Brittisportti
Brittisportti on itsenäinen lehti, joka kootaan talkooperiaatteella.
Lehden tavoitteena on lisätä lehden teossa mukana olevien
harrastajien yhteishenkeä, tiedottaa alan tapahtumista sekä julkaista
niin hyödyllisiä kuin viihteellisiä juttuja autoharrastuksen piiristä.
M.G. Car Club of Finland ry kokoaa lehden saadusta aineistosta ja
toimittaa aineiston painoon. Brittisportti pyrkii hankkimaan juttuja sekä
MGCCF:n jäsenistöltä, että yhteistyössä muiden yhteisöjen ja
kirjoittajien kanssa. Ilmestymistavoite on neljä numeroa vuodessa,
mikä toteutuu, jos aineistoa on saatavilla.
Tässä lehdessä julkaistut mielipiteet ovat kirjoittajien omia, eivätkä
välttämättä samoja kuin M.G.Car Club of Finland r.y:n hallituksen.
Kaikki mielipiteet kuitenkin julkaistaan.
Brittisportin ilmoitushinnat sovitaan tapauskohtaisesti. Harrastukseen
selvästi liittyvät ilmoitukset pääsevät lehteen pääsääntöisesti
veloituksetta, jos tilaa vain riittää.
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Materiaalin toimitusosoitteet: tomi.lundell@elisanet.fi tai
Tomi Lundell, Bulevardi 54 B 57, 00120 Helsinki
( + 358 50 5151038 )
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erhomme yhteinen ajokausi käynnistyy
perinteisellä Haikko Picnicillä. Picnicin
merkitys on säilynyt vuosien varrella
tärkeänä kohtaamispaikkana. Tervetuloa jälleen
sankoin joukoin sunnuntaina 3.6.2012
valitsemaan yleisön suosikkia ja seuraamaan
teknisen raadin työskentelyä sekä tapaamaan
muita MG-harrastajia.
Tänä vuonna pidimme välivuotta Classic Motor
Shown kerhoruudusta. Välillä on hyvä olla myös
pelkästään vieraana. Jos innokkaita talkoolaisia
löytyy, otamme ensi vuoden toimintaa
suunnitellessa tapahtuman taas huomioon.
Suomessa etäisyydet ovat kovin pitkät. Olisi
mukava jos ylempää Suomesta löytyisi innokkaita

MG-harrastajia, jotka antaisivat vinkkejä muualla
olevista tapahtumista tai haluavat jopa itse olla
näitä järjestämässä.
Toivomme myös juttuja lehteen erilaisista
autotapahtumavierailuista tai mukavista retkistä
ja lomamatkoista. Aiheita voivat olla myös auton
hankinta ja korjaus tai entisöinti. Lehtemme on
potenut viime aikoina kerholaisten omien
juttujen pulaa. Jutun tekoon saa kyllä tarvittaessa
apua lehden toimituskunnalta.
Hyvää alkanutta ajokautta!
Kauko Ruuska
puheenjohtaja

TAPAHTUMAKALENTERI
26.-27.5.2012 Mama's Classics, leppoisa rally, Vaihmalan hovi, Vaihmalantie
144, 37600 Lempäälä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset suoraan http://
www.mamasclassics.fi
3.6.2012 Haikko picnic klo 10-15 meren rannassa, Haikon kartano,
Haikkoontie 114, 06400 Porvoo http://www.haikko.fi
9.-10.6.2012 Viron retki Rakvereen, lisätiedot ja ilmoittautumiset Kauko
Ruuska kauko.ruuska(at)elisanet.fi
17.6.2012 Concours d'Elegance - satoja urheilu- ja klassikkoautoja, Kakskerta,
Turku. Antti Wihanto, + 358 40 551 9841, e-mail antti.wihanto(at)pp.inet.fi
http://www.concours.fi
12.08.2012 Britit kohtaavat, klo 10-15, Fiskars, Raasepori http://rrec.fi/
cms/76-britit-kohtaavat-fiskarssissa
18.-19.8.2012 Historic Grand Race, Ahvenisto, Hämeenlinna. http://
www.historicrace.fi
25.8.2012 Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa klo 12:00-18:00, 20:00 Galaillallinen ja palkintojen jako. www.sua.fi
30.11.2012 Syyskokous ja kerhon pikkujoulu klo 19:00 alkaen.
Sportscar Breakfast Club (SBC) kokoontuu kesäkaudella Paippisten
Moottorikahvilassa klo 10:00 alkaen seuraavina lauantaina: 19.5, 2.6, 16.6,
7.7, 21.7, 4.8, 18.8
MGCCF:n vapaamuotoiset kokoontumiset SBC:n yhteydessä 19.5. sekä 7.7.
Lisätiedot http://www.sportscarbreakfast.com

MGA Twin Cam –
Abingdonin murheenkryyni

H

arva uskoi heinäkuussa 1958 pitkän ja
vaivalloisen tuotekehityksen tuloksena
julkistetun MGA Twin Camin jäävän
– ikävä kyllä – 2111 yksilöllään yhdeksi
lyhyimmistä tuotannoista mitä Abingdonissa oli
koskaan tehty. Tämä valmistusmäärältään pieni,
nykyään harvinaisuudeksikin laskettava tuotos
oli valmistajansa yritys saada MG:n nimi takaisin
rata-autoilun kärkinimien joukkoon.
John Thornley esitti vuonna 1954 BMC:n
johtoryhmälle ajatuksensa valmistaa rajoitettu
määrä MGA:n kilpaversioita. Autot oli tarkoitus
varustaa alumiinikorilla, levyjarruilla, 5-vaihteisella
vaihdelaatikolla sekä sylinterikannen yläpuolisiin
tupla nokka-akseleihin perustuvalla moottorilla.
Kilpaversion nimeksi piti tuleman MGB.
BMC:llä ei kuitenkaan oltu vakuuttuneita ideasta
ja se torpattiin. Samaan aikaan toisaalla, Morriksen
Cowleyn tehtaalla ensimmäinen Twin Cam –
moottorin prototyyppi oli kuitenkin jo
kehitteillä.
Alla vasemmalla: “Longbridge”-Twin Cam
Alla Oikealla: “Abingdon”-Twin Cam

Gerald Palmerin, Cowleyn tehtaan suunnitteluinsinöörin, suunnitelmat moottoria varten
lähtivät ajatuksesta asentaa kaksi symmetristä
ventiilirivistöä keskenään 90 asteen kulmaan,
hyödyntäen samalla moottorissa mahdollisimman paljon tavallisen B-sarjan BMC moottorin
osia. Moottorista muodoistuikin mallilleen
uniikki, sylinterikannen yläpuolisilla tupla nokkaakseleilla varustettu moottori ja se muodostikin
MGA Twin Camista valmistajan ensimmäinen
OHC-moottoriin (overhead camshaft)
perustuvan auton sitten vuoden 1936 MG PB:n.
Brittiläiseen tyyliin tuotannon ja ennen kaikkea
taloudellisuuden parantamiseksi Twin Camin
moottorissa käytettiin normaaleista työntötankosisaristaan tuttua 1588cm³ lohkoa, johon
ympättiin alumiininen läpihengittävä sylinterikansi ja uusi jakopää. Alustavat suunnitelmat
luovutettiin Morris Motor Divisionin jatkojalostukseen vielä vuonna 1954 ja prototyyppimoottoria käytettiinkin Pohjois-Irlannissa
Dundrod Tourist Trophy Race –kilpailuun
osallistuneessa MGA:ssa jo syyskuussa 1955.
Samaan aikaan toisaalla kehitystyön alla oli myös
toinen, täysin tyhjästä luotu Twin Cam –

Tekniikan osalta suurimpia eroavaisuuksia
moottorin ohella tavalliseen MGA:han
verrattaessa olivat jarrut ja pyörät. Twin
Camissa oli vakiona Dunlopin levyjarrut
sekä edessä että takana ja Dunlopin
kilpakäyttöön suunnittelemat levypyörät.
Pinnapyörät eivät olleet saatavilla Twin Cam
–malliin edes lisävarusteena. Ulkoisesti
ainoa eroavaisuus, levypyörien ohella, oli
koriin lisätyt ”Twin Cam” merkit. Kuten
edeltäjiään, myös MGA Twin Camia oli
saatavina sekä roadsterina että coupé mallisena.
moottori, jota kehittivät Austinin insinöörit
Longbridgen tehtaalla. Kyseisen moottorin
prototyyppiä oli määrä käyttää samaisessa Tourist
Trophy –kilpailussa mutta kierrosluvunsäätö- ja
kaasutinongelmien takia se ei ikinä siihen
kuitenkaan osallistunut. Austinin prototyypin
elinikä oli lyhyt ja se poistuikin käytöstä
osallistuttuaan Le Mans –kilpailuun tehtaan EX
182 kilpurin voimanlähteenä.
Vuoden 1955 Tourist Trophy –kilpailu ei
kuitenkaan ollut ongelmaton myöskään
Morriksen kehittämälle Twin Cam –moottorille
joka kärsi kilpailuissa pahoista mekaanisista
murheista. Kaikesta murheista huolimatta
moottorin katsottiin olevan ”tarpeeksi lupaava”
jatkojalostuksen kannalta. Kului kuitenkin vielä
3 vuotta ennen kuin Thornleyn visio sarjavalmisteisesta, kilpailukäyttöön suunnitellusta
MGA:sta kävi toteen. Näiden vuosien aikana hän
taisteli alati BMC:n kanssa, kohdaten jatkuvaa
vastustusta ideaansa kohtaan. Thornleyn
ajatuksena ei ollut ainoastaan luoda nopeampaa
autoa, vaan luoda Pohjois-Amerikan
markkinoille täysiverinen haastaja Porschen 356
–sarjalle jota MG piti kovana uhkana niin tiellä
kuin radallakin. Vuonna 1958 oli auto oli viimein
sarjavalmistuskelpoinen – tai niin Abingtonissa
ainakin luultiin – ja oli MGA Twin Camin
julkistuksen aika.

Twin Camin vastaanotto oli varsin kahtiajakoinen, jopa samojen lehtiarvostelujen sisällä:
toisaalta ihannoitiin parantunutta tehoa ja
jarrutusvoimaa - toisaalta moitittiin moottorin
kovaäänistä ja epätasaista käyntiä sekä jatkuvaa
öljyn tarvetta. Ongelmat luotettavuuden kanssa
ja korkea hinta ( 1283 puntaa) vaikuttivatkin Twin
Camin myyntiin jo varhaisessa vaiheessa ja
parantuneesta suorituskyvystään huolimatta sitä
pidettiin kaupallisena epäonnistumisena.
Samaan aikaan markkinoilla olleet Triumph
TR3A ja Austin Healey 100/6 kun tarjosivat
molemmat parempaa suorituskykyä ja 144
punnan erolla Triumph oli myös huomattavasti
halvempi. Suurempi ongelma oli kuitenkin
heikko luotettavuus, joka pääasiassa johtui

erittäin korkeasta puristussuhteesta joka taas
edellytti täydellistä sytytysajoitusta ja korkeaoktaanisen polttoaineen käyttöä mäntien puhkipalamisen estämiseksi. MG jopa pyysi
Championia suunnittelemaan ja valmistamaan
erityisesti MGA Twin Camia varten omat
sytytystulpat, tarkoituksenaan laskea männänlaen
lämpötilaa. Tämä kaikki yhdistettynä suurella
öljynkulutuksella sekä todella ahtaalla ja näin ollen
erittäin vaikeahuotoisella moottoritilalla sinetöi
Twin Camin huonon maineen. Vuonna 1960
käyttöön otettiin matalapuristeiset männät ja uusi
virranjakaja ja ne nostivatkin Twin Camin
luotettavuuden kilpailijoidensa tasolle – oli
kuitenkin jo liian myöhäistä: tuotanto oli päätetty
jo lakkauttaa. Saman vuoden toukokuussa rullasi
ulos Abingdonista viimeinenkin Twin Cam ja
mallin vastoinkäymisten sävyttämä episodi
MG:n historiassa tuli tiensä päähän. Ei ole
epäilystäkään siitä, että omana aikanaan Twin
Cam oli auto, josta tehtaalla ei oltu erityisen
ylpeitä, mutta tänään sillä on oma paikkansa
MG:n historiassa ja pienellä valmistusmäärällään
se onkin paljon ihailtu ja haluttu erikoisuus.
EX-182:t lähdössä Le Mans’iin

MGA Twin Cam - tekniset tiedot
Valmistusmäärä: 2111 kpl (vuosina 1958 – 1960)
Pituus: 3960mm
Leveys: 1450mm
Omapaino: 914kg
Moottorin iskutilavuus:1588cm3
Teho: 108bhp @ 6700rpm
Kiihtyvyys 0-60mph: 9,1 sekuntia
Huippunopeus: 182 km / h
Polttoainejärjestelmä : Tupla SU-kaasuttimet
Etujousitus: erilliset kierrejouset
Takajousitus: pitkittäiset lehtijouset
Jarrut: levyt edessä ja takana
Vaihteiston tyyppi: 4 vaihteinen manuaali
Vaihteiden lukumäärä: 4 + 1
MGA Twin Cam –rekisteri
Briteissä toimiva Twin Cam rekisteri pyrkii
keräämään tietoa niin jäljellä olevista kuin jo
kadonneistakin MGA Twin Cam yksilöistä.
Rekisterin puhemies Mark Hester on osoittanut
kiinnostuksensa Suomessa oleviin yksilöihin ja
olisikin otettu jos Twin Camien omistajat

ilmoittaisivat auto- ja omistajatiedot
luottamuksellisesti heidän rekisteriinsä.
Yhteyttä voi ottaa suoraan Mark Hesteriin
osoitteella markhester(at)hotmail.com tai
tutustua rekisterin internet-sivuihin
osoitteessa http://www.mgcc.co.uk/
registers-topmenu-36/post-war/mga-twincam-register-topmenu-106.html
Oskari Åvall

LISTER-MG

J

oulukuussa 1954 Road and Track -lehti kertoi
mielenkiintoisesta uutuudesta autourheilu- ja
urheiluautorintamalla. Perinteikäs Cambridgelainen konepaja päätti laajentaa toimintaansa.
Yhtiön johtaja Brian H. Lister oli saanut muut
hallituksen jäsenet ylipuhuttua. Nyt kannattaisi
panostaa autourheiluun. Liikeideana oli tarjota
tee-se-itse kilpa-auton rakentajille valmis alusta,
jonka ympärille asiakas voisi valita moottorin,
laatikon ja korin. Ja säätää näistä komponenteista
itselleen voittaja-auton Englannin moniin
urheiluautoluokkiin.
Prototyyppi valmisteltiin poikkeuksellisen
huolella. Listerin johtama firma oli perinteikäs ja
nautti ansaittua arvostusta sodanjälkeisen
Englannin uudelleenrakentajien keskuudessa.
Mistään onnenonkijoista ei ollut kyse tällä kertaa.
Prototyyppiä vauhditti MG:n 1466cc kone.
Moottorin vastuullinen virittäjä oli niin ikään
Cambridgeläinen, nimeltään Don Moore, jonka
pienestä vain muutaman työntekijän pajasta
saatiin voimanlähde prototyyppiin. Kyseessä oli
siis XPAG-moottorin todella pitkälle venytetty

versio. Tätä ei lehtijutussa varsinaisesti mainita,
mutta näin se täytyy olla.
Listeriin ehdotettiin myös Bristolin 2-litraista 6moottoria. Moottorille varattiiin tilaa rungossa
ja kiinnitykset suunniteltiin joustaviksi ja putket
riittäviksi suuremmallekin teholle.
MG-moottorilla auton painoksi muodostui
noin 1200 paunaa ja Bristolin kuutosella 1350
paunaa. Bristolin koneella seisova varttimaili
kellotettiin aikaan 16,2 sekuntia. Asiallisia lukemia
50-luvun alussa.
Listerin runko on todella yksinkertainen, mutta
aikalaiskirjoitusten mukaan esimerkillisen
kiertojäykkä. Suunnittelijat eivät olleet mitään
aloittelijoita insinööritieteen alalla. Akseliväli oli
90 tuumaa ja raideleveys 50,5 tuumaa edessä ja
takana. Edessä oli päällekkäöiset A-tukivarrret.
Olka-akselit olivat lainaa MG:stä. Ohjausvaihde
saatiin Morris Minorista. Jouset ja iskunvaimentimet olivat oikeaoppisesti juuri tähän
konstruktioon hienosäädetyt. Valmistaja oli
arvostettu Woodhead-Monroe.

Etupää oli toimiva ja asiallinen. Takapäästä löytyi
eksoottista tekniikkaa. Kokonaisuus oli Listerin
omaa suunnittelua. Salisbury-tasauspyörästön
ympärille oli konstruoitu hieno säädettävä DeDion -akselisto.
Jarrujen komponentit saatiin Girlingiltä. Takana
rummut olivat kiinni tasauspyörästössä
jousittamattoman massan minimoimiseksi. DeDion -akseliston hienous piilee siinä, että
erillisjousitettuun taka-akselistoon voidaan
yhdistää muuttumattomana pysyvä raideväli.
Haittapuoli on hieman mutkikas rakenne ja
runsas jousittamaton massa, erityisesti jos
jarrurummut ovat vetoakseleiden pyörän
puoleisissa päissä. Listerin alusta oli kaikin puolin
huolellisesti suunniteltu kokonaisuus. Toimiva
pakkaus, jossa hyväksikäytettiin saatavilla olevia
edullisia sarjatuotankomponenttejä mahdollisimman paljon. Samalla ne komponentit, joita
ei valmiina saanut, suunniteltiin itse hyvin
kokonaisuuteen istuviksi.
Pyöriksi tarjottiin 5,00x16 peltivanteita ja
Dunlopin 5,50x16 pinnapyöriä keskus-

lukituksella. Rullaavan alustan hinta oli Dunlopin
pinnapyörillä $1300 ilman renkaita ja sisäkumeja.
Ilmeisesti renkaiden saatavuus oli edelleen
haastavaa, vaikka sodan loppumisesta oli jo
kulunut melkein vuosikymmen. Peränvälitysvaihtoehtoja oli 3, joista asiakas sai valita
sopivimman moottorin ja kilparatojen mukaan.
Salisbury-tasauspyörästön sanottiin olevan
riittävän kestävä jopa yli 200-hevosvoimaisille
moottoreille.
Eikä tässä vielä kaikki. Alustan päälle oli tarjolla
kokonainen korikin vaivaiseen $600 hintaan. Ja
nyt puhutaan metallisesta korista. Lister
todellakin tarjosi teräksestä nikkaroitua koppaa
tähän hintaan. Kori oli hyvin kevyt, kuten
aikaisemmin mainituista kokonaispainoluvuista
voi päätellä.
Tänä päivänä Listerin alustalle rakennetut aidot
50-luvun kilpa-autot ovat himoittuja ja
hinnakkaita. Oli ne sitten itse tehdyllä korilla tai
Listerin omalla.
Tomi Lundell

CLASSIC MOTOR SHOW
LAHTI 5.-6.5.2012

T

änä vuonna MGCCF:llä ei ollut omaa
osastoa Lahdessa, mutta Åvallin Oskarin
Grips Garagen osastolla oli MG-klubin
infoa tarjolla ja pari MG A:ta näytillä ja myynnissä.
Näyttelytoiminta vaatii jonkinmoisen
voimanponnistuksen - yleensä kerhon
hallituksen riveistä, joten tänä vuonna muiden
kiireiden takia päätettiin pitää välivuosi ja
osallistua näyttelyyn pelkästään näyttelyvieraina.
Perjantaina Lahden suurhallilla näkyi Oskarin
lisäksi Aution Merja ja Honkasen Mikko.

Viimeksimainitut olivat tuoneet Vauxhallin
osastolle upean, amerikkalaistyylisen ja 3.3 litran
kuutosella varustetun Vauxhall Vincentin, vm. 70. Kyseinen yksilö oli museorekisterissä ja auto
on alunperin ollut Esson pääkonttorissa
Helsingin Etelärannassa Usko Santavuoren
virka-autona, josta se oli siirtynyt talon sisällä
Harri Hallakselalle puoleksi vuodeksi ja hänen
jälkeensä Vauxhall oli myyty Tampereelle, josta
Honkaset sen ostivat itselleen ja kunnostivat jo
useita vuosia sitten ja viime vuonna se

museorekisteröitiin. Nyt tuon hienon yksilön
omistajana on Mikko.
JONOAJELUA, HUUTOKAUPPAA JA
HARRASTEPARKKIA

TVR Chimaera 500

MG-harrasteparkki

Lauantaina oli Vavulin Kari luvannut ystävällisesti
vetää letkan Lahteen Tikkurilan "HemohesShelliltä" klo 9.00 alkaen ja sinne ilmestyikin peräti
toinen MG (Halme)... Kahden auton "letkaan"
liittyi matkan varrelta Gratshewin musta MGB
GT, joten jonkinmoinen MGCCF:n letka
saavutti Lahden näyttelyn sen avautuessa.
Sekä lauantaina että sunnuntaina oli ohjelmassa
Triangle Motors Companyn autohuutokauppa,
jossa meklarina hääri "ajoneuvos" Jussi Halli.
Myytävänä oli kaikenlaisia klassikkoautoja ja
mukana oli ainakin kaksi MG:tä.Valkoinen, taxfree
TD -53 meni kaupaksi edulliseen hintaan, mutta
tumma TC -47 käsittääkseni korkeamman
pohjahinnan takia myymättä, kun huudot eivät
riittäneet.
C-hallista kävin kuvaamassa upean
kääpiöurheiluauton, Berkeley SE492:n vuodelta
1958. Tästä Salolaisen Antero Nurmen
omistamasta ja entisöimästä autosta tulee juttu
seuraavaan Brittisporttiin - sen verran erikoinen
ja hauska laite on kyseessä, että sitä ei voi ohittaa
ihan muutamalla sanalla.

Daavid ja Goljat...

Jensen Interceptor oli liikenteessä koekilvellä

Harrasteparkissa oli myös engelsmanneja
kumpanakin päivänä, joita yritin bongata parhaani
mukaan kameran ruudulle. Sieltä pisti
sunnuntaina silmään se kullanvärinen Jensen
Interceptor, josta kirjoittelin Jensenin jutun
yhteydessä aiemmin viime vuonna. Peli oli saatu
ajokuntoon ja sisustaa uusittua, mutta auto oli
vielä ulkoasultaan vuoden takaisessa mallissa.
Tapasin myös omistajan ja hänen sukunimensä
sopii autoon kuin nenä päähän: Jensen...
Imatralta oli näyttelyyn pyyhkäissyt Tanhuanpään
Risto TVR Chimaera 500:lla. Viisilitraisella

Berkeley SE492 -58

koneella varustettu V8-brittimuskeli
nahkasisustuksineen ja puusomisteineen oli
hienossa, metallinhohtoisessa BRG-värissä ja
murahteli komeasti. Kuvasin autoa vähän sieltä
täältä ja tarkempaa juttua tulee seuraavassa
Brittisportin numerossa.
Entisten näytösajojen sijaan, tänä vuonna
järjestettiin lauantaina ajelutapahtuma, Lahti
Classic Tour. Kuutisenkymmentä autoa starttasi
hieman yli 100 km:n reitille Lahti-hallilta ja maali
oli myös siellä.
SUNNUNTAINA TYÖTÄ VUOROTTA
Sunnuntaina aamulla Mikko liftaili Falckhinauspalveluilta lainaksi saamani Mersun
hinurin kyytiin Korson ABC:ltä (entinen Esso).

Kun kerran suunta oli sama, niin näin hoitui
kivuttomasti Vauxhallin hakeminen.
Vastapalvelukseksi saisin sitten apuja HRF:n
osaston BMW-kilpurin lastauksessa takaisin
hinurin lavalle.
Koska olimme ajoissa hallilla, niin pystyin
ottamaan rauhassa kuvia myös vastapäisestä,
Suomen Urheiluautoilijoiden (SUA) osastosta.
Tontille oli raahattu venäläinen ilmatorjuntaohjus
Hyrylän ilmatorjuntamuseosta ja valkoisen Lotus
Espritin selässä oli siipi "rakettimoottorin" kera.
Pilke silmäkulmassa rakennettu, uutta urheilu-,
GT- ja erikoisautokerhoa mainostava osasto oli
jonkinmoinen kävijämagneetti yleisön
keskuudessa - ainakin kamerat räpsyivät ahkerasti
"James Bond - The Spy who left me" -Lotuksen
edessä. Kerholla pyöri tuttuja naamoja SccH:sta

ja läppää tuli heitettyä puolin ja
toisin päivän mittaan. Heillä on
syksyllä ilmainen "urheiluautoilijat
Vanajanlinnassa
25.8."
tapahtumansa, jonne kaikki
urheilu-, GT-, erikois- ja
klassikkoautot ovat tervetulleita
Concours d`Elegance hengessä.
Lisätietoja kesän kuluessa: sua.fi

MG TD -53

Päivän mittaan tuli jaettua
mainos-flaijereita Grand Race kisasta kaikille tärkeimmille
osastoille ja harrasteparkin
helmien ikkunoihin. Samalla tuli
vilkaistua Alfamerin osastolla
Erkki Vanhasen uutta, 400 sivuista, rataautoilusta kertovaa kirjaa, jonne meikäläisenkin
kuva Mustang-kilpureineen oli eksynyt Historic
Racingistä kertovaan osioon. Odotankin nyt kieli
pitkällä omaa PR-kappaletta, kun Ekiä tuli
avustettua kirjan teossa Grand Race:n alkuaikojen
kuvilla ja jutuilla.
Kun näyttely päättyi klo 17.00, niin Mikko
lupauksensa mukaisesti autteli BMW 2002:n
lavalle saannissa ja vähän muussakin. Päästin
kumminkin Mikon kotiinpäin ja jäin itse
hissunkissun laitteilemaan messuosaston
roippeita kokoon ja imuroimaan mattoa
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seuraavaa käyttöä varten. Yksin touhu oli sen
verran hidasta (mm. mattojen rullaus ja teippien
poisto lattiasta oli yhtä tuskaa...), että vasta 20.30
olin tankkaamassa hinurin ja perävaunun
yhdistelmää ennen moottoritieajoa.
Noin tunnin ja vartin päästä olin kotona
Rekolassa, jossa tiputin kärryn pois perästä ja
sitten pojan kanssa suuntasimme reilussa
vesisateessa Kauniaisiin viemään Bemarin
kotitalliinsa takaisin. Ennen puolta yötä piti vielä
hakea Chrysler lavalle, jotta sillä päästäisiin Falckin
tukikohdasta takaisin. Kello oli sitten loppujen
lopuksi 00.30, kun pääsimme takaisin kotiin.
Näin oli yksi näyttely saatu melkein
päätökseen - vielä oli se näyttelytavaroita sisältänyt peräkärry
purkamatta, mutta se saisi odottaa
alkuviikon inspiraatiota. Ei tullut
kyllä
mieleenkään
alkaa
kantelemaan tavaroita vesisateessa
rättiväsyneenä...
Ratin päällä juttua rustaili:
Jouni Airaksinen
Viereinen sivu: SUA:n osasto
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ääsiäisen perinteisessä American Car
Show:ssa oli juhlavuoden kunniaksi
arvottavana -67 avo-Mustang kaikkien
kävijöiden kesken. Sen nappasi vasta 11v Ilona
Siren Turengista.
Motorsport-puolelta löytyi se näyttelyn
ehdottomin helmi - ei tosin britti, vaan James
Bond filmeistäkin tuttu Toyota 2000 GT.
Originelli tuotantoyksilö oli kovalla katolla ja se
oli saatu lainaan Tanskalaiselta omistajaltaan
näyttelyn ajaksi, uuden Toyotan sportin
lanseeraukseen vetonaulaksi.
Eteläisen veljeskansan autotallien kätköistä oli
kaivettu maukkaannäköinen Ford GT 40 replica, joka Gulfin väreissä on varmaan
parhaimmillaan. Kyllä sillä kehtaisi mennä
kioskille...
Vanhoista polkuautoista oli kerätty hauska
osasto, jonka ehkä sympaattisin kulkine oli

1963-mallinen, Austin A40 -polkuauto. Veikkaan,
että ko. yksilöllä on ajanut polleita poikia tai tyttöjä!
Moni mobilisti veti varmaan ylimääräisen kerran
henkeä nähdessään Rolls Roycen kiihdytysversion
näyttelyssä. Toteutus oli sinällään laadukas, vaikka
vähän härski onkin. Palkintopyttyä tuli
kumminkin kotiinviemisiksi eli yleisö tykkäsi
kovasti!
Jouni Airaksinen

