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 )

M.G. Car Club of
Finland r.y.
Osoite:
c/o Kauko Ruuska,
Hanuripolku 6 A 97
00420 Helsinki
Pankkitili:
NORDEA 101130-207398
Puheenjohtaja:
Kauko Ruuska,
050-5430414
kauko.ruuska@elisanet.fi
Muut hallituksen
jäsenet:
Jouni Airaksinen,
Esa-Pekka Haimila
Tuomo Saaristo,
Oskari Åvall
Jäseneksi
liittyminen:
Maksa vuoden 2011
jäsenmaksu 20,- tilille Nordea
101130-207398 ja olet jäsen.
Muista näpytellä nimesi ja
osoitteesi lisätietoihin.
Kotisivu:
www.mgcc.fi
Osoitteenmuutokset:
kauko.ruuska@elisanet.fi

Ratin ja selkänojan välistä
Moni jäsenistämme aloitti vuotuisen ajokautensa
vierailemalla Äitienpäivänä Classic Motor
Showssa Lahdessa. Tapahtuma järjestettiin jo
neljännen kerran. Kerhoruutuumme saimme
Tomi Lundellin MGA:n. Kuvia tapahtumasta
myöhemmin lehdessä.

TAPAHTUMIA:
5.6. perinteinen Haikko picnic Haikon kartanon
puistossa alk. klo 10. Kaikki brittisporttiharrastajat tervetuloa. Ajo-ohjeet www.haikko.fi
18-19.6. Concours d’Elegance www.concours.fi

Kun saat tämän numeronluettavaksesi, on enää
reilu viikko jäljellä vuotuiseen kohtaamiseemme
Haikko Picnicin merkeissä sunnuntaina 5.6.2011
klo 10 – 14. Haikon toivomuslistalla on jälleen
hyvä sää ja runsas osanotto. Ter vetuloa
tapahtumaan, jossa yleisö pääsee valitsemaan
suosikkinsa ja asiantuntijaraati arvioi oman
suosikkinsa. Voittajat palkitaan perinteisesti
komeilla pokaaleilla.
Sääntömääräinen kevätkokouksemme oli
18.3.2011, josta pöytäkirja lehdessä.

23.7. Sports Car Breakfast Club. Paikalla
harrastajia laidasta laitaan. Lisätietoja:
www.moottorikahvila.fi
14.8. Britit kohtaavat Mustialassa.
www.iki.fi/era1/britit2011
20-21.8 Historic Grand Race. Vapaaehtoisia
talkoolaisia kaivataan edelleen Ahvenistolle
MGCCF:n harrasteparkkitalkoisiin. Edut
huomattavat, lisätiedot 041-7706088 / Jouni tai
HistoricGrandRace@gmail.com

Hyvää autoilukesää!
Kauko Ruuska
puheenjohtaja

11.11 MGCCF sääntömääräinen syyskokous.
Lisätietoja seuraavassa lehdessä.

TAMPEREELLA MG-TOIMINTAA
Oletko kiinnostunut osallistumaan tai
järjestämään MG-harrastajien tapaamista
Tampereen suunnalla? Ota yhteyttä
heisyr@hotmail.com / Heikki Syrjänen.
Toimituksen huomautus: Tampereella oli aikoinaan
MG-klubi jo ennen MGCCF:n perustamista eli
perinteitä löytyy. Alkuaikojen toiminta ilmeisesti hiipui
aika nopeasti. Nyt muutaman vuuosikymmenen jälkeen
voisi yrittää kokoontumisia uudestaan. Epävirallisesti
tai vaikkapa MGCCF:n Tampereen alueen jaostona.

Tampereella aikoinaan toimineen klubin logo. Onko
Brittisportin lukijoilla tietoa aiheesta? Milloin
perustettiin, milloin toiminta hiipui, ketä olivat
perustajat? tomi.lundell@elisanet.fi

Pöytäkirja

M.G. Car Club of Finland ry:n sääntömääräinen kevätkokous
Aika
Paikka

18.3.2011 klo 19.00 – 20.15
Pub Hemingway’s, Hietalahdenranta 11, Helsinki

Osallistujat Jouni Airaksinen, Tuomo Saaristo, Oskari Åvall, Merja Autio, Kari Vavuli, Tomi
Lundell, Helena Ruuska, Kauko Ruuska
1.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Airaksinen ja sihteeriksi Helena Ruuska.
Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Saaristo ja Oskari Åvall.

2.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4.

Käytiin läpi yhdistyksen vuosikertomus. Lisätään vuosikertomukseen lehden päätoimittaja ja
verkkosivujenylläpitäjä sekä kerhon jäsenmäärä. Hyväksyttiin vuosikertomus korjauksin.

5.

Käytiin läpi tilit ja tilintarkastajien lausunto. Tilinpäätös vahvistettiin.

6.

Myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

7.

Muut asiat

-

Syyskokouksen paikaksi ehdotettu Korsoa. Hallitus tutkii asiaa.
Viron matkaa varten on varattu laivapaikat 15 autolle ja majoitus Grand Hotel Viljandista.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan.
Lisätään postituslistalle kerhot yhteyshenkilöineen, joilta tulee kerhollemme lehti.
Keskusteltiin Brittisportin seuraavan numeron sisällöstä.
-- Tuomo tekee jäsenesittelyn uudesta jäsenestä
-- Oskari kirjoittaa Essenin klassikkoautomessuista
-- Jounilla on tekeillä juttu MGB V8 Roadsterista
-- Classic Motor Show

-

-

Classic Motor Show tapahtumaan 7.-8.5.2011 päivystäjiksi ovat ilmoittautuneet Mikko, Tomi ja
Kauko. Kerholle on varattu osasto, jossa on tilaa kahdelle autolle. Kauko ja Tomi hoitavat
messuosaston somisteet.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

MGB V8 ROADSTER –
AUTO, JOKA OLI TEHTÄVÄ ITSE...

J

o 90-luvun alussa pääsin ihmettelemään
Historic Race –touhujen yhteydessä punaista
-65 MGB Roadsteria, johon Tikkurilassa asustava
Kim Tallberg oli kenkälusikalla istuttanut
Roverin 3520 cm3 V8-moottorin. Kimi oli
aikaisemmin omistanut V8-Mustangin ja
päätellyt, että vinkkelikone oli saatava myös
MGB:n konepellin alle.
Muutos oli tehty jo vuosia aiemmin ja kun
Suomessa ei mallikappaleita silloin ollut, niin
homma oli tehtävä lähinnä yrityksen ja
erehdyksen kautta – pääasiallisena ongelmana oli
-65:n konehuoneen tilanahtaus, jossa olisi päässyt
huomattavasti helpommalla, jos lähtökohtana
olisi ollut MGB:n kumipuskurimalli – niitä vaan
ei ollut oikein saatavana kovien autoverojen aikaan
ja hintakin olisi ollut tuontiautolla aika
pöyristyttävä. Oli siis tyydyttävä vanhaan ”suomikoppaan” ja mahdutettava kone apulaitteineen
sinne. Onneksi sentään lupakäytäntö oli tuohon
aikaan melko läpihuutojuttu – jopa Volvo
Amatsoneja muuteltiin Roverin kahdeksikolle ja

MGB GT V8 kävi vertailuautosta MGC:n lisäksi
- vaikka Roadsteriin ei oltu sarjavalmistuksessa
V8-koneita laitettukaan.
Yksi muuttoautoyksilö 90-luvun alussa
Kimin Roadster oli pitkään ainut tietämäni V8moottorinen avoyksilö Suomessa. Muutamaan
GT-koriseen ja itserakennettuun V8-yksilöön tuli
törmättyä 90-luvun puolella (mm. punainen
MGB GT vasemmanpuolimmaisella ohjauksella
ja automaatilla Helsingin Malmilla sekä Jarmo P.
Salmisen tuottama punainen, RHD-versio
Espoossa – laatikon tyyppiä en muista, mutta
tosi ruosteinen autoyksilö se oli...), mutta
ilahduttava uutinen oli se, että Lohjan suunnalle
tuli muuttoautona Gerald Smidin toimesta
valkoinen Roadster Roverin kahdeksikolla
varustettuna 90-luvun alussa.
Geraldin auto oli alunperin aloittanut elämänsä
neloskoneisena kumipuskurimallina vuonna
1979 ja MGB piipahti n. kymmeneksi vuodeksi

Californian lämpöön, josta se seilaili
Hollantiin ja Smidin talliin. Korinsa
puolesta peli oli ihan OK, mutta
Gerald ajatteli kunnostaa
alkuperäisen moottorin auton
luotettavuutta
lisätäkseen.
Kuullessaan mahdollisuudesta
vaihdattaa kohtuukustannuksin V8tekniikka ko. koriin, alkuperäinen
neloskone vaihtui terävämpään, SD1
Roverista lainattuun 3.5L:n
alumiinikahdeksikkoon ja 5vaihteiseen manuaalilaatikkoon.
Alustaan laitettiin jäykempi vakaaja
ja jenkkien turvapuskurimääräysten
(alkaen 1.1.1972) takia korotettu
maavara (1.5”) palautettiin
euroversioiden korkeuksille. Tuo
korotushan perustui siihen, että kaikkien USA:ssa
myytävien autojen puskurien tulisi osua
kolaritilanteessa ”oikealle korkeudelle” ja suojata
esim. valot ja syylari 8 km/h etutörmäyksessä,
jotta suuremmilta vahingoilta vältyttäisiin.

Valkoinen MGB V8 huoltotauko
Norjan reissulla. Kuva Kari
Mattila Klassikot-lehti.
MGB V8 roadster -65. Kuva mopoilija@gmail.com

Määräys oli periaatteessa ihan OK, mutta
autojen puskurihirvitykset ja esim.
MGB:n tapauksessa maavaran korotus
rumensi autoa huomattavasti aiempaan
verratuna.
Kumipuskuriongelmaankin löytyi
ratkaisu, kun ennen Suomeen muuttoa
Geraldin auton perä sai pikkupusun,
jonka seurauksena päätettiin vaihtaa ko.
autoon kromiset puskurit eteen ja taakse.
Näillä eväillä ”sydänsiirron” saanut
muuttoauto tuli Suomeen ja kilvitettiin
ja se pysyi Lohjalla samassa omistuksessa
parisenkymmentä vuotta, kunnes 2010
näin sen Nettiautossa myynnissä.
Lohjan valkoinen yksilö vaihtaa
omistajaa
Jonkin verran oli tuota yksilöä tullut seurailtua
ihan mielenkiinnosta ja kyseltyä silloin tällöin,
että mitä ”Smidin” autolle kuuluu? Se tuntui
pysyvän Geraldilla, kunnes viime vuonna sitten
vaihtoi omistajaa. Uusi avokkaan omistaja oli
Kari Mattila, joka myös Klassikot –lehden
päätoimittajana tunnetaan.
Kari Mattila ja Johanna Helin tekivät 2010
heinäkuussa yhdistetyn kuvaus- ja lomamatkan
Lammilta Kokkolan ja pohjois-Suomen sekä
Ruotsin kautta Norjaan aina Nordkappiin asti.
Mitään suurempia murheita ei matkan varrelle
sattunut ja jopa 800 kilometrin päivämatkoja
pyyhkäisseet matkalaiset olivat yllättyneitä auton
luotettavuudesta. Ainoastaan virtalukkoon
katkennut avain ja lukko (vika oli jo ostettaessa
tiedossa) vaati jonkunverran öljyämistä, että peli
saatiin aina tulille. Lisäksi nelikurkkuisen Holleyn
kaasuttimen taaemman kohokammion
polttoainepintaa piti vähän säädellä matkan
alussa, jotta kaasutin ei tulvisi kovassa
jarrutuksessa. Ainoat pikku miinukset tulivat
omiaan näyttävästä bensamittarista ja

MGB V8 3.5L Roadster -78, H. 25600e
urheiluauton kovasta alustasta yhdistettynä
monttuisiin teihin sekä siitä, että kuskilla silmät
osuvat aika tarkkaan matalan tuulilasinkehyksen
yläkarmin kanssa tasan, joten siitä joutuu
kurkkimaan joko yli tai ali mäkisellä ajo-osuudella.
Mikäli rätti on päällä, niin pään täytyy olla
sopivasti vinossa tai etukumarassa nähdäkseen
jotakin ja tuntien ajon jälkeen vinoasento ottaa
niskaan ja hartioihin. Itse asiassa tuohan ei ole
vika vaan ominaisuus... Joka tapauksessa reissu
osoitti, että vanhemmallakin autolla uskaltaa
matkailla – kunhan se on MGB...
Pari istuinpaikkaa lisää
Talvella 2011 V8-Roadster tuli jälleen myyntiin.
Karin perhe oli kasvamassa ja vähintään 2+2paikkainen harrasteauto oli hakusessa. Keväällä
MGB siirtyi sitten nykyiselle omistajalleen, Olavi
Almille, Kangasalalle. Karille tuli harrasteautoksi

Ford Mustang, mutta MGB GT:kin olisi
kelvannut, jos sellainen sopiva yksilö olisi ollut
tarjolla. Olavin kanssa olimme juttusilla ennen
Lahden klassikkonäyttelyä siitä, että Kari oli
lupaillut autoa näyttelyyn, jos se ei menisi
kaupaksi ennen sitä. Kaupat kumminkin
toteutuivat ja juuri ennen näyttelyä kytkimestä
tuli liemet pihalle puukarahkaan ajon seurauksena,
joten logistisesti homma meni puihin sillä erää
ja MGCCF:n osastolla oli sitten Lundellin Tomin
MGA edustamassa ansiokkaasti kerhoa. Ehkä
näemme valkoisen Roadsterin myöhemmin
jossain kerhotapahtumassa...
Paradise Carsin V8 Roadster
Jos Lahteen ei saatukaan omalle osastolle V8:aa,
niin sellainen ihmetys makoili Rekijokelaisen
firman osastolla – ja Suomen kilvissä! Kävin

jututtamassa putiikin omistajaa, Erik
Stenströmiä, joka kertoi että -78 mallinen auto
on tuotu alunperin USA:sta Englantiin ja siellä
muutettu 3528 cc V8-koneiseksi. Valmistusnumeroltaan GHN5UJ452541 ja vasemmanpuoleisella ohjauksella varustettu yksilö on
siistikuntoinen ja perinteisessä BRG-värissä sekä
varustettu vihreällä mohair-katolla, nahkasisustalla, Minilite-tykkivanteilla ja jäähdytetyillä
levyillä sekä CD-soittimella. RV8- ja muita viriosia
käyttäen on saatu koneestakin kutiteltua ulos n.
250 hv. V8 on kilvitetty Suomeen 4/2011 ilman
sen suurempia mutinoita, koska se on ollut
toisessa EU-maassa kyseisellä moottorilla
kilvissä. Em. seikka antaa toivoa muillekin
tuontia miettiville eli jos yksi muutettu on saatu
helposti kilpiin, niin luulisi käytännön olevan
sama seuraavillakin...

Tavallinen MGB -71 ja V8koneinen -78 roadster Lahden
Classic Motors Showssa 2011

Jos halajat talliisi vähän räyhäkkäämpää täytettä,
niin kurkkaa www.paradisecars.com , josko peli
on vielä myynnissä tai sitten www.nettiauto.com
(ja laita merkiksi MG). Yksilö ei ole sieltä
halvimmasta päästä, mutta ihan nätti , joten varaa
lompakkoon 25600 euroa kahisevaa ja soittele
Erikille numeroon 0400-744587.
Nämäkin saattavat olla olemassa
Mattilan Karin kanssa jutellessa hän mainitsi, että
Kokkolan-Vaasan suunnilla pitäisi olla yksi BRGvärinen MGB Roadster V8. Oli kuulemma saanut
vinkin aika luotettavasta lähteestä. Toinen
samanvärinen yksilö pitäisi asustella jossain
Klaukkalan suunnilla ja siitä kertoili Paradise
Carsin vetäjä. Auto oli kuulemma poikennut
heillä Rekijoella, joten tieto on siinä mielessä aika
varma.

Näin äkkiä laskeskellen V8-Roadstereita olisi
maassamme 5 kpl, jollei Klaukkalan ja Kokkolan
yksilö ole esim. myynnin takia yksi ja sama auto.
Ei noita kumminkaan ihan kiusaksi asti ole
maahamme pesiytynyt, joten vinkatkaa 0417706088/Jouni
tai
HistoricGrandRace@gmail.com, jos tiedätte
näistä ”puolituntemattomista” autoista tai
mahdollisesti muista V8-yksilöistä Suomessa.
Kaikki ”muskeli-MG:t” olisi mukava saada
kerhoon ja toimintaan mukaan.
Mainittakoon vielä, että aidon valkoisen, HelsinkiLahti alueella vaikuttavan, RHD MGB GT V8
omistajan tiedot ovat minulla ”plakkarissa” ja
avonaisia V8-malleja tarkistellessani sain yhden
yhteystiedon, jonka kautta pitäisi löytymän BRG
V8 GT LHD, jonka omistaja olisi itselleen
Karkkilan suunnalla tehnyt kauan sitten. Muista
yksilöistä ja omistajista saa vinkkailla
vapaasti ja jos joku nyt innostuu tuomaan
oman yksilön, niin lukijat varmasti ottavat
mielellään vastaan jutun aiheesta.
Juttu: Jouni Airaksinen, kuvat ja vähän matkainfoa: Kari Mattila ja Johanna Helin /
Klassikot –lehti (valkoinen V8), Jouni
Airaksinen (BRG-yksilön kuvat) sekä punakultaraitaisen yksilön kuvat: Mika ”mopoilija”
Frilander, mopoilija@gmail.com.
Mikan upeita kuvia eri autotapahtumista
voi kuikuilla osoitteessa:
http://kuvia.1g.fi/kuvat/
ja jos oma auto on sattunut kohdalle, niin
pikkusummasta saat myös ostaa kuvan
itsellesi digitaalisessa muodossa tai tilailla
miehen Helsingin Puistolasta kuvaamaan
menopelisi vaikka seinätauluksi.

P.02-2432781 Jussinpellontie 2, 20780 Kaarina. www.freetechnics.fi

MG MIDGET
M

idget tuli miehen ikään. Legendaarisesta
“kääpiöstä” on tarinoitu niin paljon
rivejä, että tässä on turha enää tarinaa toistaa.
Aiheesta on kirjoitettu kymmeniä kirjoja ja internet
on täynnä tietoa. Laitetaan kuitenkin juhlan kunniaksi
mainoskuvia vuosien varrelta. Kannattaa verrata
ensimmäisiä piirrettyjä kuvia, joiden tyylisuunta on
50-luvun peruja, 70 ja 80-luvun taitteen skateboardkuvaan. Maailma ehti muuttua aika paljon Midgetin
tuotantohistorian aikana.
Viisikymppisiä juhlitaan tietenkin eripuolilla
maailmaa. Esimerkkinä mainittakoon:
International Midget 50 Day
At Burghley House, Lincolnshire 12th June 2011.
www.midget50.com
Vaikka historiikkia ei toistetakkaan, niin tässä
kuitenkin lista muistin virkistämiseksi eri Midget
versioista 1961-1980. Jos ollaan tarkkoja, niin Midget
mallimerkinnän tavaraa oli markkinoilla jo aivan MGtehtaan historian alkuajoista lähtien. Nämä olivat
kuitenkin aivan eri autoja. Nyt puhutaan
viimeisimmästä Midget-sukupolvesta, tai ainakin
toistaiseksi viimeisimmästä..

Valm./malli- Kaupallinen
vuodet
malli nimi

Moottorin
koko

1961 - 1963
1964 - 1965
1966 - 1969
1970 - 1974
1975 - 1980

1098cc
1098cc
1275cc
1275cc
1500cc

Tomi Lundell

Midget
Midget Mark II
Midget Mark III
Midget Mark IV
Midget 1500

50 VUOTTA

MG Midget MK IV
vuoden 1971 USAesitteessä

Viimeiset Midget 1500:t myytiin
vuoden 1980 mallisina PohjoisAmerikassa. Tuotanto päättyi
vuoden 1979 lopussa, kun
Abingdonin tehdas
suljettiin.

CLASSIC MOTOR SHOW

Y

hdistyksemme kevätkokouksessa
keskusteltiin Lahden näyttelyyn
osallistumisesta. Kannanottoja oli sekä
puolesta että vastaan. Itse olin kannattajien
puolella. Jossain vaiheessa kokousta suustani
lipsahti, että jos emme löydä halukkaita
näytteilleasettajia jäsenistöstä, niin tuon sitten
hätätilassa vaikka oman autoni paikalle.
Kuinka ollakaan löysin itseni ja autoni lauantaina
ständiltä. Onneksi Kauko ehti monista kiireistään
huolimatta järjestämään messurekvisiitan
roudausta paikalle ja pois. Merja Autio ja Mikko
tulivat ständille esittelijöiksi sunnuntaiksi.
Jounilta saatiin matto osastolle. Messut saatiin
hoidettua kunnialla läpi. Muutamia uusia jäseniä
liittyi mukaan toimintaan. Ei aivan hukkareissu.
Osastollamme oli siis vain oma MGA:ni, mutta
muuten MG-merkkisiä autoja löytyi näyttelystä
yllättävän paljon. Oskari Åvallin Gripps Garagen
osastolla oli pari TD:tä esillä ja myynnissä.
Toinen vanhalla aidolla Italmeccanica-ahtimella,

jonka Oskari oli taas jostain päin maailmaa
onnistunut hankkimaan.
Paradise Cars -firman osastolla oli pari MGB:tä
myynnissä. Toinen Rover SD1 V8-moottorilla.
Muutostyö oli tehty alkujaan Englannissa, mutta
auto oli Suomen rekisterissä. Toisessa EU-maassa
rekisteröidyn auton saa Suomenkin rekisteriin
ilman ongelmia. Triangle Motorsin osastolla oli
uskomattoman tarkasti entisöity MG 1100.
Kuulemma tilaustyö suomalaiselle asiakkaalle.
Ensimmäisen polven Midget ja MGA Coupe
löytyivät myös, joten MG oli todella hyvin
edustettuna näyttelyssä. Ja tietenkin muitakin
Brittisportteja löytyi. Erityisesti mainittakoon
kuuden Jaguar E-typen osasto, jossa oli kansainvälistä glamouria ja näyttävyyttä.
Tomi Lundell

TECHNO-CLASSICA
ESSEN 2011

I

skuryhmämme teki retken 1.- 3.4. keväiseen
Esseniin, etelän lämpöön (+24 astetta),
pakoon Suomen pakkasia Tarkoituksenamme oli hyvän ruoan ja juoman ohella
tutustua Techno-Classica Essen –messuihin, joka
on Saksan Essenissä vuosittain pidettävä
Euroopan suurin klassikkoajoneuvojen näyttely.
Tänä vuonna näyttely järjestettiin maalishuhtikuun vaihteessa jo 23. kerran ja se keräsi
kaikkien aikojen ennätysyleisön, liki 180.000
näyttelyvierasta.
Tapahtuman ilmapiiri oli todella kansainvälinen:
näytteilleasettajia oli yli 30 maasta yhteensä runsaat
1200, tuoden näytteille 2500 ajoneuvoa eri
aikakausilta. Tapahtuman tämänvuotisia
pääteemoja oli Carl Benzin ”automobiilin”
keksimisen 125. juhlavuosi. Muita merkittäviä
teemoja oli mm. Jaguar E-Typen 50-vuotisjuhla,
mikä näkyi näyttelyssä loistavana E-Type
kavalkadina.

leikkimieliseen kisaan osallistuivat edustavilla
osastoillaan myös mm. Saksan MG Drivers Club
ja MG Car Club Deutschland. Kisan jury taisi
vetää tällä kertaa hivenen ”kotiin päin”, sillä
parhaimman merkkikerhon tittelin nappasi tänä
vuonna "Opel Kadett B und Olympia A Club
Deutschland e.V. 1987".

Merkkikerhot olivat myös erittäin monipuolisesti
edustettuina. Kerhoja oli kaikkiaan 220, jotka
kisasivat parhaimman kerho-osaston tittelistä
”Most Beautiful Club Booth”. Tähän

Varaosa- ja tarvikekauppiaita oli paljon tarjoten
osia ennen kaikkea saksalais-merkkeihin. Myös
myytävänä olevista autoista valtaosa oli saksalaisia
ja hintataso oli Keski-Euroopan tapaan varsin

korkea. Korkea hintataso ei kuitenkaan
juuri näyttänyt haittaavan kaupantekoa,
vaan omistajaa vaihtoi sujuvasti niin
500.000 euron arvoiset lokinsiipi-mersut
(MB 300 SL), kuin edullisempi Brittikalustokin. Uuden onnellisen omistajan
löysi useampikin MGA ja T-sarjalainen.
Näyttelyssä myytävänä olleista
ajoneuvoista kalleimmasta päästä lienee
ollut vuoden 1914 Rolls-Royce Silver
Ghost Boat Tail, hintapyyntö tasaraha
miljoona euroa – valitettavasti
matkakassamme ei tällä kertaa ihan
riittänyt.
Teksti ja kuvat:
Hannu Sundell ja
Oskari Åvall
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ääsiäisenä aloiteltiin näyttelykautta
Helsingin Pasilan messukeskuksessa.
Historic Race Finland ry:n osastolle olin
buukannut 6 hienoa kilpuria ja sainpa vielä
Tomin Norsterillekin paikan järjestettyä Martti
“Luppe” Luoson suosiollisella myötävaikutuksella. Luppehan on näyttelypäällikkö
FHRA:lla, joka tuon hemmetinmoisen palapelin
osaset laittaa kokoon joka vuosi eli kiitokset ihan
näin lehden kautta!

osastolla ollut ääriharvinainen, 4-vetoinen MG
Metro 6R4.

Tomi kerkesi paremmalla kameralla kuvaamaan
vähän näyttelyn antia ja mielenkiintoisinta
kalustoa. Olipa hallissa yksi MG:kin - HRF:n

Juttu: Jouni Airaksinen,
kuva: Tomi Lundell

Luokitusyksilöitä tehtiin vain kourallinen ja tämä
Lohjan suunnalla, Hannu Ruohorinteen tallissa
makoileva yksilö on aito kisa-auto, jolla on ajettu
asfalttiralleja Canarialla. Peli on myynnissä,
muistaakseni hintalapussa luki 149000e.
Kiinnostuneet voivat soitella Jounille, 0417706088, niin välitän kyselyn Hannulle.

There's an Englishman in that
1969 MGB GT!
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010 saw a new member of the MGCCF. It
started with some random phone calls to
us by Russell Anderson. Russell
introduced himself as Englishman in Finland
who needed some help in purchasing an MG in
Finland. Here's' Russell's story on how he came
to Finland and how he ended up with his
primrose yellow MGB GT.
Russell came to Finland in 1998. He had met his
Finnish wife 4 years earlier when living in Oxford
(on the Abingdon Road, something already
pulling him towards his future classic car). He
explained how he had always wanted a classic
1960s car since he was a boy. He always thought
the 1960s E Type Jags were something special
but never thought he would be lucky enough to
own such a car.
Then when living in Oxford, he started noticing
a lot of MGs around town. He made a mental
note of the different types of colours and models
(there seemed to be a lot of Roadsters but he
always liked the GT version due to its classic body
shape). He put this to the back of his mind and
focused his efforts on trying to learn Finnish to
impress this girl he met one night in a bar (he
never really learnt Finnish language but persuaded
the girl to marry him anyway).
After that, nothing much happened on the classic
car front for years. Russell owned several Minis
both in England and then in Finland. Then in
2009 Russell and Tiia went to Saint Tropez.
While having a morning coffee in the market
square, a 1960s green Aston Martin caught his
eye. "It was then that we finally decided we really

had to fulfil that dream of owning a classic car. It
looked beautiful in the morning sun and I could
see us driving it through the old French town.
"Said Russell.
However it was back in Oxford that the MG
decision was made. In the summer of 2010,
Russell and his wife went to visit old friend~ in
Oxford. While driving back from the pub, they
drove past an MG car garage and stopped to
admire them for a second. "We decided there
and then we were going to buy an MG. They
were the perfect classic car. Great design and
affordable all at the same time. I even asked my
father to drive one over from England if there
were none for sale in Finland".
Luckily for Russell, there was both the MGCCF
to advise Russell and Finnish cars on sale. Russell
and Tiia are now a proud owners and can be
often seen driving along Esplanadi when heading
for a late Sunday breakfast....
Tuomo Saaristo

