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olevien harrastajien yhteishenkeä, tiedottaa alan tapahtumista
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autoharrastuksen piiristä.

M.G. Car Club of  Finland ry kokoaa lehden saadusta aineistosta
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Brittisportti



Hyvän joulun toivotukset näin vuoden viimeisen
Brittisportin muodossa.

Takana on pitkä ja lämmin kesä sekä  runsaasti
brittikilometrejä eli maileja. Virallinen kerhomme
toiminta päättyi vuoden 2010 syyskokoukseen.
Syyskokous vahvisti hallituksen tekemän
toimintasuunnitelman vuodelle 2011.
Toimintasuunnitelma ja kokouksen pöytäkirja
ohessa.

Nyt talven aikana syntyviä ideoita on mahdollista

Ratin ja selkänojan välistä

tulla esittämään kevätkokoukseen. Pyrimme ensi
vuoden toimintasuunnitelmassa tekemään ns.
Suomi-retken Etelä-Suomen alueella. Jos tähän
tai muuhun toimintaan löytyy ideoita, soita tai
laita sähköpostia ja tule kevätkokoukseen.

Toivotan kaikille lukijoillemme Hyvää ja
Rauhallista Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta
2011.

Kauko Ruuska
puheenjohtaja

MGCCFI toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Tapahtumia vuodelle 2011
1. Kevätkokous perjantaina 18.3.2011 klo 18.30, paikaksi ehdotetaan Pub Hemingway�s
2. Osallistuminen Classic Motor Show tapahtumaan 7.-8.5.2011

- osastolle Russelin MG
- Jouni varaa osaston 6x6 m
- tehdään päivystysvuorolistat kevätkokoukseen mennessä

3. Mama�s Classic tapahtuma mainokset lehteen 2/2011
4. Haikko Picnic sunnuntaina 5.6.2011, vieraaksi Triumph-kerho
5. Viron retki 11.-12.6.2011, paikka ja järjestäjä avoin
6. Concours de Elegance 18.-19.6.2011
7. Britit kohtaavat sunnuntaina 7.8.2011
8. Historic Grand Race 20.-21.8.2011 harrasteparkkitalkoot
9. Syyskokous perjantaina 11.11.2011
10. Elokuuksi suunnitellaan kerhon Suomi-retki. Kohteena esimerkiksi Vehoniemen automuseo.

Muuta vuodelle 2011
1. Brittisportti lehti ilmestyy 4 kertaa vuoden aikana. Hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan

tai tuottamaan artikkeleita kerhon lehteen (esim. matkajuttuja, jäsenesittelyt).
2. Nettisivujen ylläpito.
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 2011. Tarkennetaan

kevätkokouksessa.



Vuosikokouksessa päätettyä

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

Aika 12.11.2010 klo 18.45 � 20.05

Paikka Hemingway�s Pub, Hietalahdenranta 11, Helsinki

Läsnä Jouni Airaksinen, Tomi Lundell, Mikko Honkanen, Kari Vavuli, Helena Ruuska, Oskari Åvall,
Merja Autio, Pentti  ja Soili Teikari, Kauko Ruuska

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Airaksinen. Sihteeriksi valittiin Kauko Ruuska.
Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Oskari Åvall ja Helena Ruuska.

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Käytiin läpi hallituksen esitys vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi. Hyväksyttiin
toimintasuunnitelma (liite 1).

5. Päätettiin vuoden 2011 jäsenmaksuksi 20  euroa.

6. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot: Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja
kokousedustajille ei makseta palkkioita. Toiminnan tarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun
mukaan.

7. Vahvistettiin vuoden 2011 tulo- ja menoarvio (liite2).

8. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Kauko Ruuska ja hallituksen jäseniksi Jouni Airaksinen ja
Tuomo Saaristo. Hallituksen jäseninä jatkavat Esa-Pekka Haimila ja Oskari Åvall.

9. Valittiin toiminnantarkastajaksi Tuire Laine / Innoforum ja varahenkilöksi Susanne Nyyssölä /
Innoforum.

10. Muut asiat

Vanhat Brittisportin numerot talletetaan kerhon nettisivulle. Talletetaan edellisen vuoden
numerot ja sitä vanhemmat.

Mainos Mama�s Classic tapahtumasta kevään numeroon.



Kuusikymmentäluvun lopulla Jensen tarvitsi
uuden tuotteen turvatakseen tulevaisuutensa  ja
Donald Healeyn sopimus BMC British
Leylandin:n kanssa oli päättymässä eli Austin-
Healey 3000:n valmistus loppui 1967 ja Sprite
olivat jäämässä pois tuotannosta 1971. Kahden
maineikkaan nimen yhdistäminen uuteen
automerkkiin sai  lisäpotkua Californiasta, jossa
brittiauto-dealeri Kjell Qvale vaati ehdottamasti
uutta  myytävää markkinoilleen ja hän oli vamis
pistämään omia rahojaankin bisnekseen.
Luonnollisena  seurauksena syntyi uusi
automerkki: Jensen-Healey.

Tekniikkalainaa

Jensen oli tottunut lainaamaan muilta
valmistajilta tekniikkaa omiin autoihinsa ja
konsepti jatkui myös Jensen-Healeyn kohdalla.
Monokokki-runkoon adoptoitiin Vauxhall
Vivan perä,  jousitus- ja ohjauslaiteet.
Täysalumiininen, 16-venttiilinen, 2-litrainen 140
bhp (6500 rpm) DOHC- moottori ostettiin

Lotukselta ja vaihteisto oli aluksi Sunbeam/
Chrysler �valmisteinen ( Rapier /Alpine) 4-
vaihteinen laatikko . Tehostetut jarrut tulivat
Girlingiltä ja edessä olivat levyt ja takana
rumpujarrut.

Peltikori ei tehnyt kunniaa kummankaan
kuuluisan nimen aikaisemmalle muotoilulle ja
Jensenin pääinsinööri Kevin Beattie iski vielä
lusikkansa soppaan ja jenkkimarkkinoiden
ääliömäisten  turvapuskurivaatimusten tuloksena
oli muotoilultaan varsin vaatimaton 2-paikkainen
urheiluauto. Ulkomitoistaan (4113x1606x1210
mm) huolimatta auto painoi 50l:n tankki täynnä
vain 980 kg. Suurin syy kohtuulliseen painoon
oli Lotuksen 1973 cc:n koneen alumiinisen
lohkon ja kannen ansiota. Tehopainosuhde oli
kyllä kohdillaan ja takavetoinen Jensen-Healey
kiihtyi 0-96 km/h parhaimpien mittausten
mukaan 7.8 sekunnissa (Autocar) ja
huippunopeutta saatiin mitatuksi n. 193 km/h.
Autojen Euroopan versioissa olivat kaasuttimina
tupla-Dellortot ja amerikan versioissa tupla-

JENSEN-HEALEY (1972-1976)



Strombergit, jolloin tehoa saatiin
136 bhp, niinkin alhaisella
puristuksella kuin 8.4:1.

Ei niin unelmavävy

Valmis tekniikka ei aina olekkaan
niin helppo yhdistellä. Sen sai kokea
myös Jensen-Healeyn omistajat.
Hieno Lotuksen kone kärsi
öljyvuodoista ja jossain ajo-
tilanteissa lämpöongelmista, mikä
lienee kumminkin ollut enemmän
suunnittelun kukkanen liittyen
jäähdyttäjään ja sen ilmansaantiin
alakautta, kun keulassa ei ollut
perinteistä säleikköä. Seurauksena
oli kuitenkin kansipahvien palamisia, joka aiheutti
autolle epäluotettavan maineen vähän Triumph
Stagin alumiinikasin tapaan. Myös twincam-
koneen jatkeena ollut Sunbeamin laatikko ei
tuntunut kestävän tehoja ja seurauksena oli
ongelmia, kun hampaat eivät tahtoneet kestää
raisua menoa.

Jousituslaina Vauxhallista myöskään ei ollut ehkä
se paras mahdollinen vaihtoehto ja ajo-
ominaisuudet huonoissa olosuhteissa  jäykän
taka-akselin kanssa eivät yltäneet sille tasolle,
jonka nimet  Jensen ja Healey olisivat ansainneet.
Hyvillä pinnoilla meno oli kuitenkin jouhevaa,
ellei peräti kiitettävää. Kun auton yleisilme oli
vaatimaton ja katostakin sanottiin, että
parempiakin oli nähty sekä toimivuudeltaan että
toteutukseltaan, niin odotukset myynnin
suhteen eivät olleet varsin korkealla.  Sokerina
pohjalla oli se, että  auto oli myös osoittautunut
herkäksi ruostumaan  sopivissa olosuhteissa...

Tuotanto 10926 kpl

Vaikka Jensen-Healey ei ollutkaan kassa-
magneetti, niin yli kymmennentuhannen
kappaleen myyntimäärä pienvalmistajalta on

kumminkin kohtuullinen saavutus viidessä
vuodessa.  Tosin tavoite oli ollut tuo määrä autoja
vuodessa!

Lämpöongelmat saatiin vuosien saatossa  kuriin
mm. lohkon valua muuttamalla ja parantamalla
jäähdytystä.  Vaihdelaatikon hammastus-
ongelmatkin saatiin ratkaistua - ainakin siinä
vaiheessa, kun 1974 aski vaihdettiin Getrakin
valmistamaan 5-vaihteiseen. Samalla perävälitys
muuttui, vanhan ollessa 3.73:1 ja uuden 3.45:1.

Jensen GT � Ilman Healeyä (1974-1976)

Donald Healey oli jo jättänyt energiakriisin
pyörteissä kamppailevan Jensenin, kun
markkinoille pullautettiin avomallin pohjalta
suunniteltu umpinainen  Jensen GT � tosin
tuulilasista taaksepäin muotoilu oli uudistettu
kokonaan ja taakse lisätty iso hatchback-ovi.
Resepti oli suurinpiirtein sama kuin MGB GT ja
Volvon  P 1800 ES �mallissa ja ajatuksena oli
saada ostajia 2+2 paikkaisen auton tarvitsijoista.
Tekniikka oli viimeisimpien parannusten
mukainen Jensen-Healey sinällään, mutta
amerikkalaisia ostajia kosiskeltiin mm. isommilla
tiloilla, sisustan puulistoilla, kojelaudan



ylellisemmällä muotoilulla, sähkö-
ikkunoilla ja optiona saatavilla nahka-
sisustuksella, ilmastoinnilla sekä
kattoluukulla.

Tekohengitys ei kuitenkaan auttanut,
koska �Pyhimys-Volvon� farmarimalli
oli muotoilultaan ylivoimainen ja
kilpailija MGB GT miellettiin
potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa
käytännölliseksi  ja luotettavaksi
vaihtoehdoksi.  Jensen tehtaana joutui
lopettamaan talousvaikeuksien takia
vuonna 1976 ja Jensen GT-mallia
ehdittiin valmistaa vain 473 kpl.

Pari yksilöä Suomessa myynnissä

Jutun kirjoittamisen aikoihin oli
Nettiautossa parikin yksilöä tarjolla
Jensen-Healeyn avomallia, mikä autojen
valmistusmäärän huomioonottaen on
harvinainen sattuma. Toinen yksilö oli
tarjolla Turun suunnalla yksityisellä
myyjällä ja toista, punaista kaunokaista
myy Rekijoella vaikuttava Paradise Cars
Repairs �firma.

Hienosti entisöity ja ruosteeton
avoautoklassikko vuodelta 1973 on
museokatsastettu ja siinä on uudet
renkaat ja uudet kromipinnavanteet,
käsintehty Motolita-puuratti , entisöity
sisustus, moottori yläpuolisilla nokilla,
jakohihna juuri vaihdettu, ym.
Hintapyyntö on 14900 euroa. Lisätietoa
www.paradisecars.com ja firman kautta
saa brittiautojen ja osien  lisäksi myös
Jensen- autojen varaosat sekä huollot .

Juttu: Jouni Airaksinen,
kuvat: Paradise Cars Repairs.



Keski-Suomen Mobilistien  Talwiajot olivat tänä
talvena Saarijärvellä. Lähtöpaikka Saarijärven
keskusta. Maali oli Summassaaren kylpylä.
Osallistuimme joukkueella: Kari Laukkanen, Eija
Salokatve ja allekirjoittanut. Ajokkina M-G
Magnette - 56.

Ajoreitti kierteli keskisuomalaisia pikkuteitä,
etenkin metsäautotiet olivat elämysmatkailua
parhaimmillaan. Ajeltiin tien yli lumen painosta
kaartuvien koivukujien alla. Puusto oli huurteista
pienimmistä varvuista lähtien. Kyllä Suomen
talvi voi olla kaunis.

Auto toimi hyvin, ilmastointi pelasi, kaikki lasit
pysyivät sulana, vaikka pakkasta -15-19 astetta.
Olisiko syy ollut takaovien tiivistyksessä, sillä
pientä lumentuloa huomattiin takalattialle,
mutta se oli pieni vika, pääasia että lasit oli

kirkkaat. Kari valitteli hieman kylmyyttä, mutta
ihmeköstuo, mies on parikymmentä vuotta
viettänyt talvet Espanjassa. Kari lupasi ensitalven
ajoihin lähteä lämpöisemmällä autolla, omalla
Skoda 1000 MB:llä.

Maalissa oli ajotehtävä MOBIL-ajokilla, jossa
ohjaus toimi väärinpäin. Tynnyriajokilla piti
kiertää kahdeksikon lenkki renkaitten välistä
pujotellen. Tämä olikin hyvä rasti, saatiin Karikin
lämpimäksi.

Eija oli tyytyväinen reissuun, viimeistään kylpylän
lämmössä kylmä kaikkosi. Iltajuhla ja ruokailu
oli hyvin onnistunut, tanssimusiikki hyvää
meidän ikäluokalle. Puolen yön tietämissä alkoi
juhlat rannalla olevalla grillillä. Siellä oli makkaraa
paistettavaksi, juotavaa löytyi oluesta limuun.

TALWIAJOT SAARIJÄRVELLÄ



Tietysti siellä ajettiin ajot
uudestaan, ja kilpailukysy-
mykset osattiin. Päiviteltiin
vain että eipäs sitä tehtävä-
paikalla muistanut, näinhän
se aina on. Ajoista jäi hyvä
�maku�, osallistujat oli
rentoa ja hauskaa porukkaa,
nipottajat oli jätetty kotiin.

Eiköhän ensitalvena saada
Mikkelin Mobilisteilta
useampi ajoneuvokunta
matkaan?

M-G kuski
Olavi Summanen.
Mikkelin Mobilistit.



Kahdenkymmenen vuoden taival historiallisten
autojen kilpailuiden parissa huipentui
Hämeenlinnan Ahveniston aurinkoisessa säässä
21-22.8. 2010.  Juhlakisan harrasteparkin hoitoon
oli houkuteltu talkooväkeä MGCCF:n piiristä jo
hyvissä ajoin ja muutama sitten
uskaltautuikin paikalle talkoisiin
ja myöskin harrasteparkkiin
varatulle VIP-alueelle ja
Mobi l i s t i -harraste-
a joneuvoparaa t i i n
saattiin MG-kalustoa
näytillekoko kisakansan
iloksi. Lisäksi kisan
mainosautona ja alle-
kirjoittaneen  virka-
autona toimi ansiokkaasti
Lundellin Tomin  Norster
600R koko viikonlopun ajan
herättäen hilpeyttä kaikkialla missä
se liikkuikin. Itse asiassa Suomen ensimmäiset
Norster-kaupatkin sovittiin kisaviikon lauantaina
ja nuorekas kartanonrouva Kouvolan suunnilta
ajelee ensi kesänä punaisella Norsterilla kesästä
nauttien.

Järjestelyissä oma hommansa

Vaikka MG-klubissakin on jäseniä kuin meren
mutaa, niin on se aina uskomattoman vaikea
saada talkoolaisia hommiin, vaikka luontoisedut

olivatkin huomattavat. Niemisen Petri
vaimoineen Oulusta oli mukava

poikkeus ja hän lupautui jo
aikaisessa vaiheessa

tulemaan kisaviikon-
lopuksi paikalle omalla -
65 MGB Roadsterillaan.
Kaukokin onneksi saatiin
paikalle, joten harraste-
parkin sisäänajoon saatiin
klassikkoja ymmärtävää

asiantuntemusta, kun
lipunmyyjätytöt olivat

selvästi nuorempia kuin
sisäänpyrkivät autot.

Kisan etukäteistiedotus oli vaatinut jo
huomattavaa ponnistusta ennakkoon kevään
messuilla, Imatran muistoajoissa ja infona  eri
auto- ja mp-kerhoille, foorumeille  sekä tiedotus-
välineille. Yhteistyö Mobilistin, V8-Magazinen
ja Kaasujalan kanssa poikii aina joka vuosi
mukavasti erilaista, yli 25v kalustoa paikalle ja
kisayleisöä houkutellaan sitten Hämeenlinnan
ympäristöstä lehti-ilmoituksilla ja radiolla. Itse
asiassa tiedotus onnistui tänä vuonna yli
odotusten ennätysyleisön ja harrasteparkin
täyttymisen myötä. Ahveniston rinteet olivat
upeasti kansoitettuna ja harrasteparkkiin
jouduttiin taikomaan lisätilaa hyppyrin takaa
lähtevältä metsätieltä.

Sunbeam Tiger V8, omistaja Juha Liukkonen

HISTORIC GRAND RACE 2010



Suurin kunnianosoitus 20v työstä historic-
kisojen eteen tuli YLE:n puolelta, kun TV-ryhmä
vieraili sunnuntaina kisoissa ja uutinen 20-
vuotisjuhlatapahtumasta tuli kolmeen kertaan
ulos sunnuntai-iltana, joista viimeinen välähdys
illan pääuutisissa.  Kummallisinta oli taas Hesarin
ja Aamulehden toiminta, joihin päivystävälle
uutispäällikölle ennakkoon soittaminenkaan ja
media-aineiston uudelleenlähettäminen ei
aiheuttanut olankohautusta kummempaa
toimintaa. No, olihan kyseessä vain Suomen
kaikkien aikojen suurin, historiallisten autojen
ratakisa, johon oli ennakkoilmoittautunut
surkeat 191 autoa...Paikalla vieraili myös AKK:n
silmäätekeviä ja lounastaessani  Kari O.
Sohlbergin kanssa, hän totesi minulle: �Upean
kisan olette tehneet!�  Autourheilun Grand Old
Man:in suusta kuultuna tuo oli hunajaa korville
ja koko HRF:n organisaatiolle, koska kisa syntyy
monen asiaan vaikuttavan henkilön toimesta.

Hauskin tiedotukseen liittyvä asia oli pressi-
päällikön haastattelu suoraan posliinilta! Olin
sopinut alustavasti, että kisaviikon perjantaina
voin antaa puhelinhaastattelun Hämeenlinna-
laiseen Radio Janneen ja kuinka ollakkaan, puhelin
soi juuri silloin, kun  tärkeät aamutoiminnot
olivat vielä hiukan vaiheessa...No, kumpikin
homma onnistui hienosti ja toimittaja ja radion
kuulijat olivat autuaan tietämättömiä tästä
hauskasta episodista.

Trumpan rekisteri kertoo myös tyypin, harvinaisempi
erillisjousitettu taka-akseli

Austin Healey 100M -kilpuri. Nils-Fredrik Nyblaeus
SWE.

Ja sitten itse viikonlopun tapahtumiin

Kisan pressi-toimistoa ja harrasteparkkia varten
tarvitaan kisaohjelman lisäksi jos jonkinmoista
kuponkia ja tarviketta ja vähän tarjoilupuoltakin.
Lisäksi pienoista �sissimainontaa� varten tuli
tehtyä muutamia tienvarsiopasteita, joita oli
tarkoitus levittää paikanpäällä Hämeenlinnassa
ja sopivasti perjantaipäivälle sattuneen Vantaa
Cruisingin tapahtuma-alueelle Heurekan P-
paikalle Tikkurilaan. N. 200-300:n autokunnan
huomiotta jättäminen olisi ollut hölmöä, koska
cruisingissa käy sopivan ikäisten autojen omistajia
ja ihan mielenkiintoista harrastekalustoa, jotka
olisivat tervetulleita myös Ahvenistolle.

 Tietenkin tuo ylimääräinen koukkaus Heurekan
kautta vei sen verran aikaa, että lupaamaani
lehdistö-infoon klo 15.00 oli ajo-aikaa 40 min.
Norsteri sai siis elämänsä kyytiä välillä Tikkurila-
Hämeenlinna ja mittariin sai kerättyä huimat 127
km/h, kunnes rajoitin tuntui pätkivän menoa.
Siinä vauhdissa jo korvanappi-handsfreen kanssa
radion kuuntelu vaati hiukan lisää volyymiä!
Mielessäni ajattelin, että jos poliisit ovat
Hämeenlinnan moottoritien sillalla tutkaamassa
autoja, niin takuulla pysäyttävät, kun ajattelevat
Norsterin mopoautoksi, koska siinä ei ole



etukilpeä laisinkaan. No onneksi eivät olleet töissä
ja Ahvenistolle pääsin muutaman minuutin
myöhässä.

Kisan rakentaminen ei rajoitu pelkästään
mediasuhteisiin ja mainostamiseen. Perjantaina
on rata-alue ja katsomotasanteet laitettava
kisakuntoon ja yhteistyökumppaneiden
mainoslakanat ja �nauhat levitettävä hyviin
paikkoihin. Jostain syystä iltapäivä meni
kaikenlaiseen käkäilyyn ja mainoslakanatkin
tulivat hiukan myöhemmin, joten paikkoja
laitettiin kuntoon iltamyöhään mm. Classic
Kawasaki clubilaisten kanssa.  He hoitavat
yövartioinnin ja avustavat harrasteparkissa sekä
käyvät myös itse poistamassa karstat harraste-
ajoneuvoparaatin aikana radalla. Lopuksi
kävimme pressi-päällikön �vasemman käden� eli
Mannilan Anteron kanssa levittämässä
�sissimainokset� vielä useaan paikkaan ja
tienvarteen radalle ohjaavat infot. Kello oli
homman päätyttyä 23.15, joten ihan täysi päivä
tuli tehtyä kisan eteen.

Lauantaina ja sunnuntaina MG-klubilaisia
paikalla

Kuten jo edellä mainitsin, niin Niemisen Petri
vaimoineen oli harrasteparkin sisääntulossa
antamassa materiaalia harrasteparkkiin menijöille
ja valvomassa sisääntulijoita. Ruuskan Kaukokin
oli saanut lyhennetyn viikonloppuvapaan ja

autteli Oulun porukkaa ja tällä tavalla jokainen
näki kisoja ja harrasteparkkia sekä pääsi syömään.
Pientä joustoa saatettiin tehdä tuosta 25 vuoden
ikärajasta, jos harrasteauto oli tarpeeksi uniikki
yksilö. Näin mm. oli sovittu SccH:n jäsenten
autojen kanssa, koska muutama oli hiukan nuori
(mm.  Dodge Viper ja Ferrari Testarossa ).

Sports Car Clubilaiset olivat kuitenkin
ensimmäisten kisojen talkooväkeä ja
kisailijoitakin, joten tarveharkintainen lievennys
ikärajaan oli paikallaan tässä tapauksessa.

Harrasteparkkiin oli liputettu oma alue
MGCCF:n autoille � ja muulle VIP-kalustolle.
Sunnuntaina paikalla olikin sitten ihan kiva otos
MG-kalustoa sekä muita maailman-
harvinaisuuksia peräti 3 kpl: 27 litran RR-koneella
varustettu Silver Meteor, Alvis Barson Special
suoralla kahdeksikolla  sekä huima EK-51 eli 30-
lukulaisen RR:n suomalaiskopio, jossa kori on
ruostumattomasta teräksestä naputeltu, runko
huhun mukaan ratakiskoa  ja koneena Volvon
kuorma-auton 7-litrainen diesel-moottori! Eräs
Tampereen suunnalla vaikuttanut liikennöitsijä
oli aikoinaan ihastunut vanhan Rolls Roycen
pienoismalliin ja ajatellut rakentaa itselleen
samanlaisen � ja rakensi kanssa. Loppujen
lopuksi projektin valmistuttua sen katsastaminen
ei ollut niitä helpoimpia hommia, kun varsinaista
kanta-autoa ei ilmeisesti ollut ja projektikin oli
aloitettu vuosikausia sitten. Jollain kumman

ihmeellä (konjakkipullo?) se
kumminkin saatiin kilpiin ja auton
merkiksi tuli EK-51. Kirjainosa tuli
rakentajan etu- ja sukunimestä  ja tuo
51 oletettavasti projektin aloitus-
vuodesta (tai sitten rakentajan iästä
silloin).  Huima laitos ja tosi iso
luonnossa � ja käy kuin diisseli...!

Diamante - born in U.S.A.



RR made in Finland

Kisat sinänsä saattiin vietyä ihan
hyvin läpi vaikka kolhuilta ei
tänäkään vuonna radalla säästytty.
Vanhat kilpamoottoripyörät
antoivat oman näytösajonsa
kumpanakin päivänä ja
harrasteajoneuvoparaatit täyttivät
radan kilpailun tauoilla. Sää pysyi
koko viikonlopun nättinä ja kaikki
olivat tyytyväisiä. Niimpä
Niemisen Petri  varasi jo ensi
vuodelle (kisat ovat Ahvenistolla
20.-21.8.2011) talkoopaikkansa
etukäteen eli jäjelle jää 2-4 paikkaa
tähän MGCCF:n  harrasteparkin
hallinnointiporukkaan, jotka helposti pyörittävät
sisäänajon tarkkailun omalla vuorollaan ja silti
pääsevät nauttimaan kisa-tunnelmasta,
harrasteparkista  ja luontoiseduista (mm. varikko-
lippu, T-paita, VIP-parkki, sapuskat
kenttäkeittiöstä ja Grand Party �liput varikolle...).
Seuraavan kisan talkoolaiset  voivat ilmoittautua
minulle joko puh. 041-7706088 tai
HistoricGrandRace@gmail.com. Etusija
paikoissa on sellaisilla, jotka pystyvät olemaan
paikalla sekä lauantaina että sunnuntaina.
Tarvittaessa majoitus järjestyy pitkämatkalaisille
n. 20 km:n säteeltä  ja jos oikein tykkää telttailla,
niin Kawasaki-porukan leirissä saa pistää teltankin
pystyyn, niin ei mene siirtymiisiin aikaa.
Entuasisteilla on MG:nsä perässä ajankuvaan
sopiva munavaunu, jonne voi päänsä kallistaa

varikko-partyn jälkeen... Infoa menneestä kisasta
löytyy netistä osoitteesta: www.historicrace.fi  ja
sieltä näpyttele logoa, jossa lukee Historic Grand
Race. Tulevat aikataulut yms. noudattelevat
edellistä, joten sen mukaan voi ajatella tulemisiaan
ja menemisiään.

Lopuksi Niemisen Petrin kertomus
kotimatkasta MGB:llä Ahvenistolta Ouluun:

Ajattelin tuoreeltaan kertoa hieman
paluureissustamme - harvemmin tuollaista
kuudensadan kilsan heittoa tällaisilla vehkeillä
matkustetaan likimain yhteen soittoon ...

No, siis puoli kolmen aikaan lähdettiin, ensin
kohti Vehoniemen automuseota ja
valkosuklaakakkua (ihan hyvää!) Kangasalla.
Museohan ei suuren suuri ole, mutta aika
suosiossa, porukkaa oli kahvilla sisällä ja ulkona
ja museossa. Vaikuttavin esitys oli Tatra
(takamoottorinen edustusauto) ja Mercedes
Benz-moottoripyörä! Leilan lelubaarissa ei vain
valitettavsti ollut paikalla myyjää, jotta olisi voinut
kysellä MG-pienoismallien perään - valikoima on
itse kahlattavaksi liian laaja.

Omistushalua herättävä E-type



Lotus Esprit, SccHn jäsenten kalustoa

Tässä vaiheessa MG:n matkavauhdiksi oli
tasaantunut tuollainen 85 - 95 km/h
navigaattorin mittamaana, mailimittari huiteli
maltillisessa 40 - 50 mailissa, milloin jaksoi. Matka
jatkui navigaattorin ohjeita hieman soveltaen
Kangasalta kohti Orivettä ns. Naappilan mutkien
kautta. Kylän poikkikin ajettiin. Sitten Keuruun
suuntaan, josta kuitenkin poikettiin Juupajoen
Korkeakoskelle - sieltä kun olen kotoisin.
Ainakin osin.

Reittiä viritettiin tässä vaiheessa sen varran, että
ajettiin Route 66:tta Kallenaution Kestikievarin
kautta (lue: ohi) Virroille ja Ähtäriin, jossa
jaloiteltiin seuraavan kerran. Ja tankattiin
matkaajat. Kuljetttu oli tuollainen 215 kilometriä.
Liikenne ei meitä kiusannut, emmekä me
liikennettä.

Vaikka tarkoituksena olikin ajaa valtateiden välistä
Ylivieskaan nelostietä välttäen, niin kartan
puuttuessa sorruimme navigaattorin
ohjeistukseen ja löysimme itsemme
tankkaamassa ST1:llä Viitasaarella, Vaasan tien
risteyksestä. Jälkilaskelman mukaan tähän saakka
päästiin keskikulutuksella (noin) 8,9 l/100 km.
Tosin menovesi oli "tavallista" ysikasia, Shellejä
ei havaittu ollenkaan. Ja koska kello oli juuri
hieman yli kahdeksan, siirryimme Viitasaaren
ABC:lle henkilöhuoltoon. Ja saipa MG:kin oman
öljyn lisäyksensä, pintti lisättiin ja ylämerkki tuli
kohdalleen. Sää oli pysynyt kuivana, jopa
aurinkoisena, mutta pilvet alkoivat nyt tihentyä.
Siirryttiin perustylsälle nelostielle, tähän saakka
kurvaillut pikkuasfalttitiet olivat olleet autolle ja
kuskille mieluisia reittivalintoja. Tosin etupäätä
täytynee tiivistää ensi kesän pitkiä ajoja varten.

Pohjoista kohti mentiin, edelleen harvan
liikenteen seassa. Matkan - ja MG:n - yksi
merkkipaalu saavutettiin, kun ohitettiin (!!!)

itänaapurin rekisterissä ollut saksalainen
henkilöauto. Ohitus tosin onnistui etupäässä veli
venäläisen pitämän alhaisen marssivauhdin takia.
Ennen Pihtipudasta tie rupesi olemaan märkä ja
kun pissapoika ei oikein toiminut, piti hetken
ajaa rekan perässä, että saatiin tuulilasille hieman
märkää ja pahimmat pölyt pois. Sitten reilu
survaisu konehuoneen suuntaan ja rekasta
heittämällä oli. Kyllä se noissa vauhdeissa kiihtyy
ihan mukavasti, mutta saattoi rekkakuskia
hieman mietityttää ohittavan auton tyyppi. Ja
nopeus.

Kärsämäellä - eli siis Turpakukkulalla - vedettiin
vielä hieman henkeä ennen loppurynnistystä
kotiin. Vettäkin sateli välillä ja sitä tuli myös
kuskin vasemmalle jalalle, mutta tässä vaiheessa
päädyttiin toteamaan, että kesä sen kuivaa, minkä
kasteleekin. Tarkempi tuulilasin tai kojelaudan
tiiviysanalyysi sitten myöhemmin. Engelsmanni
on muuten suunnitellut MG:n polkimien ja
erityisesti valonvaihtajan sijoituksen niin, että
parhaiten niitä käyttää sellainen kuski (LHD), jolla
vasen jalka on 10 - 15 cm pitempi kuin kaasujalka.
Tai sitten auto on suunniteltu ajettavaksi
molemmat jalat koko ajan suorana, kaasu
pohjassa ...

Pitkällä matkalla opittiin myös MG:n
sielunelämää eli tuulen suunnan vaikutuksista
rättikaton suhinoihin ja kabiinissa vallitsevaan



tuuleen � tällekin löydettiin yhteyksiä!

Eipä kuitenkaan vuorokausi ehtinyt vaihtumaan,
ennenkuin päästiin kotipihalle. Sekin hyvä puoli
MG:ssä on, että kun tavaratilat eivät ole
suurensuuret, niin roudattavat tavaratkin saa
liikkeelle kerralla. Yhdeksän tuntia,  600 kilometriä
ja jos laskee, että kaikenkaikkiaan kuusi taukoa
veivät luokkaa puolitoista tuntia, niin
keskimääräinen marssivauhti olisi ollut 80 km/
h. Ei paha!

Ensi kesänä taas uusiksi, mutta suosittelen
kuitenkin paluumatkan jakamista kahteen palaan.
Ja yöpyminen väliin!

�Et sattuisi tietämään ketään, joka keksisi, miksi
se paineltava pissapoika toimii vain hetken, kun
pulloa on riittävästi kallisteltu?� Parin tunnin
päästä ei tule tippaakaan...

Terveisin, Petri.

Jutun värkkäsi: Jouni Airaksinen, kuvat: Jouni
A ja Petri N. Vastauksen pissapoikakysymykseen
voi lähetellä Jounille, niin välitän sen Petrille.

Tämän lehden kansikuvassa on Petri Niemisen MGB,
arvaa vuosimalli...

Alla: Punainen oli tällä kertaa hallitseva väri
harrasteparkin MG-looshissa

Austin-Healey oli muninut MG-pesään tämän
Spriten...



Vuodesta 1995 ei ollut paljoa jäljellä, kun tusinan
verran MG-aktivisteja kokoontui perustamaan
yhdistystä, kalenteri näytti 27. päivää joulukuuta.
Puitteet olivat varsin juhlavat, oltiinhan
perinteikkään Hotelli Tornin hienossa kabinetissa.
Tilaisuuden  promoottorina toimi Timo
Vähäkoski, joka oli saanut ajatuksensa taakse
joukon Sports Car Club of Finland ry:n jäseniä.
Asia oli lyöty lukkoon SccH:n vuosijuhlan
yhteydessä Maivikissa. Alku oli vauhdikas. Jo
perustamiskokousta seuraavana päivänä
lähetettiin yhdistyksen rekisteröintihakemus.
Muutamia kuukausia myöhemmin hankittiin
Autorekisterikeskuksesta kaikkien MG-
merkkisten autojen omistajien osoitetiedot.
Tarkoituksena oli lähettää mainoskirje kaikille
suomalaisille MG-autojen omistajille. Rahaa
tarkoitukseen ei tietenkään ollut, joten sponsoria
tarvittiin. Iloksemme BMW-Suomi Oy suostui
maksamaan kulut, olihan BMW silloin MG-
Roverin omistaja. Ensimmäisen vuoden aikana
jäseniä liittyi 114 kpl. Mitä ilmeisimmin tarvetta
yhdistykselle oli ollut. Näyttävä aloitus
noteerattiin mm. Mobilisti-lehdessä.

Ensimmäisenä vuonna ilmestyi vain yksi ohut
lehdykäinen, joka toimi samalla esitteenä jäsen-
hankintakampanjassa. Seuraavana vuonna
ilmestyi 3 jäsentiedotetta. Mainostoimistossa
työskennellyt Mika Kaskinen taittoi lehden
ammattitaitoisesti, mutta hänellä ei ollut
mahdollisuuksia käyttää aikaa varsinaisten
juttujen hankintaan. Ensimmäiset jäsen-
tiedotteet olivatkin varsin ohuita vihkosia. SccH:n
Siipimutteri-lehdellä oli samanlaisia vaikeuksia.

Allekirjoittaneen aloitteesta SccH:lle ehdotettiin
yhteisen lehden julkaisemista. Tähän suostuttiin.
Jutuista ei edelleenkään ollut runsauden pulaa,
mutta 31 yhteistä numeroa saatiin aikaan vuosien
1999-2006 välillä.

2006 lopulla MGCCF alkoi julkaista Brittisportti-
lehteä. Lehden nimi valittiin sellaiseksi, että se
sallisi tarvittaessa hieman laajemman aihepiirin
kuin pelkät MG-merkkiset autot. Linjaus oli
varmaankin oikean suuntainen, koska pikku hiljaa
yhdistyksemme jäseniksi ja Brittisportin
lukijoiksi on hakeutunut muidenkin merkkien
harrastajia. Suomessa on pienet harrastajamäärät,
yhteistyötä tarvitaan.

Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen 1996
pidettiin Nokian Renkaat Oyj:n testiradalla
Nokialla. Paikalla oli parikymmentä autoa, joiden
kuljettajat kokeilivat ajoa pujotteluradalla. Se
kenellä oli tutkalla mitattuna korkein
loppunopeus radan lopussa, oli voittaja.
Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen oli siis
varsin kisahenkinen. Seuraavana vuonna sitten
lounastettiin sivistyneesti Haikon kartanossa.
Tämä kokoontumismuoto osoittautui paljon
suositummaksi, ja sen jälkeen Haikossa on
kokoonnuttu joka vuosi. Vakiintuneisiin
ohjelmanumeroihin kuuluvat "Concours" ja
"People's choice" -palkinnot.

Rauhallinen ajelu kauniissa maisemissa sopii
useimmille jäsenillemme paremmin kuin radalla
räyhääminen. Näin ollen myös Viron retki on
vakiinnuttanut asemansa suosittuna

M.G. Car Club of Finland
- ensimmäiset 15 vuotta



tapahtumana. Ensimmäisenä vuonna matkalle
uskaltautui vain 3 autokuntaa, mutta sittemmin
osallistujamäärät ovat kasvaneet. Välillä
matkalaisia on ollut niin paljon, että ryhmän
kasassa pitäminen on alkanut jo tuottaa pieniä
vaikeuksia. Sopiva määrä autoja lienee siinä
puolentusinan - tusinan välillä. Ensimmäisen
Viron retken kohteena oli Palmse 2004, sitten
Paide 2005, Paatsalu 2006, Palmse uudelleen 2007
ja Pärnu 2008. Vuonna 2009 jouduttiin
luopumaan p-kirjaimella alkavien retkikohteiden
traditiosta. Kohteeksi valikoitui Haapsalu ja osalla
porukasta jatkettuna Hiidenmaan kierroksella.
Tänä vuonna käytiin sitten Jänedassa, kuten
Brittisportin edellisestä numerosta saimme lukea.
Ensi vuoden kohde on auki, ehdotuksia?

Nyt joulukuussa tulee siis 15 vuotta
perustamiskokouksesta Hotelli Tornissa. Kun
katsoo listaa klubin avainhenkilöistä, niin pari
tuttua nimeä löytyy aika monelta riviltä. Kauko

on ylivoimaisesti pisinpään jaksanut
puheenjohtaja. Kauko on tänä vuonna aloittanut
uudessa vastuullisessa työtehtävässä, josta on
seurannut monenlaista kiirettä. Eikä ensi vuosi
näytä yhtään sen helpommalta. Hallitus päätti
valita Jouni Airaksisen varapuheenjohtajaksi
Kaukoa avustamaan.

Lehden tekoon tarvittaisiin tuoreita voimia.
Allekirjoittaneen käyttämä taitto-ohjelmakin on
lähes museotavaraa. Uusi freesi linjaus voisi olla
paikallaan. Löytyisiköhän jäsenistöstä uutta
päätoimittaja-taittajaa? Yhteistyökumppaneita
lehdelle voisi löytyä muista urheilullisten
brittiauto-merkkien yhdistyksistä. Ottaisiko joku
kopin? Allekirjoittaneen nimi löytyy koko 15
vuoden ajalta jossakin tehtävässä. Vähintäänkin
pari välivuotta voisivat olla paikallaan.

Tomi Lundell

Vuosi

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2007
2008
2009
2010

Lehden
nimi

Jäsentiedote
Jäsentiedote
Jäsentiedote
Siipimutteri
Siipimutteri
Siipimutteri
Siipimutteri
Siipimutteri
Siipimutteri
Siipimutteri
Siipimutteri
Brittisportti
Brittisportti
Brittisportti
Brittisportti
Brittisportti

Lehtiä
kpl

1
3
3
4
4
4
4
4
4
4
3
1
4
4
4
4

Puheen-
johtajana

toimi

Timo Vähäkoski
Timo Vähäkoski
Tomi Lundell
Tomi Lundell
Tomi Lundell
Kauko Ruuska
Kauko Ruuska
Kauko Ruuska
Kauko Ruuska
Kauko Ruuska
Kauko Ruuska
Kauko Ruuska
Kauko Ruuska
Kauko Ruuska
Kauko Ruuska
Kauko Ruuska

Sihteerinä
toimi

Tomi Lundell
Tomi Lundell
Matti Aho
Matti Aho
Jyrki Manninen
Merja Autio
Merja Autio
Merja Autio
Merja Autio
Merja Autio
Merja Autio
Merja Autio

Lehden
kokosi

Mika Kaskinen
Mika Kaskinen
Mika Kaskinen
Tomi Lundell
Tomi Lundell
Tomi Lundell
Tomi Lundell
Tomi Lundell
Tomi Lundell
Tomi Lundell
Tomi Lundell
Tomi Lundell
Tomi Lundell
Tomi Lundell
Tomi Lundell
Tomi Lundell



Aina välillä tulee seurattua EBayn palstoilla
myytävää vanhaa MG-aiheista tavaraa, jota
hienoina keräilyesineinä mainostetaan. 50-60-
luvun lehtiä, joissa on koeajoja MG-merkkisistä
autoista, on tullut hankittua vino pino. Lehdet
ovat varsin edullisia, halvempia kuin uudet ja
paljon mielenkiintoisempia. Postikuluissa säästää
merkittävästi, jos löytää useita numeroita samalta
kauppiaalta.

 Lehtiä saa halvalla. Sen sijaan vanhat MG-autojen
myyntiesitteet ovat todella himoittuja.
Harvinaisten brosyyrien hinnat liikkuvat sadoissa
ja pahimmillaan jopa tuhansissa euroissa. Näitä
helmiä en ole tietenkään raaskinut ostaa, mutta
muutamaan tavalliseen muutaman kympin
esitteeseen on tullut sorruttua. MG-roinan
kerääjiä on maailmalla runsaasti, ja

harvinaisuuksista tapellaan netissä. Itse en
varsinaisesti kahmi MG-tavaraa, kunhan silloin
tällöin ostan jotain hyllyjen koristukseksi.

Vanhoja koottaviakin kaupataan EBayssä. Vanhat
joskus valmiiksi kootut muoviset pienoismallit
eivät sellaisenaan aiheuta säpinää, mutta jos
mukana tulee alkuperäinen laatikko, niin silloin
niillekin löytyy ottajia. Itse asiassa juuri laatikot
hienoine kuvineen ovat haluttuja. Jonkun
nuorukaisen aikoinaan kokoama pienoismalli ei
ole sinänsä mikään korvaamaton kulttuuri-
historiallinen aarre.

Bongasin MGA:n kootun pienoismallin
alkuperäisessä laatikossa ja vielä alkuperäisen
kokoomisohjeen kera. Laitoin mielestäni hyvin
varovaisen hintarajan huudolleni enkä pitänyt
voittoani todennäköisenä. Yllättäen tavara ei
herättänytkään suurta huomiota ja sain sen
itselleni aivan mitättömällä summalla. Onnittelin
itseäni hyvästä kaupasta ja jäin odottelemaan
uuden autoni saapumista. Viikon parin kuluttua
paketti saapui ja pääsin tutkimaan ostostani

Entisöin MGA:n alle viikossa



lähemmin. Tämä Paul Lindberg -firman
koottava oli ilmeisesti 60-luvun alusta. Laatikon
päällä näkyi alkuperäinen hinta painettuna: 0,98
Kanadan dollaria. Erikoista oli se, että laatikon
otsikon mukaan tämä MGA oli MKII-mallia,
mutta auto kuvassa oli kyllä aivan selkeästi
vanhempi 1600-malli. Myös itse pienoismalli oli
tonnikuussatanen. No ei se mitään, tämä ristiriita
ainoastaan lisää kohteen mielenkiintoarvoa..

Auton aikoinaan kasannut henkilö on
varmaankin ollut hyvin nuori, koska ainoastaan
tusinan verran osia sisältävä malli oli hyvin
tuhruinen liimasta. Pyörät olivat niin vinossa,
etteivät ne edes päässeet pyörimään kuminauha-
moottorin avulla. Octagon-kilpailunumerot oli
liimattu suurpiirteisesti; osittain takapuskurin ja
etumaskin päälle. Valitettavasti tuulilasikin oli
pahasti takakenossa ja rikkoutunut. Onneksi
puuttuva pala löytyi paketista.

Ehkä näistä puutteista johtuen EBay-myyjä oli
laittanut pakettiin mukaan kaupanpäälliseksi
samanlaisen Paul Lindbergin Jaguar XK140:n.
Tässäkin oli kokoamisohje tallella, mutta
ilmeisesti alkuperäinen laatikko puuttui myyjäältä,
joten hän ei ollut viitsinyt laittaa Jaggea myyntiin
sellaisenaan.

Nyt piti miettiä MGA:n entisöintisuunnitelmaa.
Autoa ei oltu aikoinaan maalattu lainkaan, vaikka
kokoamisohjeissa oli tästä
seikkaperäinen kuvaus.
Ajoneuvon kasaan saami-
nenkin oli ollut nuorelle
miehelle sen verran
haasteellista, että päätös
jättää maalaus väliin, oli
varmaankin oikea. Auto-
maalausurakat pitää jättää
ammattilaisille.

Kokonaan vaalean sini-
harmaa MGA ei  miellyt-

tänyt silmää. Jotain piti tehdä. Olisi ollut mukava
maalata se oman auton väriseksi, mutta silloin
alkuperäiset siirtotarrat olisivat tuhoutuneet.
Tuskin 50 vuotta kuivuneita tarroja saisi
liottamallakaan irti. Ja jos saisi, saisiko enää
takaisin. Ankaran miettimisen jälkeen päädyin
ratkaisuun, että auto saisi jäädä koriltaan vaalean
siniseksi. Ko väri muistutti hieman MG-tehtaan
alkuperäistä "Irish blue" väriä, joten se sai kelvata.

Maalaisin muut osat ohjeiden mukaan. Koska
kokoonpano oli, kuten aikaisemminkin jo
totesin, varsin haparoivaa, päädyin irrottamaan
pyörät ja suoristamaan ne uusien akselien avulla.
Vinossa oleva tuulilasin kehys piti myös irrottaa
ja korjata. Ratti oli liimattu aivan liian alhaalle,
joten asemoin senkin uudestaan kirurgin välineitä
apuna käyttäen. Irrallisina osat olivat sitä paitsi
helpompia maalattavia. Yritin myös irrottaa
vasemman lokasuojan edessä olevaa palaa, koska
se oli liimattu hieman vinoon. Tämä osa ei
kuitenkaan suostunut irtoamaan, joten se sai jäädä
paikalleen sellaisenaan muistumana
alkuperäisestä kokoonpanohenkilöstä.

Mitä mahtaa hänellekin nykyisin kuulua? Auton
ensimmäisestä kokoamisesta on jo kulunut
puoli vuosisataa.

Tomi Lundell



Viimeiset parikymmentä vuotta on leikitty
enimmäkseen saksalaisilla harrasteutoilla. Jossain
vaiheessa olin melkein jumiutunut yhteen
merkkiin ja malliinkin. Siitä opiksi ottaneena,
tuntui hyvältä laajentaa harrasteleluja sopivasti
erilaisiksi. Ensin laajennus tarkoitti laajennusta
toiseen ja kolmanteen saksalaismerkkiin. Sitten
jenkin kautta italian ihmeiden maailmaan.
Aiheeseen päästään kun hyvin palvellut ja pidetty
VW kupla 1302 cabriolet alkoi tuntua koetulta.
Kuplalle haettiin seuraajaa laajalta skaalalta
ainoana pakollisena vaatimuksena rättikatto.
Kupla löysi ostajansa keväällä 2010 ja sen tilalle
etsittiin vaihtoehtoja suurin piirtein samasta 5-
15 tuhannen hintaluokasta. Ajatus olisi hakea

jotain helppoa, käyttökelpoista ja hiukan
uudempaa kuten vaikka Mazdan MX-5, BMW
Z3 tai Mersun SLK. Mazdasta aloitettiin, ja olihan
se ajettavuudeltaan hieno. Kone vaan tuntui ja
kuulostikin ihan.... mazdalta. Jostain syystä
muutkaan uudemmat eivät vaan puhutelleet.

Siinä kohtaa otettiin aikalisä. Nettiautoon
hakukone päälle avoautot sopivasta hintaluokasta
ilman ikärajaa. Monenlaista helposti ohitettavaa.
Sitten tipahti vastaan klassikoita. Alfa Spideria
olen aina halunnut. Fiat 124 spiderkin olisi
varmaan kiva käyttää. Onpas upea Triumphin
TR3. TR3 puhutteli. Se näytti juuri siltä kun
perinteisen urheiluauton kuuluukin. Pikainen

Turistina brittiklassikoiden
maailmassa.



yhden illan opiskelu netistä ja läheltä
paikallistettiin edulliselta tuntuva yksilö jota piti
heti mennä katsomaan. Museokilvissä valmis
harrasteauto. Kuulostaa juuri siltä mitä haetaan.
Ensivaikutelma trumpasta oli lievä pettymys.
Kori ei ollut ruosteinen mutta pohjatyöt oli
huonosti tehdyt, luukut eivät istuneet kunnolla,
ja hiukan keskeneräinen tai huolimaton
vaikutelma oli hallitseva. Kun myöhemmin
pääsin sitä ajamaan, oli hyvin nopeasti selvää ettei
tämä ole minun autoni. Istuma-asento ei ollut
luonteva. Jarruista ei tuntunut olevan tietoakaan,
ja kun kone vielä pätki ja paukkui raskaasti, oli
helppo hylätä tämä yksilö, jonka pelkän ulkonäön
perusteella olisin ollut valmis ostamaan.

MGA on aina näyttänyt myös oikealta, ihan
kuten TR3:kin. Seuraavaksi sellainen hakuun.
Yllättäen heti löytyi budjetin raameihin osuva
museokilpinen yksilö tarjolle. Kuvissa auto näytti
muuten upealta, mutta rättikatto oli kuin
numeroa liian iso. Samoin uudet penkkien
verhoilut tuntuivat myös liian isoilta. No eihän
tuo ole temppu eikä mikään korjata ajattelin, ja
sovin näytön autolle kevään kylmiin alkupäiviin
klassikkomessujen viikonloppuun.

Kyseinen yksilö vastasi täysin mielikuvaani
brittiklassikosta. Olin etukäteen hiukan
huolissani siitä että säilyykö noin upean näköinen
ja kohtuuhintainen auto myymättä loppuviikon
ja mietin jo pitäisikö ottaa traileri mukaan. No,
näytti säilyneen. Nyt päästiin ensimmäistä kertaa
kunnolla tutustumaan MGA:han. Heti kun näin
auton livenä oli tunnelmat hyvin kahta eri
äärilaitaa. Kyllä, tämä on upea ! Mutta, ei voi olla
totta. En muista missään museokilpisessa
autossa koskaan nähneeni yhtä huonosti sopivia
luukkuja. Ovet irvistivät eri tavalla eri reunoista
ja jossain jopa oven pinta meni oikeasti kyljen
pinnan päälle. Ovi ei myöskään mennyt kiinni
kuten kuuluu, vaan piti hiukan heittää, kuten
arvata saattaa. Nopea kierros auton ympäri iski
loputkin ilmat pois. Mikään auton luukuista ei

sopinut ollenkaan paikalleen. Okei, syvään henkeä
ja hetki harkintaa. Tämä yksilö ei selvästikään ole
minua varten, mutta onhan tämä niin upea malli
että opiskellaan ja kokeillaan nyt kun kohdalla
ollaan.

Kävin korin läpi magneetin kanssa enkä löytänyt
jälkiä raskaasta kolarista kuten olin luukkujen
irvistelyn perusteella kuvitellut. Pienet kolhut
edessä ja takana oli oiottu hiukan karkeasti kuten
muutenkin pohjatyöt oli vähän sinnepäin. En
ymmärtänyt miksei luukut sopineet. Oliko ne
eri yksilöstä ? Lokasuojat oli selvästi olleet irrallaan
maalauksessa. Oliko auto kasattu pimeässä ja
ammattikoulun harjoitteluluokan jälki-
istunnossa ? Miten joku voi jättää tekemättä
sovitustyöt näin upeaan klassikkoon ? Saisiko
ne kohdalleen pelkästään kunnon kasauksella ?
Koeajolle. Omistaja käynnistää moottorin.
Onpas mekaaninen meteli. Olenkohan nyt ihan
hakoteillä näiden kanssa ? Rohkeasti vaan
ajamaan. Tuota, onko tähän sivuikkunoita ? Ai,
ei vai ? No kesäauto, ei sitä kattoakaan yleensä
tarvita. Pujottaudun kuskin paikalle ja totean että
eläkeikäinen isäukkoni oli oikeassa kun sanoi että
hanki urheiluauto nyt kun vielä taivut siihen.
Minulla on kyllä sekä saksalainen että italialainen
museoikäinen urheiluauto, mutta ne eivät vaadi
vastaavaa voimistelua kyytiin laskeutumisessa
kuin MGA. Ajoasento tuntuu kyllä heti hyvältä.
Vaihdekeppikin liikkuu tosi täsmällisesti.
Konekin alkaa vastaamaan kaasuun. Ei muuta
kun liikkeelle. Suorahampaisen ykkösen tiesin
etukäteen, mutta silti sen jurinat yllätti. Jousitus
onkin aika kova. Ohjaus ei ole niin raskas kuin
pelkäsin etukäteen. Missä se vilkku olikaan ? Ihan
oikeestiko tuo vipu ? Ai, se jäi päälle... Hyvinhän
tämä veti kakkosella risteyksen kun ei tarvinnut
pysähtyä. Hiukan jännitin tuota synkkaamatonta
ykköstä seuraavaan risteykseen, mutta eihän tuo
edes rutissut kun vaan muistaa oikeasti pysähtyä
ennen kuin tarjoaa pykälää päälle. No, nyt päästiin
jo paremmalle tielle. Hei tämähän tuntuu kivalta
! Kolmosella 60kmh rajoitusalueella tämä menee



mutkiin ihan nätisti. Ei nyt sentään kehtaa
enempää mutkiin nojailla kun on pinnavanteet
ja kaikki. Pelkäsin pahempaa käytöstä. Kokeillaas
jarruja. Aaa-ha. Kokeillaas vielä... Eikös tässä
ollut levyt ? Ei tämä mihinkään puolla, mutta
eipä kyllä oikein pysähdykään. Voiko nämä jarrut
olla jumissa ? Olisko etujarrut kokonaan pois
pelistä ? Juuri katsastettu ? Otetaas vielä lisää
poljinvoimaa. No löytyyhän sieltä hiukan
hidastuvuutta. Onko nämä jarrut aina olleet
tällaiset ? Ai, on vai ?

Ajofiilis on kyllä upea. Tämähän pörisee kivasti.
Ei tässä kyllä mitään tehoa ole, mutta vääntää
kivasti. Ja syystäkin kun ei kone kyllä yhtään
houkuttele kierrättämäänkään. Tässä on
oikeastaan aika rento tunnelma. Oliskohan niin
että tällainen auto vaatii aikuisen kuljettajan.
MX5:n ongelma oli kone jossa ei ollut yhtään
vääntöä. Kulki kyllä kun jaksoi huudattaa, mutta
kuka sitä nyt kehtaa jatkuvasti revitellä. Rentoon
ajeluun avoautoa haetaan. MGA on melkein
vastakohta koneen luonteelta Mazdaan. MGA
tuntui hyvältä tien päällä. Niin hyvältä että
unohdin hetkeksi korin kysymykset ja harkitsin
tosissani auton ostoa koeajon jälkeen. Onneksi
myyjä ei tingannut pätkääkään. Ei noin huonosti
istuvien luukkujen kanssa voi elää, ajattelin
myöhemmin kun ajoin kotiin ilman MGA:ta.
Korityöt pitäisi tehdä uudestaan.

MGA jätti kuitenkin hyvän mielikuvan. Nyt ei
muuta kuin etsitään se oikea yksilö. Kokeilin
toista joka osui hintaluokkaan. Vielä karkeampi
ja melkein yhtä huonosti sopivat luukut. Juttelin
aiheesta muutamien brittejä ymmärtävän
ihmisen kanssa, ja kokeilin kalliimman MGA:n.
Siinäkin luukkujen sopimattomuus paikalleen
häiritsi, ja aloin jo melkein uskoa myyjää joka
kertoi että tällaisia nämä britit on. Ei niitä voi
arvostella saksalaisin kriteerein. Jos britissa luukut
sopii, ne on myöhemmin muutettu sopimaan.
Heh-heh ? Avoimin mielin kokeilemaan. No nyt
osui hieno yksilö moottoriltaan. Ai näistä saa

tällaisenkin :-) Tässä kalliissakin yksilössä oli outo
kolahdus voimansiirrossa ja suoraan sanottuna
homeen lemahdus sisällä. Nyt alkoi epäilyttää tuo
katto ja ikkunasysteemi tosissaan. Ihmettelin
onko MGA sittenkin liian kallis auto minulle,
jos sellainen noin 15tuhannen auto ei vaan tunnu
olevan riittävän hyvä yksilö.

Kokeillaan sitten MGB. Eihän se koriltaan ole
samassa sarjassa. Pidän MGA:n linjoista
enemmän, mutta B:ssä on sentään
yleellisyysvarusteita kuten veivattavat sivuikkunat
ja vilkkuviiksi. Lisäksi MGB:n luulisi voivan valita
parhaimpien yksilöiden joukosta kun MGA
mielikuva jäi sellaiseksi että minun rahani
riittäisivät vain niihin resuisimpiin yksilöihin.

Useampi MGB 10-15 hintaluokasta kokeiltiin ja
täytyy sanoa että alkoi jo huolestuttaa.
Entisöinnin laatu ei tuntunut nousevan
MGA:sta mihinkään, ja hintakin oli melkein
samoissa. Kaiken lisäksi kesän helteetkin oli jo
päällä. Kaikki harrasteutot tallissa on
kovakattoisia, ja se ainoa jossa ilmastointi on
vakiona, se ei tietenkään toimi. Koska ilmastointi
on mielestäni tarpeeton varuste urheiluautossa
en myöskään ole huollattanut sitä. Nyt alkoi kertyä
painetta avoauton hankintaan. Kokeilin vielä
yhden uudemman Toyotan avon vaan
todetakseni että ei tosiaankaan. Kyllä selvästi
klassikoissa on niin paljon parempi fiilis etten
halua päätyä uuteen helppoon kompromissiin.
Sitten se tuli vastaan. MGB -64. Suomiauto
museokilvissä. Juuri sopiva yhdistelmä
käyttökelpoista tekniikkaa ja kevyttä patinaa.
Omistan jo yhden "liian hienon" museoauton ja
halusin että MG:tä pitää voida myös suruttä
käyttää. Tämä yksilö on entisöity 90-luvulla ja
siihen on kertynyt sopivasti pieniä virheitä
maalipintaan ettei tarvii ylenmäärin varoa. Myös
sisusta oli upeasti patinoitunut. Se tuntui aidolta
britiltä, eikä kiinalaiselta uustuotannolta. Eihän
se virheetön ollut. Kakkosvaihteen synkronointi
oli pahasti kulunut, ja tässäkin oli se kolahdus



voimansiirrossa jonka olin kuullut jossain
muussakin, mutta tekniikka ei huoleta. Sitä tekee
vielä mielikseen. Ja tällaisenaankin riittävä suoraan
kesän ajoihin. Lisäksi luukut sopivat edes
keskivertoa paremmin. Nyt siihenkin on alkanut
suhtautua ominaisuutena, kun sama
saksalaisessa autossa olisi ongelma.

Ja tällähän ajettiin. Hiukan raakileenakin MGB
osoittautui heti eniten ulkoilutusta saavaksi
harrasteautokseni. Kesään osui muutamia
kommelluksiakin. Rattikatto tässäkin tuli
mukana, mutta sitä teltta-putkirunko-mallia
jossa kasataan ensin putket paikalle, ja sitten
heitetään riepu päälle. Eihän sitä sateen yllättäessa
ensimmäiseksi pysähdy askartelemaan.
Aiemmissa vm -58 ja -72 avokuplissani katon
vetäisi päälle hetkessä, mutta ei tässä. Lyhyt kuuro
ajattelin, ja lisää kaasua. Kuuro osoittautui
melkoisen rankaksi. Pää kastuu näköjään eniten.
Katkaisijarivistä löytyi pienen arpomisen jälkeen
pyyhkijätkin. Kuinka ne nyt noin huonosti
pyyhkii, ihmettelin kunnes tajusin että vesi osui
yhtäpaljon tuulilasin sisäpinnalle kuin
ulkopinnallekin. Hetken mietin pitäisikö
nopeutta nostaa vai laskea kunnes totesin että ei
tässä enää ole mitään säästettävää. Ja sadekin
loppui.

Syksyn tullen ajeluja jatkettiin ja samalla alettiin
korjaamaan tiedossa olevia vaivoja, jotta keväällä
voisi taas keskittyä hymyilemään. SU-kaasarit olin
yleensä pyrkinyt kiertämään kaukaa, mutta tähän
ne mielestäni sopii jos mihin. Siksi niissä
rohkeasti päätettiin pysyä. Lambdamittari
vahvisti oletuksen että paksulla mennään.
Hankittiin tehtaan korjaamokirja ja sopiva
synkkamittari. Sitten törmättiin hankaluuteen
kun molemissa kaasareissa oli portaaton seoksen
säätö. Lambda näyttää vain kahden kaasarin
keskiarvon. Jos yritti laskea kierroksia paljonko
on ruuvattu, ei tuntunut vakuuttavalta. Tähän
oli ratkaisuna joko erilliset lambda-anturit
pakosarjoihin tai colortunen tulpat. Ne on

käytännössä läpinäkyvät sytytystulpat joista
nähdään seos palamisen värinä. Olin käyttänyt
noita säätötulppia joskus iäisyys sitten enkä ollut
niistä kovin innostunut. Mutta tässä ne olivat
juuri se mitä tarvitaan. Riitti kun kaasarit oli ensin
synkattu liikkumaan mekaanisesti tahdissa, ja sen
jälkeen vaan ruuvattiin pohjasta seoksista
molemmat palamaan saman värisellä liekillä. Su-
kaasarissa kun seos jatkaa samanlaisena kuin
liikkeelle lähti. Neula sanelee jatkon. Toki ajossa
tarvittiin taas lambdamittaria jotta nähtiin mitä
rasituksessa tapahtuu. Erilaisia neuloja voisi vielä
kokeilla, mutta runsasluminen loppusyksy jätti
ne testit kevääseen. Nykyiselle neulalle löydettiin
jo paras kompromissi. Näköjään SU-
kaasareidenkin kanssa pystyy elämään.

Toinen oire joka osui päällekkäin hiukan haussa
olevien seosten kanssa oli startti joka hyppäsi
heti pois päältä kun kone yritti käynnistyä. Teki
kiusaa eniten kuumana. Vaihdettiin se välitettyyn
tehostarttiin ja johan alkoi pelaamaan niinkuin
kuuluu.

Talven töiksi jäi vaihdelaatikon synkronointi ja
voimansiirron kolahdus. Alustasta löytyi myös
muutama pusla jotka menevät vaihtoon.
Pakoputkistoa en taida vaihtaa. Se on pätkistä ja
yleispöntöistä kasattu, mutta ääneltään niin upea
ettei siitä malta luopua. Ennemmin tai
myöhemmin tehtävien töiden joukkoon kuuluu
jarrutehostimen lisäys.

Jatkossa MGB:llä voisi kuvitella ajavansa vuosia.
Vaihtoehtona pyörii myös ajatus vaihtaa se
MGA:han, vaikka sitten MGA vaatisi vähän
enemmän töitäkin. Jo yhden kesän MG-
kokemukset sai kuitenkin vakuuttuneeksi että
tämä merkki jäi yhdeksi niistä jotka pysyy.
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