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RATIN JA SELKÄNOJAN
VÄLISTÄ 1/2012

Hyvää kevään alkua kerhomme jäsenistölle!

Tulevan ajokauden tapahtumien kulkuun on taas
mahdollisuus vaikuttaa kerhomme virallisessa
kevätkokouksessa. Toivomme aktiivista
osallistumista. Kokouskutsu alla.

Tänä vuonna emme perusta omaa kerhoruutua
Classic Motor Show �tapahtumaan 5.-6.5.
Lahdessa. Tapahtumassa toki vierailemme.
Ryhmäajo Helsingin suunnasta starttaa 5.5. klo
9:00 Kari Vavulin johdolla. Aikataulu löytyy tästä
lehdestä sivulta 10.

Päätapahtumamme perinteinen Haikko Picnic
järjestetään sunnuntaina 3.6.2012.

Viron retki suuntautuu tällä kertaa Rakvereen.
Retken ajankohta on 9.-10.6.2012. Varausohjeet
löydät tästä lehdestä.

Lehteen kaivataan edelleen artikkeleita ja kuvia
autoiluun liittyvistä asioista ja tapahtumista.
Toimitus auttaa artikkeleiden laatimisessa.

Kauko Ruuska
puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

MG CAR CLUB OF FINLAND RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

AIKA: 30.3.2012 alkaen klo 19:00

PAIKKA: Pub Hemingway�s, Hietalahdenranta 11, 00120 Helsinki
(Hietalahdentorilla maksuttomia parkkipaikkoja klo 19:00 jälkeen.

Ratikka 6:n pysäkki on aivan pubin edessä.)

Asialistalla sääntömääräiset asiat sekä vapaamuotoista
kesän tapahtumien suunnittelua ja keskustelua.

Tervetuloa

Hallitus



MG:n historia tuntee omaperäisiä
mainossloganeita kuten: "Safety Fast".
Suomeksi suoraan käännettynä

hieman omituiselta kuulostava lausahdus:
"Turvallisuus nopeasti". Pienet 30-luvun MG-
urheiluautot eivät olleet turvallisia eivätkä erityisen
nopeitakaan. Ensimmäisessä Midget M-typessä
oli kangaskori puukehikon ympärillä. Passiivinen
turvallisuus törmäyksessä suurella nopeudella oli
samaa luokkaa kuin sopu-teltassa. Toisaalta
huippunopeuskaan ei päätä huimannut. 27
bruttohevosvoimaa riitti vajaan 100 km/h
nopeuteen. No, oli miten oli, mutta slogan on
jäänyt elämään.  Safety Fast on tänä päivänä mm.
The M.G. Car Clubin lehden nimi. Legendaarinen
mainoslause on edelleen tunnettu, vaikka sen
aktiivisesta käytöstä on kulunut jo yli puoli
vuosisataa. Eli Safety Fast oli onnistunut slogan.

MG:llä oli 60-luvulla hieman pappamainen
imago. Piippu ja tweed-pikkutakki  ei ollut ihan
sitä uusinta hottia hippivuosina. Ajan hengessä
MG:n mainontaa ruuvattiin uuteen suuntaan.
Nopeasta turvallisuudesta siirryttiin toiseen
ääripäähän.  60- ja 70-luvun vaihteen villeinä
vuosina lanseerattiin "Your mother wouldn't like
it" - mainosotsikko. Suoraan käännettynä "Äitisi
ei pitäisi siitä". Ei kuulosta yhtään nerokkaam-
malta kuin Safety Fast, mutta englanninkielen
kaksoismerkitysten ja sivuvivahteiden maailmaa
ymmärtävälle slogan varmaankin avautuu
paremmin.

Vaarallisuutta, pientä kapinallisuutta ja jopa
syntisyyttä oltiin ilmeisesti hakemassa. Tämän
lehden kansikuva on mainoksesta vuodelta 1973,

jossa sorruttiin jo hieman osoittelevuuden
puolelle. Suttuisen näköinen misu Viimeinen
tango Pariisissa -filmin puitteissa.

Tomi Lundell

Alla: Mainos, jossa MGB kallistuu kurvissa kuin
rättisitikka. Otsikossa: "Your mother wouldn't like
it". Tästä mainoksesta irvileuat ovat saaneet vettä
myllyyn. Ei kai kukaan sporttinen äiti tälläisestä
urheiluautosta tykkäisi... Oikealla: �Safety Fast� -
sloganin kirjoitustyyli jalostui  pian oheisen Magnette-
mainoksen mukaiseksi. Magnette MKIII:n
urheilullisuus oli kylläkin hyvin kyseenalaista. Sen
sijaan J-type Midgetin sporttisuudesta ei liene epäilystä.

SAFETY FAST - YOUR
MOTHER WOULDN'T LIKE IT





MGB - TRIUMPH TR4

Englantilaisilla urheiluautoilla on pitkät ja
kunniakkaat perinteet jo 1920 luvulta.
Todelliset kukoistusvuodet olivat 1950-

ja 1960- luvut ainakin määrällisesti. MG- merkki
syntyi Morriksen huomassa Oxfordissa, missa
aluksi tuunattiin Morriksia. Tästähän nimikin
tulee MG - MORRIS GARAGE. Myöhemmin
MG-tehdas siirtyi Abingdoniin, ja tuli kuuluisaksi
kevytrakenteisista urheilu-autoistaan.

1955-tuli täysin uusi MGA- malli ja 1960-luvun
alussa MGB-malli, josta tuli tehtaan kaikkien
aikojen suurin myyntimenestys. 1950-luvun
alussa pääsi urheiluvaunujen tuotannon
aloittamaan myös Triumph, joka myöskin oli
jonkin verran valmistanut niitä ennen sotia.
Triumph ei kuitenkaan perustunut mihinkään
aiempaan malliin, vaan syntyi perustuen
Standard-Vanguard henkilöauton tekniikkaan.
Merkittävimmiksi tuotanto määriltään ja
tunnettavuudeltaan kohosivat MGB ja Triumph
TR sarjan autot (2-8). Näitä autoja valmistettiin

yli 375000 kappaletta ja vastaavasti MGB autoja
yli 500000.

MGB:n malleja tuli erilaisia esim. MGB GT ja
MGC. Triumphin TR-malleista tunnetuin oli
TR4. Näiden lisäksi molemmilla oli pienet
urheiluautonsa. Triumphilla Spitfire ja MG:llä
Midget. Useimmille suomalaisille englantilainen
urheiluauto tarkoitti MGB- ja Triumph TR 4 -
autoja. Näitä autoja tuli myös maahamme eniten.
MGB:n tuontimäärä oli n. 100kpl ja TR 4:n
n.30kpl. Nykyäänhän näitä on jo moninkertainen
määrä johtuen uustuonnista.

Molemmissa autoissa oli viritetty 4-sylinterinen
henkilöauton moottori, MG:ssä 1798
kuutioinen ja TR4:ssä 2138 kuutioinen. MGB
oli näistä kahdesta selvästi hienostuneempi,
mutta myös kesympi ja helpommin ajettava.

TR4 oli enemmän �Macho� auto. Triumph oli
urheilullisempi kuin MGB, myös jousitus oli

Hieman teknistä vertailua autoista:

MGB Triumph TR4

moottori 4-sylinteriä ,kansiventtiilit <=
iskutilavuus 1789cm3 2138cm3
iskunpit. x läpimitta 80,2x88,9mm 86,0x92,3mm
puristussuhde: 8,8:1 9,0:1
teho/kierrosluku 95/5400 104/4600
vääntömomentti: 110kgn/3900r/min 127kgm/3500 r/min
akseliväli 2311mm 2240mm
pituus: 3890mm 3930mm
paino n.970kg n.1000kg
huippunopeus: 168km/h 177km/h



kovempi. Myös melu sisällä
oli kovempi, kun taas MGB
oli enemmän yllätyksetön ja
�perheautomaisempi�.

Tunnetuimmat suoma-
laiset, joilla näitä autoja oli:
MGB GT :tä �virkaautoi-
naan� pitivät sellaiset
BMC:n palkkalistoilla olevat
herrat kuin Timo Mäkinen
ja Rauno Aaltonen.

Vastaavasti TR 4:llä huristeli
iso D, eli Ilkka Lipsanen.

Kari Vavuli

Danny ja Anki. 60-luvulla olitiin vapaamielisiä.
Liikenteessä ei tarvinnut niuhottaa turvallisuudesta.
Urheiluautot olivat hauskanpitoa varten.

MGB:llä ajettiin rallia ja rataa. Tässä Timo Mäkinen
ja John Rhodes Sebringissä 1967. Tuloksena 3. sija
omassa luokassaan.



Bremerin Yrjön Old Cars World  Helsingin
Metsälässä tuo pääasiassa jenkkiautoja
Californiasta, mutta melkein joka

hakukerralla mukaan tarttuu myös jonkin sortin
sportteja. GT Opeleita on tullut vino pino ja
myös MG:tä on tullut aina silloin tällöin.
Viimeisellä kerralla aurinkoisesta Californiasta
tarttui mukaan vuoden -52 MG TD, jolla mittarin
mukaan on ajettu 89535 mailia.

Auto on sikäli mielenkiintoinen, että se on
käytännössä ajokuntoinen, vaikka on seissyt
tallissa vuodesta -69, jolloin sillä Californialaisen

ORIGINELLI MG TD -52

naisomistajan toimesta ajeltiin viimeisen kerran.
Maalipinta kertoo kuluneista vuosista ja tietysti
muutakin käytönjälkeä on näkyvissä, onhan
autolla ikää jo 60 vuotta. Parasta siinä on
kuitenkin se, että TD on ruosteeton ja täysin
alkuperäinen eli pienellä herkistelyllä suoraan
ajoon.  Mielestäni tämmöisen originellin yksilön
voisi jättää entisöimättä ja vaan preparoisi pienet
virheet ja sitten vaan ajoa! Kaikkia yksilöitä ei
tarvitse entisöidä, vaikka niistä hienoja tietysti
tuleekin. Joskus vaan projekti karkaa käsistä ja
auto on palasina 10 vuotta ja se itse nautinto eli
ajelu kesäisenä päivänä auringon paistaessa jää



kokematta. Pahimmillaan projekti vaihtaa
keskeneräisenä omistajaa, mahdollisesti vielä
useamman kerran.

TD oli myynnissä vielä lehden teon aikoihin
eli helmikuun lopussa, mutta varmista asia
suoraan Bremerin Ykältä, puh. 040-5160358.
Hintapyynti tästä entisöimättömästä
klassikosta on 14900 euroa ja auto on
nähtävissä Niittyläntie 6:ssa eli
maaliikennekeskuksen vieressä. Soittele ensin
ja sovi näyttö.

Auto on myynnissä myös nettiauto.com:ssa
ja siellä on pari lisäkuvaa.

Jouni Airaksinen



Lahden Classic Motor Show järjestetään nyt
jo viidettä kertaa. Tänä vuonna teemana
on �kadonneet merkit�.

Tällä kertaa MG-klubilla ei ole omaa osastoa
näyttelyssä. Enkä sitten v. 2013 ollaan taas
mukana. Lähinnähän kysymys on vapaaehtoisen
talkooväen löytymisestä. Autoja kyllä löytyisi,
mutta riittävä määrä ständipäivystäjiä on haastava
tavoite. Vuorojen pitäisi olla lyhyitä, ettei samojen
kerholaisten tarvitsisi notkua yksillä jaloilla koko
päivää. Katsotaan onnistuisiko ensi vuonna.

Tomi

Viime syyskokouksessa oli puhetta siitä
Lahden messuihin menosta kimpassa.
Tässä aikataulu:

Lähtö Shell kehä-3 ja Tikkurila risteys (�Hemo
hess� -Shell) klo 9:00 5.5.2012. Sieltä vanhaa
Lahdentietä kohti Lahtea; messuilla noin 10:00.
Mukaan voi liittyä myös matkalta.

Kari

LAHDEN CLASSIC MOTOR
SHOW 5-6.5.2012









Jos sinulla ei ole itsesuojeluvaistoa ja
omaat avoauton, niin tässä on
talvitilaisuus joka täytyy kokea!

Keski-Suomen Mobilistien  Talwiajo ajeltiin
kunnon pakkassäässä jo 39. kerran. "Pikku
pakkanen" ei tälläkään kerralla ollut este
talviajeluun hurahtaneille harrastajille, vaan
osanottajia oli runsain mitoin. Luulisi
parhaimmillaan -32...-36 asteen lämpötilan
hillitsevän mobilistien ajointoa, mutta ei se
tuntunut osanottajia haittaavan. Hulluimmat
(tai rohkeimmat) harrastajat osallistuvat
ajeluun avoautolla tai moottoripyörällä -
molemmissa kyyti on kohtuullisen kylmää...

Englantilaisen insinööritaidon lahja maailmalle
on myös sovelias talviajeluun. Tämän osoittivat
ne useat  MG:t jotka löytyivät Talwiajojen n. 165
auton lähtöluettelosta:

18 Rauno Halme, Espoo Suomi,
1951 MG TD Mark

19 Leo Tatti, Vallentuna Ruotsi,
1952 MG TD

20 Olavi Summanen, Pellosniemi Suomi,
1956 MG 4d Magnette ZB

114 Pauli Halme, Espoo Suomi,
1969 MG B GT

115 Maija Halme, Espoo Suomi,
1974 MG Midget

Jos luetteloa ja tapahtumaan osallistunutta
ajoneuvokalustoa haluaa katsella kokonaisuu-
dessaan, niin lähtöluettelo löytyy Keski-Suomen
Mobilistien sivuilta: www.ksmobilistit.fi

XXXIX TALWIAJOT
JYVÄSKYLÄSSÄ, -36° C

Tatit lähdössä Talwiajon reitille.
Kuva, Juha Manninen



VINKKIÄ AVOAUTOLLA
 TALVIAJELUUN

Innokas automatkailija ja MG-harrastaja, Rauno
Halme, oli myös mukana "palelluttamassa nenää"
keski-Suomessa. Sukua oli saatu agitoitua
Raunon lisäksi mukaan eli Halmeen perhettä
edusti peräti kolme MG:tä! Raunon vaimo Ann,
joka on aurinkoisesta Australiasta kotoisin, oli
säälistä jätetty kotiin lämmittelemään.

-Minä aloitin vuonna 2004 ja ensin kolme kertaa
osallistuin Chevrolet sedan 1929 -autolla, sitten
aina sen jälkeen MG TD:llä. Vaimo oli mukana
ensimmäisellä kerralla, mutta ei seuraavilla,
kertoo avoautolla pakkassäässä huristellut Raimo.
Kysellessäni Raunolta vinkkejä Talwiajoon
valmistautumiseen, hän kertoi seuraavaa:

 - Minulla on talvirenkaat (kitkat) jotka laitetaan
alle ja moottoriin vaihdetaan ohuet oljyt 10W/
30 SAE. Akku ladataan täyteen ja mukaan otetaan

paksu peitto, joka sitten laitetaan konepellin
päälle, jotta mootori pysyy lämpimänä yön yli.
Moottoritilaan asennellaan auton
sisätilalämmitin puhaltamaan pienellä teholla
koko yön ajaksi, kun yövytään hotellilla.  Sitten
vain toivotaan että MG lähtee käyntiin aamulla...
Siellä oli muuten pakkasta -32 hotellin mittarissa,
mutta  hyvin lähti käyntiin. Yöllä sanoivat olleen
36 astetta...

- Itsellä oli hyvä kerrospukeutuminen sekä
sähkölämmitteiset hanskat ja lammasnahkatakki.
Kasvot olivat täysin peitossa, niinkuin terroristilla
konsanaan ja siihen ajolasit päälle, niin hyvin
pärjää, ihoa ei saa jäädä yhtään näkyviin kun on
pakkasta  tuon verran.  MG TD:ssä kun ei ole
mitään lämmityslaitetta, niin oikea
pukeutuminen on ilman kattoa ajellessa tärkeää.
Miten sait houkuteltua myös sukua mukaan?

- Minä olen eläkkeellä ja yritän saada lapset
mukaan tähän hienoon harrastukseen, joten

Avoautoillessa voi keskittyä luonnon tarkkailuun..



poikani Pauli lähti meidän MGB GT -69:llä, siinä
kun on katto ja hänen tyttöystävänsä ei lähde
avoautolla - pitää olla vähintään lämmityslaite ja
ikkunat autossa... Tyttäreni sain ylipuhutua (isä
on aina oikesassa...),  joten hän lähti MG Midget
-74:lla kihlattunsa kanssa, mutta katto päällä. Hän
sanoi, että jos pakkasta olisi vain 10 - 15 astetta,
niin sitten katto voisi olla alhaalla ajaessa.

Mitenkä tämä Ruotsista tuleva MG on eksynyt
mukaan ja tulevatko he todellakin
Pohjanlahden ympäri ajamalla ja
mistä asti?

-Leo ja Britta Tatti ovat vanhoja MG-
harrastajia ja heidän ensinmäinen
kertansa oli  jo vuonna 2002. Neljä
kertaa he ovat tulleet Tornion kautta
eli Vallentuna (pohjois-Tukholma)
- Tornio - Jyväskylä. Leon vaimo on
ollut Ruotsin MG-kerhon sihteeri
monta vuotta, joten hän tietää missä
mielenkiintoiset tapahtumat ovat ja
Leo osti ensinmäisen MG:sä jo

1951. Tämä oli siis heidän kymmenes
Talwiajokertansa eli pienen juhlan paikka.

Ovatke he sinun tuttujasi Ruotsin ajoilta vai ihan
vaan muuten mukana?

-Me asuttiin Upsalassa vuosina 2001 - 2005, josta
ostin minun Chevrolet Sedanin vm. -29 ja yhtenä
autokerhon iltana vuonna 2001 kerhossa
esittelivät,  kuinka kivaa on mennä Suomeen ja
Talwiajoon. Siitä se lähti: minä ajoin vaimoni
kanssa Chevroletilla satamaan, jossa näin MG
TD:n '52:n ilman kattoa. Ei muuta kuin
juttelemaan.Tatit ovat syntyneet Suomessa,
mutta muuttivat Ruotsiin jo ennen kouluikää.
Leo puhuu aika hyvää suomea ja Brittankin
kanssa pärjää.

Oliko reissulla mitään hankaluuksia MG-
porukalla?

- MG autoissahan ei ole koskaan vikaa, joskus
vain voi olla pieniä häiriöitä...Tällä kertaa ei ollut
mitään teknillistä ongelmaa, mutta minun MG
TD ei tykännyt -32 asteen pakkasesta.  Jostain
syystä korin maali lohkeili irti isoina palasina! Kun

Olavi Summasen Magnette kurvaa reitille lumikengät
takatelineellä. Kuva, Juha Manninen

Vespa 400 vm -60 isolla rättikattoluukulla on vähän
lämpimämpi kuin MG TD.  Kuva, Pekka Virkkala.



vien  MG:n maalattavaksi keväällä, niin kysyn
maalarilta että mitä mahtoi tapahtua kylmässä.
Ostin MG:n vuonna 2005 ja maali oli ihan OK,
kunnes nyt tässä Talwiajossa se suorastaan hilseili
pois, mutta vain korista eikä lokasuojista. Ehkä
pohjamaali oli huono tai jotain (ostin auton
Hollannista...).

Millaisia ongelmia oli vanhalla kalustolla
pakkasaamuna tai tienpäällä?

- Moottori vaan käyntiin, ainoastaan
vaihdelaatikko oli kuin siirappia: ei mitään tuntoa
ja ohjaus oli erittäin jäykkä, mutta muuten ei
ongelmia.

Millainen oli iltajuhla ja palkintojen jako? Saitko
itse (tai sukulaiset) mitään palkintoa?

- Iltajuhla oli Jyväskylässä, kylpylähotelli
Laajavuoressa. Mukava ja tilava paikka kaikille,
hyvä ruoka ja paljon puheita sekä suomeksi että
ruotsiksi. Puheet ruotsiksi käänsi Timo, joka on
organisoinut tai auttanut ruotsalaisia tulemaan
Talwiajoon jo yli 10 vuotta ja asuu itsekin
Ruotsissa. Arpajaisista Paulin tyttöystävä sai
vähän autonhoitotuotteita ja minun tyttäreni
Maija sai naistenajon pokaalin. Ihan kiva muisto
hänelle ja varmaan houkuttelee lähtemään ensi
vuonnakin.  Minulle ei tullut mitään palkintoa ja
yksi syy huonoon sijoitukseen oli varmaan se,
että kun tultiin rastille missä kysyttiin jotain, niin
silmälasit olivat niin huurussa, että ei tahtonut
nähdä mitään!

Suositteletko tapahtumaa myös muille MG-
omistajille?

Hyvä peitto antaa lämpimät unet
Raunon TD lle - ja myös Raunolle..



- Aina kun tavataan, niin tottakai suositelen. Tämä
on yksi vuoden parhaita tapahtumia ja  toinen
on Suur-Saimaan ympäriajo kesäkuun lopussa.
Pakkasta ei tarvitse pelätä ja niin kuin  Leo Tatti
Ruotsista sanoo: "ei se kylmää ole, se vain tuntuu
siltä".

Jos tapahtuma ensi vuonna kiinnostaa, niin
ilmoittautumiset ovat yleensä tammikuun
puoleen väliin mennessä. Jos et omista
internettiä, mutta haluasit osallistua 2013 ajoihin,
niin tässä tämänvuotinen "etanapostiosoite" ja
vähän puhelinnumeroakin:

KS Mobilistit, c/o Seppo Halminen, Rantatie
110, 43440 Pylkönmäki. Puhelin: 0400-744 040.
Sähköpostia voipi lähetellä osoitteeseen:
talwiajo@gmail.com.

Ihan uusimmilla "saippualaatikoilla" ei ole asiaa
Talwiajoon, mutta tuossa vähän vinkkiä luokista
ja tämänvuotisista osallistumismaksuista
(yöpyminen tilattava erikseen):

Kilpailuluokat:
 A 1886-1945 25 eur
 B 1946-1965 30 eur
 C 1966-1981 (Museokats. '73-'81) 35 eur
 Matkustajat 0-15v 0 eur /kpl
 Matkustajat 16-100v 20 eur /kpl
Tänä vuonna ajoihin startattiin Meidän
Katsastuksen pihasta Jyväskylästä klo 10-12.00
ja paikan päällä ilmoittautuminen reitille oli klo
8.00-9.30. Reitillä kului aikaa muutama tunti.

Näillä vinkkieväillä luulisi ensi vuonna olevan
lähtöluettelossa muutama MG lisää.
Museorekisteröidyssä autossahan ei tarvitse olla

Halmeen perheen mallia talviajopukeutumisesta.



edes talvirenkaita (mutta se on erittäin
suositeltavaa...) ja muu homma on pelkkää
talviautoilun perushuttua! Jos avoautoilu
pakkasella ei sovi hipiälle, niin nyt on sitten hyvä
syy ostaa se umpiauto ( MGB GT tai Magnette)...

Viikset huurussa juttua kirjoitteli: Jouni Airaksinen,
kuvatuksista kiitokset Rauno Halmeelle, Pekka
Virkkalalle ja Juha Manniselle.

Oik. alhaalla.: Rauno Halme ja TD täydessä
ajovarustuksessa. Vielä ei ole silmälasit
huurussa....Kuva, Juha Manninen.

Alhaalla: Jotain kummaa tapahtui pakkasessa
maalipinnalle.

 MGB GT ja Midget sekä MB 123-koppainen
ikiliikkujaTalwiajoissa. Kuva, Juha Manninen

TD ja Midget



The MG Car Clubin legendaarinen lehti on
jatkossa luettavissa kotisivulla. Kannattaa tsekata.
Tähän mennessä Safety Fast -lehtiä on saatu vain
yksi  kappale. Nyt kaikki yhdistyksemme jäsenet
pääsevät lukemaan Safety Fast -lehteä netin kautta.
Hyvä uudistus. Helmikuun numerossa on
muuten Petri Niemisen raportti Viron
retkestämme kesäkuussa 2011.

Tomi Lundell

WWW.MGCC.CO.UK/
MEMBERS

Oma MG-klubimme on niin sanottu
affiliated jäsenyhdistys englantilaisessa
The MG Car Club Ltd.:ssä. MGCC

lienee maailman vanhin merkkikerho. Perustettu
v. 1930. Perinteitä siis löytyy.

Yhdistyksemme on saanut MGCC:n kautta mm.
tietoa siitä, mitä muissa Euroopan MG-klubeissa
tapahtuu. Tiedot ja vinkit tärkeimmistä MG-
tapahtumista Euroopassa on saatu tätä kautta.
Ihan hyödyllistä infoa, mutta ei mitään sellaista,
jota ilman yhdistyksemme yksittäinen jäsen
ei olisi pärjännyt.

Nyt MGCC panostaa overseas-jäseniin.
MGCC on laajentanut kotisivuaan netissä
siten, että meille pitäisi löytyä uutta
merkittävää sisältöä. Mm. artikkeleita MG-
merkkisten autojen tekniikasta, huollosta
ja entisöinnistä/rakentelusta pitäisi löytyä.
Lisäksi on luvattu ajantasaista ennakko-
tietoa tapahtumista eri puolella
Eurooppaa. Sisältäen aikataulujen lisäksi
muutakin käytännön tietoa, kuten esim.
ajo-ohjeet tapahtumiin Google-maps -
palvelun avulla.

Pääset sivuille MGCCF:n tunnuksilla.
Käyttäjätunnus on �Finland�
(kirjoitetaan kohtaan �surname� ja
salasana on �88216�. Useampikin
jäsenemme voi olla kirjautuneena sisään
samalla  tunnuksella. Sivusto on edelleen
työn alla, joten muutoksia ja häiriöitä
saattaa esiintyä.





Lähtö lauantaina 9.6.2012:

Kokoontuminen 9:15 Helsingin Länsisatamassa.
Laiva lähtee 10:30. Laivalla buffet � aamiainen.
Saapuminen 12:30 Tallinnan D- Terminaaliin.

Majoitus Wessenberg hotel Rakvere:

Alustavasti varattu 15 kahden hengen huonetta
ja pari yhden hengen huonetta.

Paluu Sunnuntaina 10.6.2012:

Kokoontuminen 15:15 D �terminaalissa. Laiva
lähtee 16:30. Laivalla Shuttle Buffet �ruokailu.
Saapuminen Helsinkiin 18:30 Länsisatama.

Hinta: 1 auto+ 2 matkustajaa EUR 292,00
1 auto+ 1 henkilö EUR 184,00

Sisältäen aamiaisen menomatkalla ja buffet
aterian paluumatkalla.

Jokainen maksaa hotellin (47 euroa / 2 hengen
huone) itse paikan päällä.

Matkalle tarvitaan seuraavat tiedot:
-auton merkki ja malli (ei tarvitse olla MG)
-auton rekisterinumero
-kuskin ja apukuskin nimi ja syntymäajat +
 matkapuhelin numero
-mahdollinen Siljan Club One �kanta-
 asiakasnumero

Ilmoittautumiset 30.4.2012 mennessä Kaukolle
050-5430414 tai kauko.ruuska @elisanet.fi

Maksa laivamatkan osuus ilmoittautumisen
jälkeen klubin tilille NORDEA 101130-207398.

Rakvere sijaitsee noin 100 km Tallinnasta itään
Narvan suuntaan Rakvere on suosittu turisti-
kohde, jossa aika paljon erilaisia akviteetteja.

Mainittakoon esim. vanhat linnoitusten rauniot,
joiden luona Balttian suurin pronssihärkä, HK-
SCAN lihakombinaat, kylpylä yms.

Pyrimme tutustumaan joihinkin kohteisiin sään
ja innostuksen mukaan. Meno- tai paluumatkalla
tutustutaan johonkin Viron pohjoisrannikon
Rantakaupunkiin ja rantaelämään riippuen
ilmoista!

Kari Vavuli
Kauko Ruuska

VIRON RETKI RAKVEREEN
9.6.-10.6.2012






