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Ratin ja selkänojan välistä

Tämän Brittisportti nro 4 ilmestyessä
Joulun alla on aika tähyillä vuotta 2012.

Lämpimät kiitokset jäsenillemme artikkeleista ja
kuvista kerhomme lehteen. Vuoden 2012
tapahtumien alustava aikataulutus lyötiin
lukkoon syyskokouksessa 11.11.2011.

Jotta kerhomme saisi lisää uusia jäseniä on
jäsenhankintaa piristetty pienellä kilpailulla.
Eniten vuoden 2012 aikana uusia jäseniä kerholle
hankkinut voittaa MG-kellon. Niinpä jos

tuttavasi haluaa liittyä uutena jäsenenä, pyydä
häntä mainitseman jäsenmaksun lisätiedoissa
nimesi.

Kesän 2012 Haikko Picnicille saamme vieraita
Sports car club of Helsinki ry:stä.

Hyvää ja rauhallista Joulua kaikille jäsenillemme

Kauko Ruuska

puheenjohtaja
MGCCF ry



MGB-malli saavuttaa vuonna 2012
kunnioitettavan 50:n vuoden iän.Tätä
tapahtumaa juhlitaan myös

Euroopassa monin tavoin. Päätapahtuma MGB
50th Birthday party järjestetään Blenheim
Palacessa 23 syyskuuta 2012 Englannissa. Myös
Ruotsissa Ronnebyssä 1-5 elokuuta
järjestettävässä Euroopan MG-tapahtumassa 50-
vuotiasta juhlitaan.

Hieman mallin historiasta: ensimmäinen MGB
Roadster rullasi Abingdonin tehtaalta
Englannissa toukokuussa 1962. Malli korvasi
MGA:n. Ensimmäinen 2+2 coupe, MGB GT,
tuli tuotantoon 1965. Kuusisylinterinen MGC
julkaistiin 1967, Roverin V8 :lla terästetyt mallit
tehtiin vuosina 1973-1976 vain GT- malleihin.
(Huom kaikki roadsterit V8:lla on
jälkiasennettuja.)

MGB malleja valmistettiin vuosina 1962-1980
seuraavasti roadstereita 399070 kappaletta, MGB

GT malleja 1965-1980 125282 kappaletta, ja MGC
ja MGC GT malleja 1967-1969 9002 kappaletta.
Yhteensä kaikkia MGB, MGC ja MGB GT  V8
malleja valmistettiin 523836 kappaletta.

Hieman tekniikkaa: MGB:t valmistettiin BMC:n
B-sarjan moottoreilla, jotka kehitettiin MGA:ssa
käytetystä 1622 cc moottorista 1798cc: een.

Ensimmäisissä autoissa oli 3 runkolaakeria, 1965
esiteltiin 5-runkolaakerinen moottori, jota ainakin
alussa käytettiin vain USA:n markkinoille
tehdyissä autoissa.

Tehoja 4-sylinterisestä moottorista otettiin
seuraavasti: tehohuippu 5400 rpm, punaraja 6000
rpm.Teho n.95 hp, max vääntö 150 Nm. Alun
jälkeen tehoja on pudotettu saastenormien takia
tietyissä maissa.

MGC:ssä olevassa 6-sylinterisessä moottorissa
tehoja seuraavasti: tilavuus 2912cc, 145hp. MGB

MGB 50 vuotta 2012



GT V8 -moottorista tehoja löytyi seuraavasti:
tilavuus 3528cc,137hp. Kaikissa MGB-autoissa
käytettiin kaasuttimina kahta SU 38mm kaasutinta
vuosina 1963-1974. 1975 USA-markkinoille tulleissa
autoissa oli yksi 44mm Stromberg-kaasutin.

1962- 1967 mallit oli varustettu 4-lovisella manuaali-
laatikolla, 1 ja pakki synkronoimaton.

1968 saatiin autoon 4-lovinen täysin synkronoitu
laatikko joka oli kehitetty MGC:hen. Samaa laatikkoa
käytettiin jopa V8 versioissa myöhemmin saatavilla
myös optiona 3-lovinen automaatti. Kaikkiin
malleihin oli saatavilla tehdasoptiona sähköinen
ylivaihde.

Hieman MGB-malleista: ROADSTER 1962-1967,
joka kehitettiin korvaamaan MGA. MGB:ssä oli
hieman ennemmän matkustamo- ja tavaratilaa kuin
MGA:ssa. Myös jousitus ja iskunvaimennus oli
hieman pehmeämpi kuin edeltäjässään, isompi
moottori antoi paremman huippunopeuden kuin
ennen, optiona saatava sähköinen ylivaihde myös
auttoi asiaa. MARK 2 esiteltiin 1967, jossa kaikki
vaihteet olivat synkronoituja ja optiona oli saatavana
myös Borg-Warner automaatti. MARK 3 -malli tuli
vuonna 1972, johon sitten alkoi tulla enemmän
muutoksia. Tärkein ulkonäköön vaikuttava seikka
tuli 1974, jolloin kromipuskurit korvattiin
kumipuskureilla. Myös lämmityslaitetta parannettiin
ja sisusta sai �nykyauton� ilmeen.

Juhlikaamme 50 vuotiasta MGB:tä myös täällä
Suomessa ja osallistutaan kerhomme tapahtumiin
sankoin joukoin.

Kuplivin terveisin

Kari Vavuli

Lähteet: Wikipedia ja internet



MGCCF SYYSKOKOUS 11.11.-11

PÖYTÄKIRJA

Aika: 11.11.2011 klo 19.15 � 21.00

Paikka: Hemingway�s Pub, Hietalahdenranta 11, Helsinki

Läsnä: Kari Vavuli, Jouni Airaksinen, Mikko Honkanen, Merja Autio, Tapio Päiväniemi, Oskari Åvall,
Kauko Ruuska, Tomi Lundell, Helena Ruuska, Tuomo Saaristo

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Ruuska. Sihteeriksi valittiin Helena Ruuska.
Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tomi Lundell ja Mikko Honkanen.

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Käytiin läpi hallituksen esitys vuoden 2012 toimintasuunnitelmaksi. Hyväksyttiin
toimintasuunnitelma muutoksin (liite 1).

5. Päätettiin vuoden 2012 jäsenmaksuksi 20 euroa.

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

7. Vahvistettiin vuoden 2012 tulo- ja menoarvio (liite2).

8. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Kauko Ruuska ja hallituksen jäseniksi Oskari Åvall ja Kari
Vavuli. Hallituksen jäseninä jatkavat Jouni Airaksinen ja Tuomo Saaristo.

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

10. Muut asiat

Muistutetaan jäsenhankintakilpailusta seuraavassa lehdessä. Jäsenhankintakilpailun palkintona on MG-
kello.

SCCH on ehdottanut yhteisen kerhotilan vuokraamista. Kokous päätti, että emme osallistu
vuokraamiseen vähäisen käytön ja tarpeen perusteella. Tomi lähettää vastauksen asiasta.



Hallitus nimeää työryhmän miettimään kokoontumisia ensi kesäksi. Yhdeksi mahdolliseksi paikaksi
ehdotettiin Paippisten Moottorikahvilaa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  21.00.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

Tapahtumia vuodelle 2012

1. Kevätkokous 30.3.2012 klo 19.00, paikaksi alustavasti Hemingway�s Pub, Helsinki

2. Classic Motor Show 5.-6.5.2012, ei omaa osastoa, ajo Lahteen mahdollisesti jonkun toisen
clubin kanssa lauantaina 5.5. Grips Garagen osastolle saadaan kerhon materiaalia esille.

3. Mama�s Classic tapahtuma 26.-27.5.2012 Vaihmalan hovissa Lempäälässä. Jäsenet
ilmoittautuvat itse suoraan tapahtumaan www.mamasclassics.fi

4. Haikko Picnic sunnuntaina 3.6.2012, Haikon kartano, Porvoo

5. Viron retki 9.-10.6.2012, Kari Vavuli vastaa varauksista.

6. Concours de Elegance (luultavasti 16.-17.6.2012, ei vielä vahvistettu)

7. Britit kohtaavat sunnuntaina 12.8.2012 Fiskarsissa klo 10 � 15, järjestetään yhteislähtö
tapahtumaan.

8. Historic Grand Race 18.-19.8.2012, Ahveniston moottorirata, Hämeenlinna

9. Syyskokous ja kerhon pikkujoulu perjantaina 30.11.2012 klo 19 alkaen

Muuta vuodelle 2012

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 muu kokoontuminen kesällä. Aika ja paikka ilmoitetaan kerhon lehdessä
 ja nettisivulla. Vierailu Oskarin pajalla toukokuussa.

4. Osallistuminen muiden kerhojen esim. Rover-ystävien toimintaan. Yhteyshenkilönä
Jouni Airaksinen. Lehtivaihto.

5. Kerhon hallitus selvittää tapahtumia, joihin on mielenkiintoa osallistua kerhona tai
yksittäisten jäsenten toimesta vuonna 2012.



Taas tehdään katsauksia vanhoihin lehtiin.
MG-merkin suurimmat mullistukset
tapahtuivat 50-luvun puolivälissä.

Käsityövaltaisesta tuotannosta oltiin lopultakin
siirtymässä todelliseen massatuotantoon. Vienti
Yhdysvaltoihin oli päässyt alkuun. Amerikassa
MG:t huomioitiin uudella tavalla. Joulukuun
1954 Road & Track lehdessä komeilivat MG TF
ja Magnette kannessa. Tämä oli aika rohkea veto
lehden toimitukselta. Myyntimääriltään MG:t
olivat 50-luvulla marginaalisia tuotteita Amerikan
automarkkinoilla. Mutta autoalan lehtimiesten
keskuudessa ja muissa ns. asiantuntijapiireissä
Abingdonin automalleja ihailtiin. Näin ollen jopa
johtavan autolehden kansikuvaankin laitettiin
rehellisesti omasta mielestä parasta, mitä
markkinoilta löytyy. 50-luvulla uskottiin vielä
journalismiin. Lehtimiehen tehtävä oli tuottaa
oikeaa tietoa ja todellista hyötyä lukijoille. Tämän
lehden kansikuva on kopio kyseisestä lehdestä.

Varsinaisessa jutussa oltiin aluksi yllättävän
pidättyväisiä. MG TF:n historiaa kertailtiin.
Kautta rantain valiteltiin uuden MG TF:n olevan
vain vähäisesti edeltäjään parempi. 1250cc
moottorin poraus tonniviisisataiseksi ei tuonut
käytännössä paljonkaan lisää suorituskykyä.
Muut merkittävät yksityiskohdat olivat ennallaan.
Jutun edetessä toimittajien asenteet alkavat sitten
paljastua, erityisesti kun autolla päästään lopulta
maantielle. Kaarreominaisuuksia hehkutetaan ja
oman aikansa tyyliin raportoidaan pienestä kisasta
yleisellä tiellä. Selvästi tehokkaampi ja muutenkin
kovakulkuisena pelinä aikoinaan pidetty Nash
Ambassador roikkuu toimittajien TF:n perässä
noin 80 mailin tuntinopeudessa. Tie muuttuu
mutkaiseksi alaspäin viettäväksi ja Nash häviää

pölyihin. Loppukaneettina todetaan TF:n olevan
yksinkertaisesti "Americas best sports car buy".

TF:n esittelyn jälkeen keskitytään Magnetteen.
Magnette on vielä TF:ää harvinaisempi tapaus.
Auton ominaisuuksia kommentoidaan asiallisen
viileästi. Ajo-ominaisuudet ovat toimivat, tilaa
löytyy kohtuullisesti ja sisustus nahka-
penkkeineen sekä puuviiluinen takaavat riittävän
katu-uskottavuuden. Mitään varsinaista
moitittavaa ei löytynyt. Mutta Magnette ei tehnyt
toimittajiin lähellekään samaa vaikutusta kuin TF.

Näin jälkiviisaana ei voi olla huomaamatta autojen
hintoja. TF:n listahinta $1995 on kohdallaan
urheiluautosta. Triumph TR2:sta pyydettiin
samana vuonna $2499. Triumphissa oli
enemmän tehoa, mutta TF oli huomattavasti
paremman näköinen. Sen sijaan Magnetten
pyynti $2595 lähentelee ikävästi Detroitin suurten
autovalmistajien edullisimpia malleja. Vaikka
Euroopassa Magnette oli paremman väen auto,
niin Amerikan markkinoilla se kilpaili lähinnä
Detroitin economy-mallien kanssa. Ei ihme, että
Magnettet jäivät harvinaisuuksiksi ison veden
tuolla puolen. Autossa ei ollut pienintäkään vikaa,
mutta hinta ei osunut kohdalleen. Aikoinaan TF
oli siis Magnettea edullisempi, mutta tänä päivänä
tilanne on aivan toinen. TF on eräs kaikkein
halutuimmista sodan jälkeisistä MG-malleista.

Tomi Lundell

Kansikuva :
Road & Track, December 1954

MG TF JA MAGNETTE
AMERIKAN MARKKINOILLA





Historiallisten kilpa-autojen
suurtapahtuma ajettiin totuttuun
tapaan Hämeenlinnan Ahvenistolla

20.-21.8. Mukana olivat jälleen vanhat
kilpamoottoripyörät, harrasteparkki yli 25v
ajoneuvoille sekä kilpailujen tauoilla Mobilisti-
harrasteajoneuvoparaatit kumpanakin päivänä.

ENNAKKOVALMISTELUJA

Normaalin lehdistötiedotuksen ja erinäisten
autoharraste-foorumeiden lisäksi tänä vuonna tuli
jalkauduttua mainostamaan Grand Race:a mm.
Stadin Cruisingiin Helsingissä ja Elojuhlille
Hämeenlinnaan. Perushuttua olivat keväinen
American Car Show pääsiäisenä sekä Classic
Motor Show Lahdessa. Hämeenlinnan
ympäristössä kuuluva Radio Janne arpoi
kisaviikolla vapaalippuja kuuntelijoilleen

päivittäin ja samalla saimme hyvää mainosta
viikonlopun tapahtumalle. Diiliin kuului myös
puhelinhaastattelu perjantaiaamuna, jota ajettiin
sitten ulos päivän mittaan ko. radion aalloilla.

Olin saanut Norsterin taas Tomilta pressi-
toimiston "autoksi", ja sillä oli käväisty jo viikkoa
aikaisemmin Elojuhlilla. Hämeenlinnan
Teboililta sain henkilökunnan ystävällisellä
myötävaikutuksella parkkipaikan aivan
huoltoaseman parkkipaikan kulmasta, josta
juhlaväki osittain tallusteli juhlapaikalle.
Oivallinen paikka siis mainostella kisaamme.

Paluumatkalla Norsterin käynti välillä hyytyi, ihan
kuin se ei olisi saanut bensaa, mutta sitten hetken
päästä taas mentiin normaalisti. Sitä ihmeteltiin
sitten Tomin kanssa alkuviikosta ja vaihdettiin
kaikki suodattimet ja putsattiin pa-järjestelmä.

HISTORIC GRAND RACE 2011



Ei tullut paremmaksi. Sitten hoksattiin ottaa
lambda-anturin piuha pois toiminnasta ja avot:
nyt kävi normaalisti. Eli lambda oli heittänyt
henkensä ja uusi yleis-lambda käytiin tilalle ja sen
jälkeen pelitti taas hyvin! Nyt uskalsi lähteä
Ahvenistoa kohti perjantaina.

PERJANTAINA BAANALLE

Perjantain normaalin hässäkän takia en ehtinyt
kiertää Heurekan
kautta, jossa olisi taas
ollut Vantaan
Cruising illalla. Tosin
Overdrive.fi -
foorumin kautta olin
pitänyt sen verran
älämölöä ennakkoon,
ja luotin siihen että
porukka saa tiedon
tapahtumasta sitä
kautta. Tosin jätin
esitteitä ja muutaman
mainoksen 15v
juniorille, jotta hän
voisi viedä illemmalla
niitä Tikkurilaan -
arvatkaa veikö...

Norsteri täyteen
lastattuna mentiin taas
hippulat vinkuen
kohti Hämeenlinnaa
ja tietenkin matkalla
oli jos jonkinmoista
siltatyömaata Hyrylä-
Hyvinkää -välillä, joka viivästytti matkan-tekoa.
Perille kuitenkin päästiin hitaasti, mutta varmasti
ja ei muuta lupaläpysköiden haku kisatoimistolta
ja tavaroita pressi-toimistoon laittelemaan.

Toimiston tarjoamiset lehtiväelle piti vielä hakea
Liidelistä ja muutama mainos tienvarteen Tiiriön
alueelle sopiviin paikkoihin. Sitten odoteltiin V8-

Magazinen mainoslakanoita saapuvaksi, jotka
sitten tulivatkin Hatanpään Hannelen ja
Pettersonin Kimin mukana. Heillä oli Blazerin
perässä hieno, Ruotsista ostettu munavaunu,
joka toimi samalla kuvaajan toimistona ja
hotellina sekä koirankoppina mukana aina
harrastetapahtumissa kulkevalle koiralle. Vaunun
osto oli ollut eräänlainen seikkailu, kun sitä
metsästettiin ympäri Ruotsia autossa nukkuen,
kun ensimmäinen vaihtoehto oli mennyt

mönkään. Loppujen
lopuksi "kotilo" oli
nettisurffailun avulla
löytynyt monta sataa
kilometriä kauempaa,
mihin oli ensin ajettu...
Jotenkin se aika taas
hupeni kaikenlaiseen
käkäilyyn illalla ja
viimeistä V8-lakanaa
viriteltiin pilkko-
pimeässä Ahveniston
harjun laelle. Onneksi
Kimillä oli mukana
erinomainen ladattava
roikkalamppu (tosin
ilman roikkaa...), jonka
avulla myös harraste-
parkin postilaatikko
saatiin paikoilleen sekä
VIP-parkki saatiin
lippusiimoitettua. Oli
aika poistua hotellille ja
viedä vielä muutama
t i e n v a r s i m a i n o s
moottoritien liittymän

läheisyyteen ja "Mäkkärille". Kello oli 00.05, kun
meikäläinen oli Hotelli Cumuluk-sessa ja siinä
vaiheessa tuntui, että päivä oli täysi!

LAUANTAINA HOMMA KÄYNTIIN

Petri ja Tuula olivat tulleet MG-65:lla Oulusta
tuttuun tapaan auttelemaan harrasteparkin



sisäänajossa. Parkissa näytti olevan muutama
muukin MG ja puolenkymmentä autoa oli
kiertelemässä Ahveniston rataa Mobilisti-
harrasteajoneuvoparaatissa, jonne parkista oli
lähtenyt arviolta satakunta autoa nauttimaan
säädyllisellä nopeudella radan kiemuroista.

Päivä saatiin menemään omalla painollaan ja
iltapäivällä vielä Esko Riihelä Radio
SuomiPopista soitteli 10 minuutin suoran
haastattelun kisatunnelmista ja kisan
vaikutuksista alueen liikenteeseen.

Hyvin menneen päivän lopuksi oli sitten aika
vaihtaa vapaalle. Grand Party:ssä klo 19-21
nautittiin maistuvaa iltapalaa kera nestetasapainon
palauttavien juomien.  Sorsastamassa ollut
kesänaapurini Ari soitteli ja kertoi olevansa vasta
puolen yhdeksän maissa Ahvenistolla, joten
hänelle järkkäsin sapuskat sivuun odottelemaan

saapumista. Kuusilitrainen, neljännen
sukupolven vm. 2005 Pontiac GTO jytisteli
paikalle suurinpiirtein aikataulussa, ja
pitkämatkalainen Joensuustakin sai pöperöä
virvoittamaan elintoimintoja. Muutamien
insinöörivitsien saattelemina saatiin party
päätökseen ja sitten suunnattiin hotellille.
Norsterin jätin varikolle, kun oli aivan turha lähteä
kahdella kulkupelillä liikenteeseen. GTO toimitti
taksin virkaa mukavasti ja tehokkaasti (400 hv
vakiona...) ja pääsimme nyt ajoissa istuskelemaan
vähän myös hotellille ennen seuraavan aamun
koitoksia radalla.

SUNNUNTAINA POLIISIKIN SOITTELI

Harrasteparkkiin alkoi virtaamaan autoja tasaista
tahtia heti sunnuntaiaamuna. Ohjelmassa oli nyt
enemmän varsinaisia kilpailuja päivän kuluessa.
Vieraillessani harrasteparkissa, katselin että

V8Capri Perana replica



tuntematon numero soittelee ja vastasin siihen.
"Hämeenlinnan poliisista hyvää päivää", aloitti
ääni puhelimessa. Juttu jatkui sillä, että kisan yleisö
oli mahdollisesti paikoittanut Gigantin
parkkipaikan tukkoon ennen kuin ko. liike oli
edes avautunut ja virkavalta pyysi kuuluttamaan
katselijoille, että siirtäisivät autonsa. Totesimme
molemmat, että vaikka kuulutus tehtäisiin, niin
tuskin sieltä yksikään auto liikkuisi pois. Lupasin
kuitenkin hoitaa asian eteenpäin ja näin oli taas
saatu virkavalta tyytyväiseksi. Hätänumeroon
soittanut kauppias oli tuskin tyytyväinen...

Kisat saatiin omalta kohdalta vietyä ihan
mukavasti läpi ja päivän päätteeksi romutkin
olivat kasassa aika nopeasti. Helsingin suuntaan
ajanut kaverini soitteli varoitellen, että
Tervakosken kohdalla tuli vettä kuin aisaa, joten
virittelin matkalaukulle ja muulle kosteudesta
tykkäämättömälle tavaralle suojaa ennen lähtöä.
Printterikin oli tullut otettua mukaan, joten sen
pakkasin erittäin tiivisti kahteen muovipussiin
apukuskin jalkotilaan. Tunnin odottelun jälkeen
uskalsin lähteä vanhaa tietä kohti kotia ja eihän
siellä enää onneksi satanutkaan. Matka taittui
ilman kattoa ja onnellisesti kuivin vaattein eli nyt
oli  21. Grand Race takanapäin. Ajellessani mietin,
että mitenkäs ne Petri ja Tuula mahtoivat selvitä
kotimatkastaan MG-65:llä...

OULUN MG-OSASTON KOKEMUKSET

Niin, pieni sininen MG siis lähti viimeisten
lähtöjen vielä jyristäessä Ahvenistolla kohti
Oulua. Jo tutuksi tullutta huttua, edessä olisi
600 kilometriä asfalttia. Keli oli jo sen verran viileä,
että rätti oli tiukasti paikallaan. Kabiiniin olisi
tullut kyllä lämmintä, koska kurkkutorvet olivat
tällä kertaa paikallaan. Ensimmäinen pätkä
Tampereelle ajettiin ilman moottoritiemetrejä,
mikä näin kesäisin on brittisportille muutenkin
auvoisempi valinta. Yötä vietettiin Tampereella
� jo siitäkin syystä, että haluttiin nähdä kuivillaan
oleva Tammerkoski.

Aamiaiskuvioiden jälkeen matkaa jatkettiin
edelleen välttäen valtaväyliä. Kahvia oli tarjolla
TV:stäkin tutussa Tuurissa. Vaikka siellä melko
reilun kokoinen kyläkauppa on, emme löytäneet
meille eikä MG:lle mitään tarpeellista.
Pohjanmaan halki: Alajärvi � Vimpeli � Veteli �
Kaustinen � Toholampi � Sievi � Ylivieska �
Oulainen � Liminka � Oulu. Tuossa on hieman
Suomen maantietoa! Reitti kulkee kaukana isoista
teistä, mutta on varsinkin tällaisella kalustolla
mukavaa ajettavaa suurimmalta osaltaan.
Suosittelen vaihtoehdoksi matkallanne
pohjoiseen.

Tosiaan, tällä kolmannella etelän reissulla ei sitten
sattunut minkäänlaisia kommelluksia tai
korjaussessioita. Sen verran kuitenkin tehtiin
havaintoja, että etupenkkien kunnostus
sisuskalujen osalta (foamit ja muut) varmaan lisää
matkustusmukavuutta. Kahdeksan tuntia MG:n
penkeillä yhteen kyytiin on kokemus sekin. Ja
oikean puolen penkin kiinnitys täytyy varmistaa.
Todettiin myös, että talven aikana etupään puslat
ja muut hilut on vaihdettava, niin ratti (vaikka
Nardi onkin) ei täristä terävissä montuissa
pahemmin.

Ensi kesänä uusiksi, onhan tämä jo perinne!
Kaikki Brittisportin lukijat ja alan harrastajat vain
mukaan Ahvenistolle vuonna 2012!

Juttu: Jouni Airaksinen sekä Petri ja Tuula
Kuvat: Petri Nieminen



Vuonna 2004 tuli ajeltua ikimuistettava  9
päivän kesäloma ympäri Baltiaa lasten
kanssa. Aurinko paistoi pilvettömältä

taivaalta ja lämpöä oli vähintään 25 astetta joka
päivä - parhaimpina n. 30 astetta. Viime kesänä
huomasimme vaimon kanssa, että nuorempi
poika oli menossa viikoksi rippileirille ja
vanhempi oli leikkimässä sotaa armeijan
harmaissa, joten päätimme piipahtaa vajaaksi
viikoksi Baltiaan muistelemaan menneitä.

Aikaisemmasta poiketen varailimme yöpaikkoja
netin kautta hotels.com:in kautta, kun sattui
olemaan heinäkuu ja paras turistisesonki
rantalomakohteissa. Laivamatkat edestakaisin
järjestyi helposti ja päätimme mennä hitaammalla
laivayhteydellä yli Tallinnaan, koska siellä oli tilaa
mennessä ja tullessa. Ensimmäiseksi yöpaikaksi
kaavailimme Latvian Riikan lähistöllä olevaa
Jurmalaa, mutta sieltä ei millään löytynyt järkevän
hintaista hotellia. Ökykalliita olisi ollut tarjolla,
mutta ajattelimme majoittua normaalitasoisiin
hotelleihin, joten otimme sitten n. 20 km:n
päästä merenrantamajoituksen ensimmäiseksi
yöksi. Seuraava majapaikka olisi Liettuan Klaibeda
pari päivää, joka on satamakaupunki Kuurin
kynnäksen (parhaimmillaan 60m korkea
saarimainen dyynimuodostelma, joka jatkuu aina
Venäjän hallinnoimalle alueelle) lähistöllä.
Viimeiseksi varasimme Eestin Tartosta huoneen
ja näin oli majoitukset ja lautat kunnossa.

H E L S I N K I - TA L L I N N A - R I I K A -
JURMALA-ABSUCIEMS

Hitaalla laivayhteydellä olimme n. puolen päivän
aikaan Tallinnassa. Pikainen tankkaus (n. 1.25e/

litra) halpaa bensaa ja juoksujalkaa liikenteeseen.
Matkanteko oli sujuvaa, kuten Virossa aina. Via
Balticaa pitkin etenimme kohti Riikaa ja yhden
rantapysähdyksen taktiikalla päästiin ohittamaan
tuo suurkaupunki, kiitos Nokian E72:n
navigaattorin. Viimeksi pyörittiin siellä sun täällä,
kun yritettiin löytää reittiä Jurmalaan, mutta nyt
pääsimme heti oikealle tielle ilman hikoilua. Kuin
vertauskuvallisesti, auton ilmastointi alkoi
osoittamaan hyytymisen merkkejä ja viileä
puhallus oli kuin lehmän henkäys. Ajattelin
kylmäaineiden karanneen ja ei muuta kuin
ikkunoita auki loppumatkaksi.

BALTIAN KIERROS JA
AUTOUINTIA...



Saavuttuamme Jurmalaan vievälle sillalle,
totesimme että sillalla oleviin automaatteihin
eivät käy muuta kuin kolikot. Mukana oli vaan
lati-seteleitä, joista saimme onneksi vaihdettua
yhden kolikoiksi. Kesätyöläiset laittoivat kolikon
automaattiin ja se sylkäisi tietullikupongin, joka
oli voimassa yhden vuorokauden Jurmalan
alueella. Syrjäsilmällä katselin, että sillan pielessä
oli uudehko, avonainen Aston Martin Latvian
kilvissä ja kohta siihen tuli toinenkin. Sen verran
tilanne hämmästytti, etten älynnyt edes kuvaa
ottaa!

Kello oli jo lähempänä kuutta, joten etsimme
sopivan ruokapaikan. Se sattui sopivasti päätien
varrelle ja siinä päivällisen/illallisen lomassa ohitse
lipui aika ökymäistä kalustoa: Ferraria, isoja
Bemarin maastureita, Bentleytä muutamia
kappaleita, Aston Martin jne. Bemarin X5 näytti
täällä olevan köyhällistön auto...Vuoteen 2004
verrattuna kalustossa oli tiettyä luxus-leimaa.
Taaskaan en älynnyt ottaa kuvia siinä ruokailun
lomassa, kun molemmat kädet olivat lapioimassa
pizzaa tuulensuojaan.

Pyörimme vielä hetken ympäri Jurmalaa vanhasta
muistista ja totesimme, että siellä oli jonkinlaiset
suuremmat juhlat meneillään ja paljon mm.
venäläisiä Mersuineen ja Jaguaareineen. Sitten
suuntasimme kohti Villa Annaa, joka sijaitsi
Kolkaan päin vievällä rantatiellä. Hotelli yllätti
hienolla sijainnillaan ihan meren rannassa ja siisti
ja fiksunoloinen se todellakin oli. Ainoa ongelma
oli se, että tullessamme koko kortteerin sähköt
olivat pimeänä! No, nekin tulivat puolen tunnin
päästä ja auton sähköisessä kylmälaukussa olleet
tuotteet saatiin jääkaappiin kylmään. Pieni lenkki
ulkona ja sen jälkeen nukkumaan. Edessä oli
pitkä päivä ajoa, joten kun edellisenä yönä ei tullut
nukuttua erilaisten viimehetken projektien takia
ja laivalla vaan pari tuntia, niin silmät lupsahtivat
kiinni hetkessä.

KOLKA-VENTSPILS-KLAIPEDA

Aamulla, ihan kelvollisen aamiaisen jälkeen
jatkoimme rannikkoa pitkin kohti Kolkaa. Paikka
paikan viereen asfaltoitua tietä ajeltiin pikkukylien
läpi kohti nykyistä luonnonsuojelualuetta joka
entisessä elämässään oli tärkeä niemenkärki
Neuvostoliiton etupiirissä. Täällä oli tärkeä tutka-
asema ja varuskunta sekä merellä majakka.Tutka
näyttää edelleen olevan, mutta nykyään rannalle
voi mennä vaikka ottamaan aurinkoa, kunhan
saapuessaan maksaa latin parkkimaksun/
luonnonsuojelumaksun innokkaalle täti-
ihmiselle. Laittavat oikein kellonajan lappuun,
joka tarkistetaan poislähtiessä, ettei vaan ole ollut
tuntia enempää paikalla. Ylityksestä seuraa taas
latin maksu...

Pikku eväiden jälkeen ulkona olleessa
pirttipöydässä, jatkoimme matkaa kohti
Ventspilsiä. Kolkasta eteenpäin oli upeaa uutta
asfalttia, mutta 10 km:n päässä odotti
ensimmäinen tietyö. Ja niitähän riitti sitten lähes
koko matkan seuraavaan etappiin, jossa
nautimme myöhäisen lounaan ulkona terassilla,
puun alla pienessä tihkusateessa. Ventspils on
mukava kaupunki, joka on panostanut turismiin.
Samalla se on satamakaupunki, josta pääsee mm.
Ruotsiin ja Saarenmaalle. Kaupungissa on myös
leirintäalue mökkeineen sekä ihan kelpo yleinen
ranta auringonottoon uimakoppeineen,
kioskeineen sekä WC-tiloineen. Pikantti
yksityiskohta on se, että tuulen ja merivirtauksien
vuoksi vesi on erittäin viileätä ko. rannalla.
Muistaakseni +6 viime kerralla heinäkuussa!

Kun kupu oli saatu ravittua, niin suuntasimme
nokan kohti Klaipedaa. Rantaa hivotellen
ajelimme seuraavaan kaupunkiin ja siellä vasta
laitoin navigaattoriin Hotellin osoitteen ja
annoimme Nokian näyttää tietä. Ensiksi
suunnattiin hieman sisämaahan päin ja sitten
oikeaan suuntaan. Tämähän menee
mukavasti...kunnes tie muuttui soratieksi ja sade



senkuin yltyi. Noksu oli valinnut suorimman tien
ja sitten vedettiin 70 km sorarännissä 80 lasissa ja
auto yltäpäältä kurassa. Vielä heikommin oli sillä
polkupyöräporukalla, joka tuli vastaan alkavassa
hämärässä tien puolessa välissä ja kaatosateessa.
Seuraavaan taloon oli matkaa ainakin 15 km, joten
ilo ei varmaan ollut ylimmillään kun porukka
sotki eteenpäin pehmeässä hiekassa.

Me sen sijaan saavutimme taas asfalttitien ja
olimme jo Liettuan puolella. Rajaa ei ollut edes
huomannut soratiellä. Seuraavalla
huoltoasemalla tankkasimme Stratuksen ja bensa
oli 4.73 litiä per litra, mikä oli hieman kalliimpaa
kuin Virossa, mutta
kuitenkin halvempaa kuin
Latviassa, jossa menovesi
maksoi 0.922 latia litralta.
Auton kyljet olivat
ikkunoiden alareunaan asti
kurassa ja mietin, että
miltähän auto mahtaa
näyttää kuivuttuaan.

Reippaassa sateessa
jatkoimme kohti päämäärää
siltä päivältä. Sade tuntui vaan yltyvän ja näkyvyys
heikkenevän illan tullessa. Nyt kuitenkin
navigaattori näytti neuvovan pitkin järkeviä teitä
ja kun pääsimme moottoritien pätkälle, niin
yöpuu alkoi olla jo kohtuullisen lähellä.
Salamoitten ja monsuunisateen saattaessa
saavuimme pimeään Klaipedaan. Oli tainnut
sähköt mennä suurimmasta osasta kaupunkia.
Pari lammikoihin hyytynyttä Bemaria näkyi
kadunlaidassa ja yksi nilkutti hätävilkut päällä
edellä. Joku sähkövika noihin ilmeisesti iskee kun
vettä on 20 senttiä ajotiellä kuoppakohdissa
kaupungissa. Ilman Nokiaa ei olisi kyllä löydetty
Hotelli Promenadaa vanhan kaupungin kupeesta,
kun katukylttejäkään ei enää yhdeksän maissa
pimeässä ja sateessa nähnyt. Kurvasimme pihalle
ja aloimme kantaa ronttosia respan kautta
kolmanteen kerrokseen. Pihalla seisoi MG ZT

Hollannin kilvissä ja Mazda MX5, jotka sateesta
huolimatta pistivät silmään. Muuten ihan kiva
hotelli omalla aidatulla pihalla ja mukavalla
kellariravintolalla, mutta ei hissiä. Hinta-
laatusuhde kyllä kohdillaan.

KLAIPEDASTA PALANGAAN

Aamulla aamiasen jälkeen kävin ottamassa kuvan
BRG MG:stä. Omistajakin oli paikalla ja
osoittautui, että heitä oli muutaman auton
seurue Hollannin-Luxemburgin MG-kerhosta!
Kyllä maailma on pieni...Richard Akerboom
kertoi että erinäisten teknisten ongelmien takia

ennen matkaa  ja sen, että
MGF:ssä on vähän tilaa
matkatavaroille, oli porukka
lähtenyt reissaamaan parilla
perheautolla ja ZT:llä sekä
MX5:lla. Paljon kilometrejä
muutamassa päivässä tuntui
olevan tahti. Toivottelimme
toisillemme hyvät matkat ja
jatkoimme itse autolla
parinkymmenen kilometrin
päässä olevaan, Liettuan

suurimpaan rantakaupunkiin, Palangaan.
Mummot ja muut tarjoavat yksityismajoitusta
heti kaupunkiin saavuttaessa, joten jos sinne on
menossa, niin etukäteen ei välttämättä tarvitse
majapaikkaa  varata. Tosin asumus on aina yllätys!
Hotelli Kerpe sijaitsee pääkadun varrella, jos
joskus haluaa ennakkoon tilata huoneen. Tasosta
en tiedä, mutta keskeisellä paikalla.

Sää oli ihan lämmin ja ainakaan ei satanut.
Kävelimme kilometrin pitkän ostos/
kävelykadun läpi rannalle asti laiturin alkuun ja
piipahdimme kahvilassa nauttimassa yhdet
virvokkeet (0.5 L:n olut n. 3.25 litiä eli n. 1 euro)
sekä ihmettelimme tivolin läpi. Kadun varrella
oli tarjolla kuvaa käärmeen, papukaijan tai apinan
kanssa. Varsinkin apina oli symppis ja pyysi
vekkulisti aina omistajaltaan lisää juotavaa



mehutölkistä, kun oli kuuma. Venäläisturistien
vaikutus näkyi hinnoittelussa ja
aurinkolasimyyjän naama venähti kun kerroin,
että sain samanlaiset lasit eurolla Suomesta, joista
tämä pyysi n. 20 euroa liteistä laskettuna. Paikan
hitti oli poljettavat 2-4 -paikkaiset ajopelit, joilla
turistit sahaavat edestakaisin katuja - nekin pilalle
hinnoteltuja...

 Viimekertainen hotelli näytti olevan puoliksi
purettuna kirkon takana mutta kantapaikka
puron rannassa näytti olevan vielä tallella.  Siis
sinne. Päivällinen oli kallistunut hieman viime
kerrasta, nyt samalla rahamäärällä söi kaksi
henkilöä, viimeksi neljä. Puolen litran olut
ravintolassa maksoi n. 7 litiä ja kahden hengen
ateria oluella ja lasilla viiniä 5%
tarjoilupalkkioineen n. 70 litiä.

Paluumatkalla käväisimme Klaipedan
moottoritien päässä, Palangaan menevän tien
alussa  olevassa, hemo-isossa varastomyymälässä,
joka on kuin Alkon keskusvarasto. Paikan nimi
on Promo Cash & Carry ja se sijaitsee ison
rautakaupan yhteydessä. Sisäänkäynnistä oikealle
ja olet prosenttipitoisten juomien ihmemaassa.
Täällä kuohuviinipullo maksoi n. 8 litiä. Väkevät
myös reilusti vähemmän kuin Suomessa. Jotain
ruokapuoltakin on tarjolla ja ainakin juustoja
ostimme kylmälaukkuun sekä tummaa leipää että
suklaata. Sitä oli mukava mutustella illalla
lasillisen kanssa telkkaria katsoessa. Tosin
liettuasta ei saa mitään tolkkua, mutta sen verran
ymmärsi, että Jurmalassa olivat jotkin
musiikkikilpailut menossa lomamme aikaan,
siksi siellä oli ollut niin paljon ökyautoja ja hotellit
täynnä.

KLAIPEDA-LIEPAJA-RIIKA-TARTO

Vanhankaupungin tutustumisen jälkeen
seuraavana päivänä, suuntasimme Liepajan
mutkan kautta kohti Riikaa ja Tartoa. Liepajassa
kävimme katselemassa kauppoja ja syömässä

pienet suolaiset Rock Cafe  -tyyppisessä paikassa,
joka lienee aika tunnettu menomesta iltaisin.
www.rietumuradio.lv sijaitsee vastapäätä
katutasossa ja siinä näkee suoraan studioon kun
lähetystä tehdään.  Lähetyksen kuulee myös
kadulle.

Riikaa kohti siis. Matkalla Eglieni kahvila/
ravintolaa mainostava kyltti pysäytti meidät
syöpöttelemään reissun parhaat pihvit. Paikka on
n. 45 km Riikasta Liepajaan päin Tugumu-Jelgavu
tienristeyksen ja junaradan jälkeen. Liepajasta päin
tullessa siis ennen. Hinta edullinen ja pöperö
hyvää. Lehtipihvi erinomainen. Paikassa on myös
majoitusta ja aktiviteetteja.

Grand Race -mainosten jättämisen jälkeen
suuntasimme Riikaa kohti ja matkan varrella
näimme vastaan tulevien kaistalla
moponmentävän reiän, jota oli ihmettelemässä
muutama hälytysvilkullinen auto. Rankkasateet
olivat syövyttäneet sillan alkuosan alta maata pois
ja onkalo oli valmis. Jonkinverran myös tienvieriä
oli sortunut sateiden seurauksena. Riikan
ohitimme tyylikkäästi navigaattorin avulla ja sitten
lukemattomien tietöiden läpi Tarttoon.
Loppupätkä Viron puolella oli aika korpea, mutta
löytyihän sieltä se kaupunkikin lopulta. Perillä
oltiin vasta kymmenen maissa illalla, joten hiukan
liian pitkä siivu tuli haukattua tuolle päivälle. Jos
tietöitä ei olisi ollut, niin olisimme varmaan olleet
tuntia aikaisemmin perillä.

Perillä ei jaksettu muuta kuin evästää hotelli
Tarton huoneessa ja sitten koisimaan. Seuraavana
päivänä kaupoille ja kaupunkiin tutustumaan.
Ihan hieno yliopistokaupunki, jossa voisi viettää
joskus pitempäänkin aikaa. Autokaupassakin tuli
käytyä, kun yksi avo Stratus vähän kiinnosti.
Nettikuvat valehtelivat enemmän kuin tuhat
sanaa, joten avo jäi kauppaan. Samassa liikkeessä
oli myös Stratus coupe, joka jäi vähän
kaivertamaan mieltä harvinaisuutensa takia.
Tuskin Suomessa on ainuttakaan.



TARTO-TALLINNA-HELSINKI

Pizza-lounaan jälkeen lähdettiin ajelemaan kohti
Tallinnaa. Olin laskeskellut turvallisen aikataulun,
josta olimme n. 20 minuuttia myöhässä, joten
se piti ajaa kiinni 180 km:n matkalla. Tallinaan
saavuttaessa olin sen kirinyt ja sitten katseltiin,
että ompas kaupungissa tullut vettä. Kun lipussa
ei lukenut, että mistä terminaalista on lähtö, niin
eksyttiin tietysti väärään eli nelosterminaaliin.
Satama-alueella oli monsuunisateen jäljiltä
pahimmillaan 50 cm vettä ja siinä sitten uitiin
auton kanssa pitkin jalkakäytävää, jossa oli vettä
vain 30-40 cm. Pikku paniikki meinasi iskeä, kun
huomattiin, että aikaa laivan lähtöön on 20 min.
ja täällä me kellutaan jonossa ja jono ei liiku
minnekään. Oli päästävä toiseen terminaaliin.
Varsinaista tietä pitkin tulleella BMW X5:lla lienee
ollut sama ajatus ja se kahlasi syvää vettä pitkin
reteästi kunnes hyytyi lammikkoon. Oli muuten
neljäs Bemari matkan aikana, joka oli sateen takia
ryytynyt.

Jottei laivasta myöhästyisi, niin oli poistuttava
kahlausjonosta. Pudotus oli yllättävän iso ja
pohjassa kolahti ilkeästi. Vettä oli ovien alareunan
yli ja edessä keula-aalto, mutta kuin ihmeen
kaupalla Chrysleri jaksoi sammumatta kahlata
pois väärästä terminaalista kuivalle maalle.
Kiellettyä tietä ajamalla päästiin oikeaan
terminaaliin ja siellä oli muitakin "kahlaajia"
ihmettelemässä oman autonsa uintiretkeä. Laivan

lähtöön oli vajaa 10 minuuttia ja sinne kerittiin
sittenkin. Apukuskin matto oli hiukan märkänä,
joten jostain oli tihkunut vettä uintisession
aikana.

Auto käynnistyi vielä Helsingin päässäkin ja matot
kuivattiin. Mitään näkyvää vauriota ei
pamauksesta pohjaan tullut, mutta koteloille ei
varmaan tehnyt hyvää olla vedellä täytettynä.
Onneksi olin suojannut ne juuri ennen
katsastusta, joka saattaa pelastaa tilanteen. Ainoa
vaiva, joka ilmaantui, oli se, että 2 kpl liimapainoja
irtosi kummaltakin puolelta eturenkaista. Ensin
luulin pallonivelten menneen, mutta
renkaanvaihto kitkoihin paransi ohjauksen
normaaliksi ja tärinä loppui. Täytyy puntittaa
talven aikana ko. vanteet, niin taas toimivat.

Aikaa meni 5 päivää ja kilometrejä n. 1800. Vettä
saatiin matkan aikana vähintäänkin riittävästi.
Ilmastointikin tokeni, oli ilmeisesti uupunut
kuuden tunnin maksimikäytöllä, mutta
seuraavana päivänä taas pelasi. Täytynee sekin
huoltaa ja täyttää varmuuden vuoksi talven aikana.
Sekin tuli todistettua, että Stratus ui paremmin
kuin BMW, mutta en silti suosittele lajia
normaalille siviiliautolle.

Juttu ja kuvat: Jouni Airaksinen

Alla: Hollammin MG-kerhon retkikalustoa



HANKI JÄSENIÄ KLUBIIN -
VOITA MG-RANNEKELLO

Tässä muistutuksena viime lehdessä
julkaistu juttu jäsenhankintakilpailusta.
Vielä ehtii hyvin mukaan taistelemaan

voitosta. Jo muutamalla jäsenellä siirryt kilpailun
johtoon.

Haikko picnicin yhteydessä klubimme sai
hienon lahjan Artsi Purmolalta. Artsi,
joka vaikuttaa erityisesti Triumph-klubissa,
lahjoitti tyylikkään MG-logolla varustetun
rannekellon, jonka hän oli itse aikoinaan jostain
päin Eurooppaa hankkinut. Laatutavaraa.

MGCCF:n hallitus oli hyvin otettu ja yllättynyt
upeasta huomionosoituksesta. Kellolle olisi ollut
ottajia vaikka kuinka. Mutta lahjaa ei tietenkään
myydä, vaan hallitus päätti järjestää jäsenhankinta-
kilpailun. Rannekello annetaan sille jäsenelle, joka
hankkiii klubiin eniten uusia jäseniä kautena
lokakuu 2011 - huhtikuu 2012.

Kilpailuun saavat osallistua ne henkilöt, jotka
ovat maksaneet sekä 2011 että 2012 jäsenmaksun
MGCCF:n tilille.

Kilpailun voittaja on se henkilö, jonka nimi
mainitaan useimmiten uusien jäsenten
jäsenmaksujen lisätiedoissa. Siis kun löydät uuden
jäsenen, pyydä häntä laittamaan jäsenmaksunsa
lisätietoihin oma nimesi. Uuden jäsenen pitää
olla sellainen, joka ei ole maksanut 2011
jäsenmaksua ennen lokakuuta 2011. Tomi ei siis
saa pisteitä siitä, että Kauko mainitsee hänet
jäsenmaksussaan ja päin vastoin. Jäsenten pitää
olla uusia.

Muista, että MGCCF:n jäseneksi ei ole mitään
rajoituksia. MG-merkkisen auton omistaminen
ei ole edellytys. Kaikki brittisporteista
kiinnostuneet ovat tervetulleita jäseniksi.

Palkinto luovutetaan voittajalle Haikko picnicissä
kesäkuun alussa 2012. Tai postitetaan tarvittaessa.
Jos kilpailu menee tasan, nin aikaisemmilla
liittymisillä voittaa. Viime kädessä arpomalla.

Hallituksen puolesta,

Tomi




