 2010 jää varmasti kaikille mieleen
lämpimänä ja aurinkoisena. Erikoista oli se, että
välillä oli jopa liian kuuma ajaa avoautolla.
Kesän tapahtumista voit lukea tämän lehden
artikkeleista. Toivomme myös tuleviin lehtiin
kuvia ja artikkeleita erilaisista tapahtumista ja
matkoista. Niiden avulla on mukava suunnitella
talven aikana seuraavan kesän käyntikohteita.

Kerhomme virallinen syyskokous on vuorossa
perjantaina 12.11.2010 klo 18.30 alkaen
Hemingway’s Pubissa, osoite Hietalahdenranta
11, Helsinki.
Tervetuloa syyskokoukseen valitsemaan kerholle
toimihenkilöt ja suunnittelemaan yhdessä
toimintaamme vuodelle 2011!
Kauko Ruuska
puheenjohtaja

Kokouskutsu:

M.G. Car Club of Finland ry:n
sääntömääräinen syyskokous
Aika:
Perjantaina 12.11.2010
alkaen klo 18:30
Paikka:
Hemingways pub,
Hietalahdenranta 11, Helsinki
Esityslistalla sääntömääräiset asiat.

Haikko picnic 6.6.2010

Perinteiseen Haikko picnikiin kokoonnuttiin taas
aurinkoisessa mutta alkukesän viileässä säässä.
Paikalla oli 20 autokuntaa.

Kalustokatsauksessa jaettiin tuttuun tapaan
palkinnot yleisön suosikille ja teknisen raadin
valitsemalle autolle. Tänä vuonna eniten
yleisöääniä keräsi Esko Vattulaisen MG TF vm
1954. Kyseinen auto sai myös kerhon naiset
ympärilleen (kuva). Teknisen raadin myöntämän
Concours d'Elegance-pokaali meni toistamiseen
Unto Hartikaisen MGB:lle vm 1965. Auto on
hyvin pidetty ja alkuperäisenä säilynyt yksilö.
Paikalle tapahtumaan pystytetty Brittiosan
myyntipöytä sai monet kerholaiset muistamaan
puuttuvat osat ja tarvikkeet. Aina kun on myyjä

paikalla, niin ostaminen on paljon helpompaa.

Kuvatekstit:

Osa jäsenistöstämme oli jälleen kerran muistanut
ottaa mukaansa myös picnik varusteensa
eväskoreineen. Ehkäpä ensivuonna myös
palkitsemme onnistuneimman ja kekseliäimmän
picnik-kattauksen.

Ed. sivun pieni kuva: 3-vuotias "autoasiantuntija" tutki
kaikki autot perinpohjaisesti

Tapaamisiin taas ensi kesänä Haikossa!

Oikealla: Yleisön suosikiksi äänestettiin ylivoimaisesti
Esko Vattulaisen kaunotar

Vasemmalla: Tekninen raati palkitsi jälleen kerran
Unto Hartikaisen

Kauko ja Helena
Alimmaisena: Brittiosa

MIATOJEN KANSSA RADALLA

Keväällä olimme saaneet kutsun osallistua Miataclubin ratailtapäivään 9.7. Hämeenlinnassa.
Hallituksen kokouksessa Saariston Tuomo
lupasi hövelisti, että hän voisi tulla verestämään
vanhoja muistoja, kun kesälomakin alkaisi
sopivasti samana päivänä.
Etukäteisilmoittelulla Brittisportissa yritettiin
saada muitakin innostumaan asiasta, mutta
ennakkoon ei kukaan ilmaissut kiinnostustaan
tulla kurvailemaan radalle, vaikka olin värkännyt
hieman ajo-ohjettakin Ahveniston syheröille.

Kemiössä ja nautiskelimme yli 25 asteen helteistä
ja perjantain lähestyessä sitten Tuomo
lupaustensa mukaisesti varusteli MGB
Roadsterinsa 18 vuoden jälkeen (viimeinen
ratakisa oli ajettu ko. autolla 1992 Alastarolla)
radalle sopivaksi. Perjantaiaamupäivän kuluessa
tipahteli tekstiviestiä tasaiseen tahtiin aina työn
edistyessä ja penkkien ja turvavarusteiden sekä
katon asennuksen jälkeen vaaleansininen ja
valkokattoinen ex-kilpuri oli jälleen iskukunnossa
– tai ainakin muistelukunnossa...
Kauas on pitkä matka

Jos viimetippaa ei olisi, niin mikään ei
valmistuisi...
Ratapäivän lähestyessä lähettelin Tuomolle
tekstiviestiä muistutukseksi asiasta. Itse
lekottelimme vuokramökillä ko. viikolla

Vaimollekin oli selvinnyt, että vuokramökiltä
poislähtö tapahtuisi ”pikkumutkan” kautta
Salosta Hämeenlinnaan ja sieltä sitten kotiin
Vantaalle. Pikku mutinoitten jälkeen
starttasimme puolilta päivin Salon suuntaan

vievän lossin kautta ja pikkuteitä pitkin
suuntasimme kohti Ahvenistoa. Reitti sattui
kulkemaan ”kuin ihmeen kaupalla” Paradise
Carsin toimipisteen ohi Rekijoella ja olihan
meikäläisen pysähdyttävä ja käytävä katsomassa
britti-sportit esittelyhallissa, joka aiheutti pientä
lisämarinaa, nyt lähinnä juniorin suusta
takapenkiltä. Onneksi ”Hyrslerin kylmäkone” oli
toimiva ja muu perhe sitten kiltisti odotteli, kun
isukki tutustui vaihtoautovalikoimaan
(muutama MGF oli tyrkyllä ja sitten Triumpheja
vino pino...).
Sitten iski tietenkin jo nälkä ja lähimmän ABC:n
ravintelissa sitten odoteltiinkin aimo tovi
annoksia saapuvaksi ja joko kokki poltti einekset
tai homma muuten lipesi käsistä ja sapuskaa
odoteltiin lähes kolme varttia ja sitten olikin jo
kiire tienpäälle.

Huolimatta ”hieman” sallitun yläpuolella
liikkuneesta keskinopeudesta loppumatkalla,
olimme puoli tuntia myöhässä ratatouhun
aloituksesta, mutta Tuomo oli jo kerennyt
käymään kerran radalla verestämässä vanhoja
muistoja ja lämmintä näytti olleen. Mittari huiteli
Ahveniston radan varikolla liki 30 astetta, joten
ilmastoimattoman MGB:n kabiinissa oli kyllä
lämmintä.
Radalla minimiedustus MGCCF:stä
Hämeenlinnassa sähkötarvikefirmaa pitävä Pentti
Nurmi oli käynyt piipahtamassa MG A:lla
varikolla, mutta oli joutunut lähtemään lähes
samoin tein. Tuomo oli houkutellut yhden
kaverinsa mukaan Volkswagen Golf VR6:lla ja
hyvin näytti maistuvan rata-ajo Golfillekin ja
kuskikin näytti nauttivan – mukana olleesta
perheestä en nyt ollut ihan varma...

MG tulossa radalta jäähdyttelykierroksen jälkeen

Katu-uskottava Mista, jonka kulkupuolikin oli kunnossa. Kuvassa
keskellä Marko Heinonen, joka kutsui MGCCFn Ahvenistolle.

Onneksi Tuomo oli saanut siis autonsa paikalle,
jotta meillä oli edes yksi MG ajamassa rataa. Itse
en viitsinyt lähteä kiusaamaan Stratusta, kun

jarrunesteiden kunnosta ei ollut mitään tietoa ja
lämpötilakin oli aika raaka nopeaan ajoon 1515
kg painavalle autolle.
Tuomo kumminkin ajeli koko 30
euron edestä ja kellottelin hänelle
aikojakin radan varressa. Ihan
tavoiteaikaan 1.50 ei päästy tällä
kertaa, mutta takapyöriltä n. 65 hv
puskevallla koneella 1.54.86 ajettu
aika oli ihan kohtuullinen
olosuhteisiin nähden. Jos konepellin
alla olisi ollut entisaikojen kisakone,
niin ajatkin olisivat olleet toisenlaiset.
Vertailun vuoksi mainittakoon, että
nopeimmat turboahdetut Mazdat

Pikku lipsahdus pisti Miatan pyöränkulmat uuteen
asentoon ja pikku silityskin olisi tarpeeseen.

lähentelivät 1.40 rajaa ratakierroksella, joka on
siviiliautolle kyllä ihan kiitettävä aika Ahveniston
vaativalla radalla.

komeus kotiinpäin. Kuskille ei käynyt sen
kummempaa kuin kolaus itsetuntoon, mikä oli
tietysti positiivinen asia.

Peltisepälle töitä

Tuomon Roadster säilyi ehjänä ja mieskin pääsi
sitten viimein perheen kanssa viettämään
ansaittua lomaa. Kiitokset kumminkin kerhon
maineen pelastamisesta, olisihan se ollut noloa,
jos yhtään MG-merkkistä autoa ei olisi saatu
radalle, kun kerran meidät oli vartavasten
kutsuttu nauttimaan Ahveniston kiemuroista!

Miatoita oli paikalla parikymmentä kappaletta ja
vilskettä radalla oli koko ajan. Hekin valittelivat
kuumuutta ja jarrut haiskahtelivat aika
voimakkaasti ajosession jälkeen. Jarrujen
häipyminen aiheutti myös hopeiselle, oikealle
ohjattavalle Miatan omistajalle hieman
iltapuhdetta: kohtaaminen kaiteen tai
rengaskasan kanssa teki etulokasuojasta ja kyljestä
perunapeltoa sekä oikean etupyörän tukivarren
taittuminen sai pyörän kulmat niin vinksalleen,
että traileria tilailtiin paikalle hakemaan koko

Jouni Airaksinen
Alla:
Tuomo ja vanha sotaratsu MGB roadster Ahvenistolla

VIRON RETKI JÄNEDAAN
12-13.6.2010

Oli lauantaiaamu ja aika lähteä Viron retkelle.
Lämpömittari näytti 12 astetta, ja harmaalta
taivaalta valui tasaisen tappavaa sadetta. No, on
se ennenkin ilmoja pidellyt, ei muuta kuin katto
ylös ja Länsi-satamaan. Siellä muut retkeläiset jo
odottelivat. Alkukesän huono sää ei vaikuttanut
ilmapiiriin, huulta heitettiin niin kuin aina
ennenkin. Suomenlahden ylitys meni
huomaamatta. Iloinen yllätys oli, että vastoin
säätiedotusten ikäviä ennusteita Tallinnan
puolella ei satanut ollenkaan. Pilvien lomasta
erottui jopa hieman sinistä taivasta. Hienoa!
Sikupillin kauppakeskuksen parkkipaikalla katot
putosivat alas. Paitsi tietysti Gratscheweilla, jotka
olivat matkassa MGB GT:llä.
Tällä kertaa Viron retken kohteena oli Jänedan
kartano. Matka ei ollut pitkä, joten valitsimme

reitin pikkuteitä pitkin. Välillä väylä oli niin
vaatimatonta tasoa, että Niemen Pentti ehdotti,
että jos ei kuitenkaan ihan juuri kynnettyä peltoa
pitkin edettäisi. Kahvitaukokin pidettiin sen
verran syrjäisen kylän kuppilassa, että tilaukset
piti tehdä sen mukaan, mitä kaapeista löytyi. Hyviä
kaalipiirakoita ja muita eineitä löytyi onneksi ihan
tarpeeksi. Perille Jänedaan jaksettiin hyvin.
Jänedan kartanolla majoituttiin külalistemajaan.
Huoneet olivat tuoreesti remontoituja ja asiallisia.
"Saunamaailm" oli varattu kerhon puolesta. Parin
tunnin saunomisen ja kylpytynnyrissä istumisen
jälkeen siirryttiin virkeinä "Musta Täky Talliin"
illalliselle. Täällä ruoan valitseminen oli helppoa.
Tarjoilija esitti tarjouksen, josta oli vaikea
kieltäytyä. Illallinen häkellyttävät 85 kroonia per
henki eli noin 5 euroa. Ilmeisesti paikallisten

sisäänheittohinta, josta mekin saimme
nauttia. Hintaan sisältyi grillattua
sianlihaa, paistinperunoita ja salaattia sekä
mehukannuja. Mehut jäivät kyllä
vähemmälle huomiolle. Puolen litran
oluttuoppi kun maksoi kohtuulliset 30
kroonia. Tallinnan hinnat eivät onneksi
olleet yltäneet tänne saakka. Paikallinen
bändi soitti ja monet meistä viihtyivät
tanssilattialla valomerkkiin saakka.
Seuraavana aamuna tutustuimme
kartanon alueeseen paremmin. Jäneda on
merkittävä käsityökeskus. Kartanon
päärakennuksessa kävimme katselemassa
toimintaa. Kyseinen paikka on nykyisin
jonkinlainen kunnallinen harrastuskerhojen tila.
Löysimme eräästä huoneesta ompelupiirin, jossa
wanhat rouwat ompelivat kansallispukuja. Leidit
olivat mitä ystävällisimpiä. Opastusta
ompelutöihin saatiin ja paikalle olisi varmasti
voinut jäädä viikoksi tekemään omaa Lahemaan
kansallispukua. Päärakennuksesta löytyi myös
pienimuotoisia museoesittelyjä. Neuvostoaikana
paikka oli toiminut jonkinlaisen naisten opistona.
Erittäin mielenkiintoinen kultturikohde.
Teimme kohteliaasti joitakin käsityöostoksia.

Paluumatka sujui edelleen etupäässä pikkuteitä
pitkin. Pieni tihkusade loi tunnelmaa
matkantekoon. Lounas hoidettiin Peterburimaantien varressa olevassa armenialaisessa
saslikkipaikassa. Jälleen ruoan hintalaatusuhde
oli kohdallaan. Lauttamatka Helsinkiin sujui
seuraavaa Viron retkeä suunniteltaessa.
Tomi ja Marja
Yllä:
Ensikertalainen Pentti Niemi viihtyi hyvin matkalla,
vaikka apukuskin paikka olikin
auki. Tärkeintähän on sopiva
huumorintaju, ja sopeutumiskyky
vallitseviin puitteisiin. Reissun
hyvästä hengestä vastaavat tietenkin
matkalaiset itse, kukas muukaan.
Vasemmalla:
Pitkillä ulkomaan matkoilla
tärkeintä on oikeanlainen varustus
autossa. Kuva on allekirjoittaneiden
ajoneuvosta.
Otsikkokuva:
Porukka jär jestäymässä paluumatkalle Jänedan päärakennuksen
pihalla. Pientä tihkua taivaalta.

MG Magnetella ajotapahtumissa 2010

Ajokausi alkoi Keski-Suomen Mobilistien
Talwiajoissa Saarijärvellä 29 pv tammikuuta.
Olipa kaksi M-G TD.tä myös , Halme Suomesta
ja Leo Tatti Ruotsista. Tapahtuma oli onnistunut,
jäärata-ajoineen, kylpylämajoitusta myöten.
AHS:n Helatorstaiajot jäi väliin. Syynä oli
Mikkelin poliisilaitoksella ajokorttipula , jouduin
lainaamaan omani kuukaudeksi. Suur-Saimaan
Ympäriajoissa olimme mukana, josta kuva
maalialueelta Lappeenrannan Linnoituksen
aukiolta. Komea rivi MG- autoja. Sijoitus toinen,
luokka 1950-1959.

Kesään mahtui hääkuljetuksia, osallistumisia
erilaisiin mobilistien pr- tapahtumiin. Niin ja
tietysti SAH-KIN valtakunnallisiin ajoihin
Tampereella kesäkuussa. Tapsan Tahdeilla
Nokialla kuljetin Pirkko Mannolaa, tapahtumassa
sai M-G kovasti huomiota Mannolan ansiosta.
Mobiiliviestiin osallistuttiin Mikkelistä - Imatran
automuseolle. Vedimmme 11 auton letkaa
Anttolan ja Puumalan, kauniita maisemia ihaillen.
Ruska-ajot Kuopiossa tuli ajettua, sijoitus 30kymmenen paremmalla puolella, palkintona 4
litraa Mobilin synteettistä öljyä.

Tänään 9.9-2010 vaihdoin
Magnetteen pyyhkijän sulat,
lauantaina edessä matka
Rautalammille Pestuu-ajoihin.
Olen koettanut noudattaa
ystäväni Insinöörineuvos Clas
Palmbergin ohjetta: autot on
tehty ajettaviksi!
Syksyn saapuessa sopii vielä
sunnuntaikahviajelut
ohjelmaan mobilisti ystävien
seurassa.
Syksyhuolto, Talwiajoihin
valmistautuminen, Hakkapeliitat alle jne. Näin se
mobilistin vuosi menee.
Oikein Hyvää Syksyä, mobilisti
-ystävät, ajetaan autoilla, näin
teemme harrastustamme
tunnetuksi suurelle yleisölle.
Olavi Summanen
M-G Magnette-56
ja pari ZAZ= Jalta- autoa

PANTHER KALLISTA

Panther Westwinds (tuttavallisemmin Panther)
oli luxus- ja urheiluautojen valmistaja Surreyssä,
Englannissa. Firman perusti 1972 Robert Jankel,
jonka yrityksen autot olivat retrotyylisiä ja ne
valmistettiin käyttämällä muiden valmistajien
tekniikan komponentteja.

kaunista) korvasi aikaisemman Panther Liman,
joka perustui Vauxhallin tekniikkaan. Kallistassa
käytettiin Fordin tekniikkaa, mukaanlukien
koneet 1.6 L - 2.9 L Cologne V6. Myöhemmin
SsangYong-valmisteiset mallit 1990-luvulta
varustettiin 2.3 L moottoreilla.

Kallista (Kreikaksi nimi tarkoittaa pientä ja

Kallistan kori on alumiinia ja autoa varta vasten
tehty runko terästä. Suorituskyky oli
aikanasa mittapuulla riittävä eli 0- 60
mph (96.6 km/h) sujui alle 8
sekunnin
Panther Kallista oli tuotannossa 1982
- 1990 ennenkuin SsangYong Motor
Company julkisti ”badge engineered”
version vuonna 1992 : SsangYong
Kallista. Vain 73kpl SsangYong mallia
saatiin koskaan valmistettua.

Valmistaja
Valmistus

Panther Car Company, GB
Yht, 1741 kpl -82...-90,
73 kpl "SsangYong" –
merkillä 1992Edeltäjä
Panther Lima
Korimalli
2-ovinen roadster
Moottorit
1.6L Ford rivi-4, 96 hv
2.8L Ford Cologne V6
2.9L Cologne V6, 150 hv
Vaihteistot
4-v manuaali
3-v automaatti
Akseliväli
100.4” (2550 mm)
Pituus 151.6” (3851 mm)
Leveys 66.5” (1689 mm)
Korkeus
50.0” (1270 mm)
Paino
2,127 lb (965 kg)
Nettilinkkejä:
http://www.panther-car-club.de/
http://www.mypanther.de/
http://www.panthercarclub.com/
http://www.pantherclub.co.uk/
Nyt tällainen Panther Kallista, vm. -83 yksilö on tarjolla Riihimäen suunnalla. Saksasta
Karlsruhen läheltä omistajansa vuonna
2006 tuottama auto on hyväkuntoinen
yksilö ja hintapyyntö on 17000e. Autossa
on peruskorjattu moottori, nahkapenkit ja
jarrut uusittu, ohjaus oikealla (RHD) ja
manuaalivaihteisto. Mittarissa n. 70 tkm.
Yhteydenotot englanniksi tai saksaksi: 0442690747 tai markus.lindner@kolumbus.fi
Jouni Airaksinen

Britit kohtasivat

Britit kohtaavat -tapahtuma järjestettiin 8.8.2010
Hauholla Lautsian lomakeskuksessa. Järjestävänä
kerhona tänä vuonna oli Mini Club.
Kävijöitä oli mukavasti ja automerkit olivat taas
hyvin edustettuina. Lomakeskus tarjosi mukavat
puitteet tapahtumalle ja mahdollisuuden
ruokailla noutopöydästä vaihtoehtona
perinteisille picnik-eväille.
Tapahtuma sattui kesän lämpöaallon aikaan ja
sunnuntai oli todella helteinen + 34 astetta. Tämä
ehkä aiheutti sen, että osa kävijöistä vain piipahti
paikalla. Bongasimme paikalta seitsemän MG:tä.
Paikalle saapui myös autoharvinaisuus Suomessa
Rolls-Royce Ghost, joka on tällä hetkellä ainoa
Suomessa. Mittaa autolla on 5,4 m ja painoa 2,4
tonnia. Ei siis mikään kompakti pikkuauto vaan
oiva esimerkki brittiläisestä loistoauto
osaamisesta.
Kiitos järjestäjille mukavasta tapahtumasta!
Kauko ja Helena

Rolls-Royce Ghost vm 2010

DAIMLER SP 250 V8

Amerikkalaisten valmistama Chevrolet Corvette
ei ollut ainoa lasikuitua hyödyntävä
urheiluautokonstruktio 50-luvun lopulla.
Engelsmannit olivat vähän samoilla jäljillä kuin
amerikkalaiset kanssaveljensä, mutta keitoksen
reseptissä oli hiukan eroa.
DAIMLER V8 DART
Edward Turner oli Daimler-konsernin
moottorivelho 50-luvun lopulla, jolla oli
kokemusta erityisesti moottoripyörämoottorien
suunnittelusta. Hän aloitti vuonna -58 sopivien
moottorien kehittämisen tuleviin projekteihin ja
tuloksena oli kaksikin erilaista V8-moottoria,
toinen 2.5 ja toinen 4.5-litrainen voimapaketti.
Pienempi yksilö adoptoitiin tulevaan
urheiluautoon ja suurempi jäi tehtaan
limusiinien voimanlähteeksi.

Perusrakenteeltaan valurautainen ja
alumiinikansinen
V8-moottori sisälsi
puolipallon muotoiset palotilat, joka salli
korkeammat puristukset ja siten paremman
palamisen. Kaaarevan palotilan kehällä olevat
suoremmat imu- ja pakokanavat mahdollistivat
helpon virittämisen (ns. Hemi-moottori).
Puristussuhde oli kuitenkin tehdaskoneissa
varsin maltillinen eli 8.2:1
Valmistuskustannuksia säästääkseen Turner
suunnitteli sylinteririvien väliin vain yhden
nokka-akselin lyhyillä työntötangoilla ja moottori
varustettiin viidellä runkolaakerilla sekä kahdella
S.U. HD 6 -kaasuttimella. Kokonaisuus oli
kuitenkin kooltaan ja ominaisuuksiltaan (teho
140 hv SAE @5800 1/min ja vääntö 210 Nm
@3600 1/min) ajankohtaansa nähden
englantilaisen moottoritekniikan helmiä –
varsinkin käyntiääneltään ja polttoaineenkulutukseltaan tehoonsa nähden.

Vaihteisto ja erillinen runko perustuivat Triumph
TR 3:n osiin ja avonainen lasikuitukori leivottiin
koko komeuden päälle. Vauhdin hillitsiminä
toimivat Lockheedin levyjarrut joka pyörässä ja
edessä olivat päällekkäiset kolmiotukivarret
kierrejousin ja takana jäykkä akseli pitkittäisin
lehtijousin. Näillä eväillä ja ”puoliylellisellä”
nahkasisustuksella auton omaksi painoksi saatiin
kohtuullisen mukava 948 kg.
Daimler ristittiin ensiksi V8 Dartiksi, mutta kun
Chrysler Corporation oli jo Dart-nimen
rekisteröinyt käyttöönsä, niin mallinimeksi
muutettiin SP 250.
PERSOONALLINEN ULKONÄKÖ
Alunperin irvailtiin korin suunnittelijoiden
vierailleen läheisellä akvaariolla ja saaneen
innoituksensa keulan ilmeeseen sieltä. Tosin
tyylisuunta ei paljon poikennut Austin Healey
”Frogeyen” vastaavasta, joten kauneus on aina
katsojan silmässä. Takaosa pienine siipineen on
kyllä varsin onnistunut ja vauhdikkaan näköinen
vielä nykyäänkin, joten kokonaisuuden arvostelu
lienee jokaisen omassa harkinnassa.
Perusmalli säilyi tuotannossa lähes samana ja eri
muutoksien kohdalla puhutaan A, B ja Cmalleista. Alkuperäinen A-malli oli tuotannossa
maaliskuuhun -61 asti, jonka jälkeen runkoa
vahvistettiin ja Borg Warner –
automaattivaihteisto oli saatavissa huhtikuusta
-61 eteenpäin optiona B-malliin. C-malliset

yksilöt pikku parannuksineen rullasivat tehtaalta
maaliskuusta -63 eteenpäin. Kokonaisuudessaan
tuotantomäärä on World Sports Carsin mukaan
ollut 2645 yksilöä vuosina 1958-1963.
LÄHES 2+2 PAIKKAINEN VAUHTIRAUTA
Mitoitukseltaan, P4080xL1540xK1292, autoon
on mahdutettu myös takapenkin tapainen, joka
käytännössä riitti yhdelle täyskasvuiselle
henkilölle, jos hän istui poikittain penkillä – tai
sitten kahdelle jalattomalle kääpiölle, kun
jalkatilaa ei oikeastaan ollut yhtään etupenkkien
ollessa takimmaisessa asennossaan...
Tarkka sylinteritilavuus Daimlerissa on 2548 cm3
ja sylinterimitat 76,2 x 69,85 mm.
Huippunopeutta tehtaan ilmoituksen mukaan
malli saavutti 196 km/h ja vuonna 1960 The
Motor –lehden testien mukaan 0-60 mph taittui
8.9 sekunnissa ja varttimaili sujui aikaan 17s.
Ajankohtaan nähden ihan kelvollisia
suoritusarvoja, varsinkin britti-sportiksi.
SUOMESSA HARVINAISUUS
Pienestä valmistusmäärästä johtuen – ja ehkä
myös persoonallisesta ulkonäöstä, ei Daimler SP
250:een törmää todellakaan usein Suomen
kesässä. Itse asiassa muistan vain kerran nähneeni

ko. automallin liikenteessä
Helsingissä. Varmojen
havaintojen mukaan tiedossa
oli vuoteen 2005 mennessä 23 yksilöä, joista kuvissa
esiintyvä Veli-Matti Hillin
valkoinen yksilö lienee
hienoimmasta päästä. Toinen
varma tapaus oli Old Cars
Worldsin
amerikasta
tuottama yksilö, jossa
ulkonäköä oli tuunattu
lasikuituisella etuspoilerilla ja
kolmannesta yksilöstäkin oli
huhua.
Veli-Matti on omistanut
Daimlerin jo parikymmentä vuotta ja käyttänyt
autoaan lähinnä lyhyistä mökkimatkoista
nauttimiseen kauniina kesäpäivinä. Kilometrejä
on vuosittain tullut kesäajona mittariin vajaa 500
km ja auto on katsastettu joka vuosi. Nyt hän on
päättänyt luopua autostaan, joten jos
sukanvarressa säilötyille euroille ei ole sopivaa
sijoituskohdetta, niin tässä olisi klassikkoyksilö,
joita ei tehdä enää lisää.
Auto on RHD-yksilö eli oikealta ohjattava,
varustettu nelivaihteisella vaihdelaatikolla,

nahkasisustuksella ja mm.
alkuperäinen (kuorma-auto
kokoinen...) rattikin löytyy.
Ratti on vaihdettu lähinnä sen
takia, että pitkäjalkainen
omistajakin pystyy ajamaan
tätä kaunokaista rystysten
osumatta polviin.
Ohessa vielä muutama fakta
myynnissä olevasta yksilöstä:
Daimler SP250 "Dart" -60
2,5 l V8, väri kerman
valkoinen, neljäs omistaja tällä
hetkellä, hyväkuntoinen ja
varaosia on nettiaika-kauden
ansiosta helposti saatavilla. Suomessa erittäin
harvinainen ja muualla maailmassa arvostettu
erityisesti moottorinsa takia. Esitelty täydellisesti
Mobilisti-lehdessä 6/2005. Hinta 29.000e ja lisää
autosta vakavaraisille kertoo omistaja Veli-Matti
Hilli: 0505281151 tai e-mail: vellu@taivas.com
Teksti: Jouni Airaksinen,
kuvat: Veli-Matti Hilli ja Mobilisti-lehti.
Lähdeteoksia: World Sports Cars ja Mobilisti 6/
05.

NORSTERILLA IMATRAN
MUISTOAJOISSA
Jo keväällä huomasin uutisen Imatran
muistoajoista 24.-25.7. ja ajatuksissa oli piipahtaa
moikkaamassa vanhaa kilvanajotuttua ja
Triumph-harrastaja Ripa Tanhuanpäätä
Rautjärvellä ja samalla mainostaa tulevaa Historic
Grand Race -kisaa ajojen yhteydessä myös
moottoripyöräpuolen harrastajille ja katsojille.
Lundellin Tomin ideoima Norster 600R oli
saapunut juuri sopivasti kesällä maahan ja
kerrottuani suuresta yleisömäärästä Imatralla (n.

20000 henkeä) ja ajatuksestani mainostaa sekä
kisaa että Norsteria että infota myös paikallista
lehteä, lupasi Tomi mielihyvin uutukaisen
käyttööni.
BORN TO BE WILD
Kisaviikolla sää oli tuttua hellettä, jota oli jatkunut
jo pitemmän aikaa. Mikäs sen hienompaa kuin
lähteä perjantaina t-paidassa ja shortseissa
sympaattisella kulkimella kohti Imatraa ja kisoja.
Olin hieman pohjustanut viikonlopun
asiaa ja lähettänyt viestiä Imatran
moottorikerhon puheenjohtajalle sekä
Uutisvuokseen päätoimittajalle.
Aurinko siis paistoi täydeltä taivaalta ja
lämpömittarissa oli mukavat 27 astetta kun
starttasin puunatun Norsterin nokan kohti
itärajaa. Aikaisemmista ajokerroista avolla
viisastuneena, voitelin jo ennakkoon
aurinkorasvaa nenään , otsaan , poskipäihin
ja korvanlehtiin sekä käsivarsiin. Mielessä
soi Steppenwolffin kappale Born to be wild
ja aluksi ajelin kahdeksankympin kieppeillä
olevia nopeuksia kohti Porvoota ”luu
pihalla”, koska mielestäni veikeän
vekottimen ajaminen vaati juuri sellaista
ajotapaa ja oven korkeustasokin oli juuri
sopiva vasemmalle kädelle. Moottoritiellä
Porvoon jälkeen nostin hiukan nopeutta
ja silloin uuden uutukainen Gulf-lakki
singahti päästä tielle. Muutaman kirosanan
säestyksellä jarruttelin pientareelle ja heitin
hätävilkun päälle. Keräilylakki oli
pelastettava, koska olin sen saanut itse
maahantuojan toimitusjohtajalta ja se oli

aika välttämätön tällaisessa
auringonpaisteessa jottei nenä
palaisi karrelle reissun aikana.
Pienen hölkän jälkeen sain kuin
sainkin lakin ehjänä takaisin
päähän ja onneksi paikan ohittanut
rekka ei ajanut sen päältä vaan
ilmavirta heitti sen sopivasti tien
sivuun. Kiristelin pipoa yhdellä
pykälällä ja palasin Norsterille
huojentuneena. Astuessani
vehkeeseen sisään, oli kuskin
jalkotilassa suurehko, irtonainen
pultti. Aikani pähkäiltyäni
kurottauduin kojetaulun alle katselemaan josko
sieltä olisi irronnut joku elintärkeä pultti. Ei
näkynyt mistään ohjauslaitteista tai
jarrupääsylinteristä
puuttuvan
eikä
polkimistakaan. Huokaisin helpotuksesta ja

päättelin kiinanpoikien unohtaneen sen jostain
syystä jonnekkin ja tiukassa jarrutuksessa se sitten
ilmestyi sopivasti näkyville. Lakki kireämmällä
kaasuttelin taas liikennevirtaan mukaan ja matka
jatkui kohti Kouvolaa.

Yläkuva: Giacomo Agostini ja Jaguar
Imatran valtion hotellin pihalla.
Kuva: Uutisvuoksi-lehti
Kolme makoisaa laitetta, Norster 600R,
MGF ja Opel GT.

HUOLIA KAVERILLA
Olin sopinut kesänaapurini kanssa,
että treffaamme n. neljän aikoihin
iltapäivällä Imatralla ja hän tulee
Joensuusta joko MR-rekisteröidyllä
CB Hondallaan tai sitten toisella
kesäharrastekulkimellaan, Opel
GT:llä. Sain tekstiviestin Kouvolan
tienoilla, että hänellä on jotain
teknistä ongelmaa ja pian hän sitten
soittelikin, että n. 70 km ennen
Parikkalaa oli Ooppelin meno
hyytynyt ohituksen jälkeen ja ihan
kuin sähköinen bensapumppu olisi
sanonut sopimuksensa irti.

Austin-Healey

Kerroin, että Norsterilla ei oikein
voinut hinailla, joten hänen pitäisi vain liftailla
Imatralle jollain ilveellä, koska olin sopinut
alustavasti piipahtavani Uutisvuoksen
toimituksessa heti saavuttuani Imatralle. Sen
jälkeen kyllä voisin hänet hakea, jos hän ei olisi
saanut kyytiä siihen mennessä.
RESPEKTIÄ
HARLEY DAVIDSONILTA
Koska Norsteri oli vielä sisäänajon
loppuvaiheessa, niin alkumatkasta ajelin
rauhallisia nopeuksia. Kouvolan ja Imatran välillä
oli kuitenkin pitkiä pätkiä satasen rajoitusta ja
siellä tuli hiukan testattua, josko

tieliikennemönkijä kulkisi sen täydet 100 km/h.
Hyvin kulki ja tuntui ottavan sen kevyenlaisesti.
Itse asiassa venäläisestä rekka-autosta ei olisi
päässytkään ohitse eräässä pitkässä ylämäessä,
jollei huippuja olisi löytynyt tuon verran. Vähän
jännäksi meni lopussa, kun ohituskaista alkoi
loppua ja ”Iivanan” kuormurissa tuntui vaan
puhtia riittävän. Ei tainnut siinä vehkeessä olla
nopeudenrajoitinta – tai ainakaan se ei toiminut...
Moottoripyöriä oli menossa hyvänlaisesti kohti
Imatraa ja kivan fiiliksen antoi se kaveri, joka
vanhalla, pitkäkeulaisella HD:llään ohittaessa
nosti peukkua pystyyn. Siitä saattoi päätellä, että
pyörämiestenkin sympatiat olivat persoonallisen
kulkimen puolella. Oltiinhan sitä menossa
luultavasti kummatkin samaan paikkaan
ulkoilmasta nauttien ja ilman kattoa.
Oman hauskan lisänsä reissuun antoivat ne
autoilijat, jotka ohittaessaan hiljensivät hetkeksi
rinnalle ihmettelemään Norsteria ja keksipä
eräskin vielä avata apukuskin sähköikkunan ja
huudellen sisältä: ”Mikä auto toi on?”
Vastauksen kerrottuani kaveri hävisi tyytyväisenä
hetken päästä horisontiin.

OPERAATIO OPEL
Kaverini oli soitellut ja sanoi saaneensa kyydin
Parikkalalaiselle korjaamolle, jonka kautta oli
löydetty sopiva traileri ja kuski, joten mies ja Opel
olivat tulossa Imatraa kohti. Varmistin
Tanhuanpään Ripalta hänen omistamansa
vuokrakiinteistön osoitteen Vuoksenniskalla,
jonne ooppelin voisi tiputtaa tarkempaa
tutkimusta varten ja painelin sitten
paikallislehden toimitukseen. Sieltä sain sen
verran infoa, että toimittaja tulisi lauantaina
tekemään jutun Norsterista, joten pienen
kaupungilla kiertelyn jälkeen suunnistin kohti
teollisuusaluetta.
Osuimme aika hyvin samoihin aikoihin paikalle
ja GT:tä alettiin tiputtamaan trailerilta pihalle.
Kun operaatio oli ohi ja maksun aika tuli, niin
kaverini Ari haroi naama valkoisena
lompakkoaan, jota ei löytynyt. Kuski sanoi, että
joku musta lätyskä näkyi sivupeilistä kun
lähdettiin Opelin lastauspaikalta ja se lienee ollut
se lompakko...Onneksi kuski tiesi erään
vanhemman rouvan asuvan ihan lähellä ko.
lastauspaikkaa ja puhelinsoitolla mummeli
hälyytettiin katselemaan paikanpäälle. Ei löytynyt
lompakkoa sillä katsannolla ja kesänaapuri alkoi
jo näyttämään surkealta, kunnes n. vartin päästä
soitteli mieshenkilö ja kertoi tyttärensä löytäneen
kaivatun lompakon uimasta tullessaan. Suuri kivi
putosi kaverin harteilta ja Opelikin työnnettiin
Riston halliin sisään odottamaan seuraavaa
päivää ja tarkempaa tarkastelua.
PASSIT KUNTOON
Ajelimme takaisin Imatran keskustaan ja kävin
hakemassa press-passin itselleni ja kulkuluvan
Norsterille varikkoalueelle. Homma hoitui
hienosti, josta kiitokset täytyy antaa Imatran
Valtionhotellissa toimistoaan pitäneelle Imatran
moottorikerhon väelle ja myöhemmin
tapaamalleni kerhon puheenjohtajalle.

Kävimme ratavarikolla vielä katsomassa paikan,
jonne ajaisin Norsterin lauantaina ja siellä olikin
sopivasti Etelä-Karjalan Mobilisteilla oma looshi,
jonka viereen saisin perustaa Grand Race /
Norster –osaston. Paikalla pyöri jonkun verran
moottoripyöräpoliiseja ja kuultuani että suurin
osa on liikkuvan kavereita mm. Helsingistä, niin
esittelin Norsterin heille, jotteivat turhaan
pysäyttelisi auton näköistä vehjettä, jossa ei ole
etukilpeä. Karskit virkavallan edustajat
pyörittelivät päätään ja ihmettelivät hymyssäsuin,
että mitä kaikkea se suomalainen innovaatio voi
keksiäkään!
LIIDELIIN JA
PIKATAIPALEEN
KAUTTA RAUTJÄRVELLE
Kun kaikki juoksevat asiat oli saatu järjestykseen,
niin fiilistelimme muistoajojen radan ympäri
Norsterilla. Kello oli jo puoli yhdeksän mailla

illalla, joten sitten olikin kiire kauppaan, jotta
saataisiin myös evästä mukaan majapaikkaan.
Imatran keskustasta oli n. viitisen kilometriä
paikalliseen ”Liideliin” ja sinne ehdimme
sopivasti ennen sulkemisaikaa. Valitsimme
reissumiesten perusevästä eli olutta ja makkaraa
ja vähän muuta sälää – niistähän syntyisi illan
”gurmee-ateria” helposti. Salaatit jätimme
suosiolla jäniksille...
Miesten ja tavaroiden pakkausvaiheessa Norsteri
vaikutti hieman pienehköltä: koska moottoritilan
kannen päällä oleva tavarankuljetustila ei vielä
ollut käytössä, niin kummankin jalkojen alle
polvitaipeeseen laitettiin putkikassit, keskelle
penkkien väliin pieni, pehmyt kylmälaukku,
kaverin jalkotilaan ruokakassi ja syliin hänelle
laatikollinen ohramaltaista jalostettuja
janojuomia.
Edessä oli vielä 13 km:n pätkä mukavan
mutkikasta asfalttitietä Rautjärvelle päin
Niskapietilän kylään, jossa kaverini asusteli joen

MGB Roadster “Gulf ” Etelä-Karjalan mobilistien osastolla

rannalla, vanhasta kaupasta aikoinaan
remontoimassaan omakotitalossa. Koska
muistin reitin lähes ulkoa, niin päästelin taajaman
jälkeen vähän reippaammin ja kurvit rata-ajon
tyyliin leikaten. Kuskin ominaisuudessa ajo oli
nautittavaa, mutta apukuskin nenänpää oli aika
valkoinen, kun pääsimme majapaikkaan. Voi olla,
ettei vänkärinä olo ollut niin kauhean nautittavaa,
varsinkin kun sylissä oli vielä painava laatikko ja
mistään et oikein saanut pidettyä kiinni.
Ripa oli väsännyt ison kattilallisen maittavaa
kaalikeittoa, joka maistui ruisleivän ja voin kanssa
erinomaiselta ja ilta kului niitä näitä turistessa
ennen yöpuulle menoa.
AAMU VALKENI AIKA SATEISENA
Lauantaiaamuna totesimme herättyämme, että
taivaalta tihuutti vettä. Olin peitellyt Norsterin
illalla puolipeitteellä, joten ihan täytetyllä ammeella
ei tarvinnut lähteä Imatralle päin. Ripa ja Ari
lähtivät MG F:llä Vuoksenniskalle ihmettelemään

Opel GT:tä ja minä ajelin nahkatakki ja villapaita
päällä varikolle päin. Koska sade tuntui yltyvän,
niin en viitsinyt vetäistä moottoritien kautta ja
vaan käytin pikkuteitä. Muuten ihan hyvä, mutta
liikennevaloissa tuli vähän kostea olo, kun en
viitsinyt vaivaitua kaivamaan mukaani varaamaa
golf-sateenvarjoa. Samalla tuli todettua, että
katottomassa Norsterissa olisi hyvä olla pyyhkijät
myös tuulilasin sisäpuolella!
Varikolle päästyäni sade alkoi jo tauota ja aurinko
mollottaa. Varusteet sai vaihtaa kevyempiin ja
asettelin Norsterin ja Historic Grand Race –
rekvisiitan esittelykuntoon. Etelä-Karjalan
mobilistienkin autoja oli saapunut paikalle, mutta
muutama oli jäänyt puuttumaan ilmeisesti sateen
takia. Väkeä alkoi tulemaan varikkoalueelle ja
hyvin monet poikkesivat katsomaan Norsteria,
jonka oven olin jättänyt kutsuvasti yläasentoon
ja moottoritilan luukun auki. ”Auto” herätti
positiivista palautetta ja monet kävivät

Imatran koski kuohui voimallisesti
Nightwishin musiikin soidessa.

koeistumassa tuon sympaattisen värkin.
Erityisesti kuljin oli monen naisen mieleen.
Uutisvuoksen toimittajakin ilmestyi varikolle ja
hän kuvasi Norsteria joka puolelta ja laitoimme
faktat ylös kuvaamisen jälkeen. Hän kertoi jutun
tulevan sunnuntain lehteen ja se oli mukava
uutinen markkinoinnin kannalta. Varikolla
käyskentelevät grid-girlsit halusivat kuvauttaa
itsensä myös Norsterissa ja sehän sopi mainiosti!
Sain itsekin otettua siinä samalla muutaman
hyvän kuvan, joita saatttoi tulevaisuudessa
käyttää sopivissa yhteyksissä. Imatran
moottorikerhon (www.imk.fi) puheenjohtakin,
Sami Backman, morjesti meikäläisen ja kiittelin
omalta osaltani jo ennakkoon ja kutsuin hänet
vastaavasti Ahvenistolle kisaamme.
Alkukiireestä selvittyäni kaverinikin soitteli ja
sanoi GT:n heränneen henkiin akun latauksen
jälkeen. Ongelmaa ei enää tuntunut olevan ja hän

Triumph 750 sivuvaunu - väri hienosti BRG.

kävisi hakemassa lompakkonsa takaisin”
pienellä” 140 km:n lenkillä.
Itsekin pääsin kiertelemään varikolla, kun olin
saanut esitteet sopivaan ”ota itse” –jakoon. Lähes
vieressä oli Liikkuvan Poliisin teltta, jossa olikin
vanha tuttu vuosien takaa ja vanhaa
poliisimoottoripyöräkalustoa
näytillä.
Varikkoalueella kiertelin informoimassa tulevasta
kisastamme Ahvenistolla, koska Grand Racen
yhteydessä on kumpanakin päivänä myös vanhoja
kilpamoottoripyöriä antamassa näytösajoaan ja
homma piti varmistaa, että kalustoa saataisiin
riittävästi paikalle. Hienon mp-kaluston lisäksi
varikolta löytyi nätti Austin Healey, joka sopi
hienosti varikon historialliseen tunnelmaan.
Päivä meni nopeasti esittelyiden parissa ja
moottoripyöriä katsellen sekä E-K:n mobilistien
kanssa turisten. Kaverinikin ilmestyi jossain
vaiheessa selvästi huojentuneena lompakko
taskussaan ja sinnekin suuntaan alkoi siis aurinko
paistaa, kun auto toimi ja rahat olivat tallessa –
tosin eilinen GT:n kuljetus trailerilla ja lompakon

hakureissu lohkaisivat matkakassasta hurjasti
ylimääräistä. Päivän päätteeksi kipaisimme vielä
kauppaan ja sitten ajattelimme katsastaa Imatran
koskinäytöksen, mikä olikin ensikertalaiselle
varsin vakuuttava esitys. Nightwishin musiikin
säestyksellä voimansa valloilleen päästetty koski
oli kyllä hieno ilmestys ja turisteja oli paikalla kuin
meren mutaa. Varmaan puolet porukasta puhui
venäjää ja tuntui Baltian maistakin olevan
porukkaa paikalla, kun katselin busseja Imatran
Valtionhotellin pihalla. Kosken yli oli viritetty
vaijerit ja halukkaat saivat laskea kosken yli maksua
vastaan riippuen joko pää alaspäin tai perinteisellä
tyylillä. Muistoajojen varikon lähettyvillä
viikonlopun kokoontumisajojen porukat ja
turistit jäivät nauttimaan paikallisen bile-bändin,
Osmo`s Cosmoksen Osmo Festistä, jota kesti
aina puoleen yöhön saakka.
Kun päivä oli pulkassa, niin siirryimme syömään
ja saunomaan Niskapietilään äijäporukalla. Koska
kesäilta oli komeimmillaan ja joki tosi lämmin,
niin uiminen maistui saunomisen ohella koko
illan. Ennen saunomista tosin koeajettiin
Norsteri ja minä sain kokeilla Riston oikealta
ohjattavaa MG:tä. Oli se vähän outo ajaa näin
ensikertalaiselle, kun ei ollut tottunut vaihtamaan
vasemmalla kädellä. Muuten tuo MG F tuntui
kyllä ihan mukiinmenevältä autolta lyhyen
koeajon perusteella ja voisin vakavasti harkita
sellaisen ostamista LHD-mallina.
SUNNUNTAINA PAISTOI
LÄMPIMÄSTI AURINKO

TAAS

Muistoajojen viimeisenä päivänä aurinko
mollotti taas lämpimästi ja oikea asustus oli
shortsit ja T-paita. Nyt pidin Norsteria
Imatrankoskentie ympyrän lähellä olevan
lipunmyyntipisteen vieressä, jotta normaalilippulaisetkin näkisivät vehkeen helpommin.
Uutisvuoksen sunnuntaipainoksessa oli komea
puolen sivun juttu ja suurin osa ihmisistä
totesikin, että tämähän on tuttu jo päivän

lehdestä. N. 30000 kpl:een lehtilevikki toi sinisen
kulkimen ihmisten tietoon Imatran ympäristössä
sekä turisteille, kun lehti oli ilmaisjakelussa kisaalueella ja lähihuoltamoilla. Saattoipa se
houkutella ihan katsojiakin radalle, jos vaikka
näkisi tuon ihmetyksen luonnossa... Kiitokset
vaan harvinaisen onnistuneesta jutusta sen
toimittaneelle Teemu Salohalmeelle ja positiivista
uutisvainua omaavalle päätoimittaja Harri
Manskiselle.
Päivän aikana tuli nyt paremmin seurattua
tapahtumaa radan varresta, kun esittelypaikka oli
ihan ajoradan vieressä. Päivän mittaan, niinkuin
lauantainakin, esiintyivät vanhat MM-mitalistit,
soolopyörät 60-luvulta, sivuvaunut, kansainväliset kuljettajat, soolopyörät 70-luvulta, MV-

Agustat, Benellit, Hondat, Moto Palon, Ducati
Desmosedici , soolopyörät 80-luvulta, IMK AllStars ja Dusters. Sami Seliö ajatti myös F1 Power
Boatilla yleisöarvonnan voittajan kyydityksen
joella.
Hyvillä mielin onnistuneesta viikonlopusta, jota
suosittelen kaikille tulevaisuudessa vaikka
katsojana, lähdin päivän päätteeksi ajelemaan
kohti kotia. Aurinko paistoi ja elämä hymyili ja
mielessä soi taas tuo mainio kappale: Born to be
wild...
Jouni Airaksinen
Matti J. Muurimäen Norton Domiracer 500 -61.
Casual friday menossa...

