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Hyvää alkanutta vuotta 2013! Kuten 
joululehtemme välistä löytynyt ker-
homme “virallinen” tapahtumaka-

lenteri näyttää, kevätkokous 22.3. lähestyy. 
Toivomme paikalle jäseniä vaikuttamaan ker-
homme toimintaan. Kokouskutsu on myöhem-
min tässä lehdessä.
 
Kätevä kalenteri näyttää ne tapahtumat vuo-
delle 2013, joissa pyrimme olemaan mukana. 
Tärkein päivä on tietysti Haikko Picnic, joka 
järjestetään sunnuntaina 2.6. Se on kerhomme 
vuoden päätapahtuma.
 
Jos sinulla on hyviä ideoita kalenterin ulko-
puolelta muille kerholaisille menovinkeiksi, 
kerro niistä vaikka kevätkokouksessa. Vinkkejä 

voit lähettää myös sähköpostilla. Näin saamme 
jokaiselle vinkkejä tulevalle ajokaudelle. Kesä 
on tapahtumia täynnä.
 
Tänäkin vuonna Classic Motor  Show 4.-5.5. 
jää ilman kerhomme ruutua vapaaehtoisten 
puuttuessa. Osallistumme tapahtumaan katso-
jina ja järjestämme sinne yhteisajon lauantaina 
4.5. Tarkemmat tiedot tässä lehdessä.
 
Jos joltain on päässyt oikea ajoasento unoh-
tumaan talven aikana, alla kuvallista vinkkiä 
viime kesän Viron retkeltä. 
 
Kauko Ruuska
puheenjohtaja

Ratin ja selkänojan välistä



Grips Garage Oy kutsuu MG Car Club of Finland Ry:n 
jäsenet ja ystävät tutustumaan uusittuihin toimitiloihinsa 
tiistaina 14.5.2013 klo 18:00 alkaen, osoitteeseen Vanha 
Nurmijärventie 175, 01750 Vantaa.

Tulijoita kannustetaan saapumaan omilla harrasteajoneu-
voillaan. Kahvi- ja pullatarjoilu.



K O K O U S K U T S U

M.G. Ca r Clu b o f fi n l a n d r.y. :n 
s ä ä n tö M ä ä r ä i n e n k e vät ko ko u s

Aika:

22.3.2013 alkaen klo 19:00

Paikka:

Pub Hemingway’s. Hietalahdenranta 11, 00120 Helsinki. 
Hietalahden torilla on maksuttomia parkkipaikkoja alkaen klo 19:00. 

Ratikka 6:n pysäkki on pubin edessä.

Esityslista:

Listalla sääntömääräiset asiat. 
Lisäksi vapaamuotoista tapahtumien ideointia ja 

kehityskeskustelua klubin toiminnasta.

Tervetuloa

Hallitus



Hei täältä Nurmijärven yksiöstäni. 

Viime kesä meni kivasti uuden perheeni kanssa 
johon kuuluvat Raija Holma ja Jyrki Lotila.

Maileja tuli kotimaassa jonkin verran yli 3000. 
Enpä jättänyt noita pulaan kertaakaan. Kausi 
alkoi Lahden Classic car showsta, joka oli muu-
ten vähän turhan viileä keikka avona. Sitten 
käytiin MG kerhon kokoontumisessa Hai-
kossa, joka olikin ensimmäinen kertani kolle-
gojeni kanssa täällä Suomessa.

Tulin kyllä jo 1988 jenkeistä tänne Suomeen. 
Silloinen perheeni ei paljon kokoontumisista 
perustanut ja seisoskelinkin muiden kavereiden 
kanssa lähinnä säilytyksessä. 

No tänä kesänä oli sitten vielä vähän sukuloi-
miskeikkoja ja käytiinpä Ahveniston veteraani- 
kisoissakin loppukesästä.

Ennen noita keikkoja, Jyrki laitteli minulle jar-
rut ja teki joitain pieniä huoltohommia. Pitkä 
seisominen ei kumiosilleni ole oikein tehnyt 
hyvää. Ikäisekseni olen kuitenkin melko fii-
nissä kunnossa, enpä ole paljon remonttirahoja 
kuluttanut elinaikanani.

Nyt talvella sitten alkuperäiset mattoni aiheut-
tivat ketjureaktion jonka jälkeen ohjaamossa ei 
sitten ole oikeastaan mitään irtisaatavaa jäljellä. 
Jyrki on viettänyt kanssani lukuisia tunteja ja 
poistanut niin lattialevyt, kojetaulun, ohjaus-
vehkeet, polkimet, sähköjohdot ja lämmitys-

MRA-7 / MGA -59 
tAlven kuuluMisiA



laitteen. Pitipä kuulemma vielä jarruputket-
kin ottaa pois, kun ovat niin hyvin näkyvissä. 
Onneksi Oskari Åvall tuli kartoittamaan kun-
nostusta, saatiinpa ammattilaisen mielipide 
ennen kuin alkaa kasaustyöt. Runkohan oli 
lattialevyjen alta toki ruosteessa, mutta kuten 
Oskari sanoi, hyvässä kunnossa. Jyrki sitten 
pesi ja hio kaikenmaailman rälläköillä ja muilla 
teräsharjaa pyörittävillä vempaimilla ruosteet 
ja muut irtoavat maalit pois. Kaikki on käyty 
lävitse ohjaamossa, niin kojelaudan taustat 
kuin rättikaton säilytyspaikkakin. Oskarilla 
on samanlainen MGA myyntinäyttelyssään 
Klaukkalassa ja siitä on hyvä käydä katsomassa 
jos Jyrkin ottamat valokuvat eivät riitä.

Yksinkertainenhan olen, kuten me -59 oltiin 
aikoinaan, mutta on minussa silti aika monta 
osaa. Sulaketaulussakin on peräti kaksi sula-
ketta. Onneksi on saatavissa alkuperäisen kal-

taisia johtonippuja, joissa värit ja muut ovat 
täysin samat. Jopa tuollainen myyntimieskin 
osaa niitä vaihdella keskenään tai ainakin on 
antanut niin ymmärtää. No maalaukset ovat 
happomaaleilla ja epokseilla nyt tammikuussa 
saatu tehtyä ja irto-osat ovatkin seuraavaksi 
vuorossa. Osia on Oskarin kautta tullut mm. 
täydellinen johtosarja, vanerit lattiaan, matot, 
jarruputket ja kaikenlaista muuta pientä. Täy-
tyy toivoa isännältä aikaa harrastuksiin, hänhän 
on jo emäntää varoitellut Viron keikasta jonka 
MG kerho perinteisesti kesäisin tekee.

Ei se minusta ole kiinni, mutta jos hommat 
eivät edisty, tulen sitten kuorma-auton lavalla.

Kesän odotuksin 

MRA-7, Raija ja Jyrki

Viime vuoden tapaan yhteislähtö Lahden Classic Motor Show:-
hun Shell-huoltamon pihasta 4.5.2013; Kehä-3 ja Tikkurilaan me-
nevän tien risteysosoite: Härkävaljakontie 30. Runsaan osanot-
tajamäärän jonoon järjestäytyminen alkaa 8:45. Lähtö heti sen 
jälkeen klo 9:00; ajetaan Vanhaa Lahdentietä kohti Lahtea, mu-
kaan pitkän letkan hännille voi liittyä myös matkan varrelta. 



MAjoR euRopeAn events foR 2013
HåkAn siGeMARk

Month Date Place Name and description Contaktperson 
/telephone/website/mailadress 

Country Comments 

January 6 Houten MG information & Spare Parts Day MGCC Holland Holland Autojumble 

February 1-3 Bremen Bremen Classic Motor Show MGCC Germany Germany Exhibition 

 6-10 Paris Retromobile MGCC France France Exhibition 

 17 Stoneleigh MG Spare Day MGCC UK England Exhibition 

March       

April 10-14 Essen Techno Classica MGCC Germany Germany Exhibition 

May 17-19 Berlin Pfingstmeeting  MGCC Germany Germany Rally 

 23-26 Hardanger Norsk MG Treff MGCC Norway Norway Rally 

 25-26 Holland Octagontour MGCC Holland Holland Rally 

June 2 Helsinki Haikko Picnic MGCC Finland Finland Rally 

 9 Gavnö Gavnö Classic Jumble MG Car Club Danish Centre 
 

Denmark Exhibition 

 7-10 Davos MGCC Switzerland 65 year MGCC Switzerland Switzerland Rally 

 15-16 Silverstone MG Live Kimber House England Event 

 30 Waalwijk British Car Jumble MGCC Holland Holland Autojumble 

July 21 Antwerp MG Car Club Antwerp 35 years MGCC Holland Holland Rally 

 25-28 Vejle MGCC Denmark 40 year MGCC Denmark Denmark Event 

August 16-20 Aviemore EEOTY 2013 Caledonian Centre Scotland Scotland Event 

 29-8/9 Sardinia Mare e Monti MGCC Italy Italy Rally 

 31/8-
1/9 

Luxembourg International Ardennen Meeting MGCC Luxembourg Luxembourg Rally 

September       

October       

November 30-8/12 Essen Essen Motor Show MGCC Germany Germany Exhibition 

December       



Suomen Urheiluautoilijoiden (SUA) 
ensimmäistä concours-tyyppistä tapah-
tumaa vietettiin 25.8. 2012 Hämeenlin-

nassa. Tapahtumapaikkana oli Vanajanlinna, 
joka puitteiltaan sopii tapahtumalle oivallisesti. 
Oikeastaan hienompaa ympäristöä ei varmaan 
Suomesta löydy sporttisille klassikkoautoille ja 
tilaakin on aika sopivasti linnan ympäristön 
puistossa.

Vavulin Karin kanssa päätettiin piipahtaa pai-
kalla, kun aurinkoista säätäkin oli luvassa. Apu-
kuskin ominaisuudessa pyöräytin picnic-eväät 

mukaan ja lauantaina ajelimme Karin MGB:llä 
loppukesän auringonsäteistä nauttien vanhaa 
tietä Hämeenlinnaan. Vanajanlinnalle saavut-
tuamme, pääsimme linnan ja järven väliseen 
puistoon VIP-parkkiin, mikä oli ihan mukava 
yllätys.
 
KAIKENLAISTA KALUSTOA

Tapahtumassa oli mukana sporttista kalustoa 
laidasta laitaan. SUA:n omien jäsenten autoja 
sekä paikalle saapuneita urheilu- ja GT-au-
toihmisiä ajopeleineen. Rauniston Yrjön MG 

URHEILUAUTOILIJAT 
VANAJANLINNASSA



TC:kin paistatteli päivää puistossa. Lisäksi oli 
paikalla pari klassikkoautoyritystä esittelemässä 
omaa kalustoa: Oskarin Grips Garage:lla oli 
brittikalustoa ja Turkulainen Triangle Motor 
Company oli tuonut paikalle ainakin Alvis 
Barson Specialin, punaisen, 4.9L:n V8 Mase-
rati Boran ja ranskalaisen muskeli-GT:n - Facel 
Vegan.

Uudempaa kalustoa edustivat mm.  valkoinen 
458 Lamborghini (ainut avo Suomen kilvissä - 
ainakin sillä hetkellä...) sekä keltainen Gallardo 
että tummanpuhuva MB SL 55 AMG. Uudeh-
koon kastiin voitiin lukea myös Calypso Red 
-värinen Lotus Esprit V8 -96. Tuo 350 hevos-
voimainen twinturbo kelpaisi kyllä meikäläisel-
lekin...

Jenkkiautojakin oli sopivasti paikalla ja linnan 
oven vierustalla olleet Ford GT ja Diamante 
olivat niistä varmaan huomiota herättävim-
mät. Lisäksi tapahtumassa oli ainakin Corvette 
Stingray ja muutama Ford Mustang. Saksaa 

edustivat MB:n lisäksi myös puolenkym-
mentä Porschea ja engelsmanneja mm. MG:t, 
Jaguarit, Lotukset, TVR:t, Triumphit ja Rover 
Vitesse. Youngtimer-italiaanoista ihastutti mei-
käläistä avonainen -83 Ferrari Mondial 3.0 
QV, joka tietysti oli väriltään punainen. Toija-
lasta tullut kuski lupaili tulla sillä myös Grand 
Raceen, kun autolla on ikääkin riittävästi har-
rasteparkkiin. Semmoisen umpikattoisen ver-
sion omisti kaverini joskus -90-luvun alussa ja 
siihen tuli tutustuttua apukuskin paikalta use-
ampaankin kertaan. Itse asiassa nöyryytin 200 
SX turbo-Nissanilla ko. kaverin Ferrareineen 
Alastaron moottoriradalla parilla auton mitalla, 
kun joskus -92 tai -93 ajelimme leikkimielisen 
kisan kahdestaan kilpailupäivän iltana, kun rata 
oli vapaana.

OHJELMASTA

Päivän ohjelmaan kuului hyväntekeväisyysaje-
lutuksia, jossa maksava asiakas sai valita muu-
tamista urheilu- ja GT-autoista ja sai lahjoi-



tuksellaan muutaman kilometrin kierroksen 
kuljettajan ohjastamana. Hintahaitari näytti 
alkavan 30 eurosta ja satasella taisi saada jo aika 
harvinaista kyytiä. Taisi mm. Gulfin väreissä 
oleva Ford GT -kyyti maksaa satasen verran ja 
kuskinakin oli aito legenda eli TM:n toimitta-
jana tutuksi tullut Jarmo ”Jare” Sukava. Saadut 
varat lahjoitettiin hyväntekeväisyyskohteeseen, 
joten ideana oli pistää hyvä kiertämään. Kuskit 
itse ajoivat palkkiotta, joten heillekin hatun-
nosto asiasta!

Hienoimmat autot palkittiin Concours-kisassa 
ja lasisia pystejä näytti olevan runsain mitoin, 
joten luokkiakin oli useita. Autot olivat hie-
noja, joten tietty valinnan vaikeus oli varmaan 
palkintoraadilla.

Päivän tohinan jälkeen oli illalla ohjelmassa 
gaala-illallinen, johon tosin emme osallistu-
neet, kun olimme vain päiväretkellä Karin 
kanssa. YouTubesta kuitenkin sai ihailla hienoa 
ilotulitusta, joten SUA:n ”pojat” olivat vetäneet 
tyylillä loppuun asti. Videon voi bongata ko. 
kerhon kotisivuilta: www.sua.fi

Tänä vuonna tapahtuman päivämäärä on jo 
tiedossa eli 27.-28.7. ja paikkana Vanajanlinna. 
Kaikki MGCCF:n jäsenet ovat tervetulleita 
sporttisilla klassikoillaan. Varsinainen con-
cours-päivä on tuo sunnuntai ja lauantaina on 
sitten ilmeisesti ajelua ja gaala-ilta. Tarkemmat 
tiedot ilmestynevät SUA:n kotisivuille jossain 
vaiheessa ja lisätietoja saadaan varmaankin, kun 
Suomen Urheiluautoilijat tulevat piipahtamaan 
Haikossa 2.6.-13 picnic-vieraina.

Jouni Airaksinen



2014
European Event of the Year

August 21st - 24th

Nyborg, Denmark

MG Car Club Danish Centre



In the first building was an MG A twin cam 
coupe, waiting on restoration, this car only 
had a standard engine and cylinder head, but 
Oskari had sourced a brand new twin cam head 
on ebay, from the USA which was to be fitted, 
during the restoration In the adjacent part of 
the building there was a 1934 Mercedees Benz 
cabriolet, one of only 16 ever produced, the 
workmanship in this  restoration was absolu-
tely outstanding, complete new doors, boot 

lid, rear mud guards, a 
testament to the skill of 
young Oskari who only 
started the business 4 
years ago.

Next we moved to 
the building housing 
Oskari,s private col-
lection, a 1947 MG 
TC, a  1952 MG TD 

fitted with an Italian made supercharger,a 1500 
supercharged MG A, an MG A twin cam and 
an MG B roadster, not a bad collection for a 
25 year old. Also in this building there was a 
vintage Rolls Royce and a Pierce Arrow, both 
badly in need of a complete restoration.

The final building contained a Rover 90, an 
Austin Healey, an Armstong Siddley and a Pac-
kard together with a fibreglass kit car body that 
was going to be built up utilising MG A motor 
and running gear. Finally Oskari took us into a 
large new building that was going to be used to 
consolidate his projects from the various other 
buildings into one main area.

We said our goodbyes to Magnus and Kimmo 
and thanked Oskari for a most entertaining 
experience which I likened to going into Ala-
dins Cave.

In 1981 Kalle Tenlenius from Finland, came 
to Australia to supervise the installation of a 

newsprint paper machine at Albury Wodonga, 
for Australian Newsprint Mills, the company 
I worked for at the time had the contract to 
supply the exhaust & ventilation systems asso-
ciated with the installation. During the course 
of the contract Kalle visited our workshop, in 
Gepps Cross, several times, and I visited  the 
site in Albury Wodonga, and as a result became 
quite friendly with 
Kalle, and kept up the 
occasional contact via 
xmas cards and then by 
email.

When I decided to go 
to the Goodwood Revi-
val this year it seemed 
like an ideal opportu-
nity to combine a trip 
to Finland (and Sweden, more of that in a 
future article ) to spend  some time with Kalle 
after our last meeting 31 years ago.

Kalle had arranged to meet me at Helsinki air-
port, wearing a tee shirt with a logo from his 
former employee, Valmet Oy, so that I would 
recognise him.

Apart from general sight seeing in Finland Kalle 
had arranged to meet with two of his former 
work colleagues, Kimmo Kalela, owner of a 
red MG B roadster and Magnus Diesen with 
a green MG A 1600 roadster. The meeting was 
to take place at Grips Garage, a vehicle restora-
tion business, run by a 25 year old young man, 
Oskari Avall. Not expecting to see anything 
of great interest, I was amazed when Oskari, 
started opening up the various barn like buil-
dings scattered around the property which was 
located in an almost rural setting.

MGs in finlAnd -  septeMbeR 2012
An Article by Arthur ruediger



Viron retki järjestetään nyt 10:tä kertaa. 
Yleensä yöpymispaikkamme on ollut asial-

lista keskitasoa paikallisen mittapuun mukaan. 
Mutta olemme kerran viihtyneet jopa vaatimat-
tomassa neuvostoaikaisessa puhkekeskuksessa 
ilman mitään pysyviä vammoja. Matkan tun-
nelmanhan luovat matkailijat itse, ja jos sääkin 
suosii, ajelu ja huulenheitto porukan kesken 
ovat ne avaimet onnistuneelle reissulle.

Juhlavuoden kunniaksi yövymme tällä kertaa 
tavallista ylellisemmin. Viron kartanoihin on 
viimevuosina sijoitettu rahaa ulkomailta. Enti-
sistä rähjäromanttisista kartanoista on sukeu-
tunut luxuslomakohteita, joissa paikalliset ja 
naapurimaiden silmäätekevät lomailevat, järjes-
tävät häitä ja merkkipäiviä. Yksi suosituimmista 
kartanoista on Vihula. Valitettavasti hintataso 
on ollut aika suolainen tavalliselle retkeilijälle.

MGCCF:lle tarjoutui kuitenkin yllättäen mah-
dollisuus päästä Vihulaan kohtuuhinnalla, huo-
limatta parhaasta sesonkiajasta. Tässä ohjelma:

Kokoontuminen Helsingin Länsisatamassa lau-
antaina 8:00. Eckerö Line M/S Finlandia lähtee 
9:15. Buffet-aamiainen laivalla. Saapuminen 

Tallinnaan 11:45. Rauhallinen ajelu pikkuteitä 
pitkin Vihulaan. Majoittuminen astetta parem-
piin Zen-huoneisiin (yksilöllisiä design-huo-
neita vanhoissa rakennuksissa). Hotellin johtaja 
Heikki Vanhanen ja hallituksen jäsen Paul Tay-
lor (englantilainen Bentley-harrastaja) vastaan-
ottavat ryhmän kartanon entisöidyllä myllyllä. 
Luvassa on tervetulodrinkit ja lyhyt esitelmä 
Vihulan historiasta. Klubin oma iltajuhla jär-
jestetetään katetulle terassille, elävää musiikkia.

Kustannukset:
Laivamatka ees-taas: kuljettaja €66, apukuskit 
samoin €66/ kpl, autosta veloitetaan €76.
Hotelli: €85/ 2 hengen huone.
Ruokailut: Aamiainen laivalla €13/hlö, ilta-
juhla Vihulassa noin €35/hlö sisältäen ruuan ja 
ohjelman. Juomat oman kulutuksen mukaan. 
Buffet-illallinen laivalla paluumatkalla €26/hlö, 
hintaan sis. juomat (myös viini ja olut).

Huoneita on varattu 15 kpl. Ilmoittautumiset 
25.4. mennessä: helena.ruuska@elisanet.fi tai 
050-5430414 / Kauko. Ilmoittautuneet saavat 
tarkemmat ohjeet sähköpostilla.

Terv.  Tomi

VIRON RETKI 8-9.6.2013
Kohteena ylellinen Vihulan kartano





Kun poikamme Allan perheineen muutti 
uuteen työpaikkaansa Vancouveriin, 
saimme hyvän syyn lähteä kyläilemään 

Amerikan mantereelle. Samalla voisimme tavata  
USAssa asuvat sukulaiset ja ystävät. Etäisyyttä 
kohteiden välillä näytti riittävän, joten jostain 
piti hankkia auto – ja mikäs muu kuin MG!

Netin kautta se löytyi! Vancouverissa oli myy-
tävänä punainen MG-B vuodelta 1974. Allan 
meni paikalle ja lähetti Skypellä kuvia. Pientä 
kosmeettista kohennusta ja osien vaihtoa 
lukuunottamatta auto vaikutti hyväkuntoiselta. 
Tehtiin kaupat.

Yhdestä asiasta Allan varoitti. Pienen auton 
takakontin valtaa suurimmalta osin varapyörä, 
joten normaalit matkalaukut eivät tule kuu-
loonkaan. Kyytiin mahtuu vain kaksi pientä 
kassia. Niihin piti sulloa seitsemän viikon tava-
rat! No, hyvä syy ostaa jostain matkan varrelta 
uusia vaatteita.

Toinen päivä syyskuuta lähdettiin. Ensin len-
täen Chicagoon ja sieltä kaksi ja puoli vuoro-
kautta junalla yli Kalliovuorten Seattleen. Kat-
selimme alkuun Mississippi-joen rantoja, sitten 
loputtoman laajoja preerioita kuin Sitting Bull 
-tarinoista. Junasta näimme myös ensimmäiset 
öljykentät.

SEITSEMÄN VIIKON 
S E I K K A I L U



Vancouverissa vietimme viikon.  Ensimmäinen 
ajelukohde uudella MG:llä oli British Car Clu-
bin kokous vanhassa linnoituksessa Victoriassa. 
Vuoden autoksi oli valittu MG-B! Vanhassa 
julisteessa autoa mainostettiin sillä, että taka-
penkille mahtuu kaksi lasta mutta ei anoppi. 
Ennen USA:han lähtöä hankimme autoon tur-
vavyöt ja muuta pientä sekä Kanadan ja USAn 
kartoilla varustetun navigaattorin.

USA:n rajalla passintarkastusjonossa alkoi 
moottori kiehua. Koska Rauno istui levolli-
sesti paikallaan eikä näyttänyt välittävän koko 
asiasta, alettiin naapuriautoissa huolestua ja 
huitoa. Heitä rauhoittaakseen Rauno ajoi 
auton sivuun, nosti konepellin, oli tekevinään 
jotain ja ajoi takaisin jonoon. Hetkessä tuli pai-
kalle Ramboa muistuttava poliisi ja kyseli onko 
tilanne hallinnassa? Kaikki ok, sanoi Rauno ja 
lupasi hoitaa homman loppuun rajan yli pääs-
tyämme. Rajan takana kone keitti uudelleen. 
Selvisi että kuumaa erämaataipaletta varten 
hankittu lisätuuletin oli asennettu väärin päin. 
Viilennyksen sijasta se lisäsi lämpöä! Helppo se 
oli kääntää ja ongelma hoitui.

Pettäviä mielikuvia

Päätimme välttää suuria moottoriteitä ja valit-
simme aivan Tyynenmeren rantaa seuraavan 
vanhan valtatien, Highway One:n. Mieles-
sämme olivat aurin-
koiset ja helteiset kuvat 
rannikolta Bay Watch 
-sarjojen malliin. 
Alkuun ajelimmekin 
kauniissa auringon-
paisteessa, mutta mitä 
lähemmäs Tyynenme-
ren rantaa tulimme 
sitä viileämmäksi ja 
sumuisemmaksi sää 
muuttui. Maisemat 
olivat hienot. Oli hui-
keita äkkijyrkkiä kal-
liorinteitä, pieniä rau-

hallisia lahdenpoukamia ja aava meri mutta 
mielikuvat pettävät. Tyynimeri pitää ilman 
viileän kosteana ja sumuisena, lämpötila oli 
korkeintaan 19-20 astetta. Ajelimme kaikki 
vaatteet päällä ja katto alhaalla. Se kuvitte-
lemamme Kalifornian 35 asteen lämpö on 
sisämaassa. Ann, syntyperäinen australialai-
nen, muistutti lakonisesti että Bay Watch on 
kuvattu Australiassa!

Yövyimme Coos Bay:ssä, jonka kaduilla 
pyöri harvinaisen paljon vanhoja autoja 
ja koreita ”hotrodseja” osallistumassa pai-
kalliseen cruisailuun. Lähtöpaikalla oli 20 
moottoripyörää ja 400 muskeliautoa, joissa 
kimmelsivät ”alkuperäiset” värit, luultavasti 
kaukana autenttisista, mutta koreaa oli.  Ete-
lään jatkaessamme näimme monta ”must” 
nähtävyyttä, myös sen jättimäisen puna-
puun, jonka läpi ajetaan autolla, mutta joka 
on vain yksi ison metsän suunnattomista 
puista. Metsä on niin suuri että näkymään 
turtuu pian eikä puiden koko enää hätkäytä.  

Jatkoimme matkaa Sacramentoon, jossa 
vietimme muutaman päivän suomalaisten 
ystävien luona tutustuen kaupunkiin ja sen 
kauniisti entisöityyn vanhaan osaan. Kaik-
kea ei oltu säästetty sillä julkinen liikenne oli 
lähes tuhottu. Amerikalaiset autonvalmista-
jat oli ostanut kaikki bussiyhtiöt itselleen ja 



sen jälkeen lakkauttanut ne. Samoin oli käynyt 
kaupungin raitiotielinjoille, joista vain yksi oli 
jäljellä.  Asukkaille jäi ainoaksi vaihtoehdoksi 
oma auto, usein kaksi. Amerikkalaisissa kau-
pungeissa ei ydinkeskustaa lukuun ottamatta 
voi kävellä, sillä jalkakäytäviä ei ole. Kaikki on 
suunniteltu autoille.

Sacramentosta jatkoimme edelleen etelään.  
Tienvarren kylteissä kehotettiin pitämään ajo-
valot aina päällä. Huomasimme että meilläpä 
toimivat ainoastaan takavalot. Lähellä Santa 
Barbaraa oli valtava Moss Motors -varaosa-
kauppa, josta ostimme uuden valokatkaisijan ja 
paljon muuta. Yrityksen johtaja esitteli meille 
paikkoja sillä aikaa kun ostoslistaamme koot-
tiin. Sieltä lähtee päivittäin maailmalle 1500 
pakettia, New Yorkin myymälästä vielä enem-
män. Rauno asensi katkaisijaa motellin parkki-
paikalla, mutta MG on brittiauto ja katkaisijan 
reikä amerikkalaiselle osalle ihan liian pieni. 
Niinpä se sai jäädä roikkumaan johtonsa varaan 
kunnes myöhemmin korjattiin.

Muitakin kokoeroja ilmeni. Pienillä bensa-ase-
milla oli joskus hankalaa täyttää tankki. MG:n 
tankki ei ole paikallisen gallonastandardin 
mukainen mutta pumppu on. Bensaa tulee lii-
kaa tai liian vähän. Maksuautomaatitkaan eivät 
aina osaa lukea eurooppalaista luottokorttia. 
Sisällä asemalla asiat toki hoituvat.

Suurta ja vielä suurempaa

Amerikan suurista nähtävyyksistä voiton vei 
Grand Canjon. Sen kuuluisalla näköalapaikalla 
Mathers Pointissa tajusimme mitä tarkoittaa 
suuri. Mikään valokuva ei  pysty välittämään 
sen huimaavaa kokoa eikä sitä voi sanoin 
kuvailla. Se pitää nähdä!
 
Amerikan tiet on piirretty pitkällä suoralla vii-
vottimella horisontista toiseen. Ne halkovat 
maisemaa   keskellä ei-mitään, edes puita tai 
pensaita ei aina ole. Soraisessa maassa sinnit-
telee heinätupsu siellä täällä. Jossain kyhjöttää 
aikaa sitten hylätty bensa-asema.  Koska väl-
timme isoja moottoriteitä emme koulubusseja 



ottaa kontaktia. Yleensä meni puolisen tuntia. 
Sitten joku jo vilkutti tai tuli kertomaan että 
hänellä – tai hänen isällään – oli aikanaan 
tuollainen auto.  Ihmisten rentouden ja ystä-
vällisyyden vastakohtana aavisteli joskus pelon 
ilmapiirin. Kaikkialla on varoitustauluja. Kas-
sat istuivat luodinkestävän lasin takana, pizze-
rian ovessa roikkui lappu ”Aseet jätettävä ravin-
tolan ulkopuolelle” jne.  

Louisianassa maisema vaihtui. Ylitimme laa-
jan räme- ja suoalueen. Suon päälle pilareiden 
varaan rakennettu tie – causeway – tuntui jat-
kuvan loputtomiin. Rämeen jälkeen ympäröi-
villä pelloilla kasvoi sokeriruokoa, lähestyimme 
New Orleansia. Nautimme muutaman päivän 
sen hienoista antimista, jazzista ja ranskalais-
korttelista, jonka Katarina-myrskykin näytti 
säästäneen. Tai sitten kaikki oli jo korjattu. 
Mississippi-joen risteilyllä soitti The Dukes of 
Dixiland -bändi. Muusikot kehuivat tunte-

lukuunottamatta nähneet lainkaan julkista 
henkilöliikennettä, emme myöskään pyöräi-
lijöitä jalankulkijoista puhumattakaan. Junat 
kyllä kulkivat. Pisin näkemämme tavarajuna 
käsitti 130 vaunua, joissa jokaisessa oli kaksi 40 
jalan konttia. Junaa kiskoi neljä ja työnsi yksi 
veturi.

Koska emme yleensä ajaneet kaupunkien kes-
kustaan, eikä pienten teiden varsilla ole ravinto-
loita, söimme ateriamme kaupunkien laitamilla 
sijaitsevissa pikkupaikoissa, jotka tarjosivat 
lähinnä pikaruokaa. Niiden valikoima oli ihan 
hyvä ja palvelu aina ystävällistä. Laki velvoit-
taa että kaikissa annoksissa pitää näkyä niiden 
sisältämä kalorimäärä. Sillä yritetään keventää 
tukevaa kansaa.

Ihmiset kaikkialla olivat rentoja ja erittäin 
mukavia. Löimme aamuisin vetoa siitä, kau-
anko kestää ennen kuin ensimmäinen ihminen 



vansa Helsingin, sillä he olivat soittaneet Story-
villessa vuonna 1996!

Hieno liikennekulttuuri

Maassa, joka on suunniteltu autoilulle, osa-
taan ajaa sivistyneesti. 10.000 ajokilometrin 
matkalla emme nähneet kenenkään ajavan 
ylinopeutta. Liikenne on erittäin leppoisaa. 
Osasyynä ovat ehkä kovat rangaistukset. Kun 
koulubussi pysähtyy, pysähtyy koko muukin 
liikenne molempiin suuntiin. Koulujen tai tie-
työmaiden kohdalla olevien rajoitusten rikko-
misesta saa tuplarangaistuksen. Näimme usein 
autoilijoita puhuttelevia poliiseja, mutta emme 
saaneet selville mistä tietä valvottiin tai mistä 
poliisit tielle ilmestyivät!

Kaliforniasta lähdettyämme huomasimme että 
roskaamisesta – vaikka tupakantumpin heit-

tämisestä – rangaistaan todella rankasti. Kali-
forniassa sakko on 1000 $, Arizonassa 500 $ ja 
New Mexicossa 300 $. Myös Etelä-Carolinassa 
sakko on 300 $ mutta se maksetaan vasta 
kun 30 vuorokauden vankilatuomio on ensin 
lusittu! Siitä jo oppii kovapäisempikin. Kaik-
kialla on siistiä.

Jos joudut joskus San Franciscon liikenteeseen 
on parasta ensin harjoitella mäkilähtöä. Kadut 
ovat niin jyrkkiä että vain ykkösvaihde vetää. 
Et näe yhtään mitä mäen päällä ja sen jälkei-
sessä maisemassa on tai tuleeko joku sivusta. 
Kaupunki on muutenkin niin suuri että sitä on 
mahdoton hahmottaa.

Eri teitä Suomeen

Okeeshobeessa (nimi lienee intiaaneilta?) tuli 
aika erota uskollisesta MG-ratsusta ja palata eri 



teitä Suomeen.  Floridassa on hyvä suomalainen 
huolintaliike, jonka haltuun jätimme auton. 40 
jalan kontti, johon mahtuu kahteen kerrokseen 
lastattuna 6 autoa, muutama moottoripyörä ja 
varaosia,  lähtee sieltä Suomeen kerran viikossa.   
Ennen paluuta teimme vielä retken yli soiden 
jonkinlaisella ilmatyynyaluksella ja seurasimme 
monsteriautojen kisaa. Kävimme myös ristei-
lemässä African Queenilla, sillä samalla jossa 
Humphrey Bogart ja Katherine Hepburn aika-
naan riitelivät ja rakastuivat.

Key Largoon ja Miamiin päästäksemme vuok-
rasimme Chervoletin ja ylitimme Evergladesin 
luonnonpuiston rämeet.  Causeway oli hyvin 
aidattu etteivät alligaattorit pääse kiusaamaan 
turisteja – tai päin vastoin

Tiistaina 23. lokakuuta nousimme Miamissa 
Chicagon koneeseen ja sieltä Helsinkiin.  
Kotona oli vastassa ilosta hullaantunut koi-
ramme Foster.

Ann Halme

FAKTAA
 

Aikaa:
 

seitsemän viikkoa

Kilometrejä: 

10.282

Polttoainetta: 

801,4 litraa – 
keskikulutus:8,3 l/100 km

Sää: 

Ajon aikana ei lainkaan 
sadetta. Hurrikaaneja ja sadetta 
edessä ja takana mutta mikään 

ei osunut kohdalle.



SARVISALON KESÄTORI       SARFSALÖ SOMMARTORG 

VETERAANIAUTOPÄIVÄ VETERANBILSDAG  
LAUANTAINA 27.7.2013  LÖRDAG 27.7.2013 
klo. 10 – 12     kl. 10 - 12 

Sarvisalossa järjestetään kesälauantaisin  På Sarfsalö ordnas under sommarlördagar  
jo perinteeksi muodostunut saaristolais  ett nu redan traditionellt sommartorg. 
kesätoritapahtuma.      

Lauantaina 27.7. on jälleen vuorossa  Lördagen den 21.7. är åter en veteranfordons- 
veteraaniajoneuvopäivä jossa aikaisempina dag. MG bilarna har varit värdigt    
vuosina MG.t ovat olleet edustavasti näytillä.  representerade under tidigare år. 

TULE SINÄKIN MUKAAN!   KOM OCKSÅ DU MED! 

Ajo-ohje:     Köranvisning: 
Porvoo – Isnäs -Sarvisalo  Borgå – Isnäs – Sarfsalö 
Noin 30 km Porvoosta    Ca. 30 km från Borgå 



~ Lisätietoja tapahtumasta ~
www.mamasclassics.fi

www.facebook.com/MamasClassics

Mama’s Classics toivottaa teidät terve-
tulleeksi perhekeskeiseen autoiluta-
pahtumaan, jossa kisaillaan kuljettajan 
ja kartturin yhteistoiminnasta valoku-
vatunnistus- ja aikatehtävissä.

Mama’s Classics tapahtuman reitit 
suunnitellaan Pirkanmaan maalais-
maiseman läpi, ja koska ei kilpailla 
vauhdista, on aikaa ihailla maisemia ja 
osallistua valokuva tunnistustehtäviin. 
Mama’s Classicin tapahtumareitit ovat 
kulkeneet muun muassa Vesilahden 
ja Lempäälän kautta Tamperelle, jossa 
osakilpailuja on ollut Keskustorilla 
sekä Pyynikillä. Kahden viime vuoden 
tapahtumissa on myös ajettu legen-
daarinen Pyynikin Ajojen reitti.

Tutustu tapahtuman luonteeseen osoit-
teessa www.mamasclassics.fi. 

ANNUAL  motor  CLASSICS  event  for  the  whole  family

25.5.  -  26.5.2013

Mama’s  Classics  on   
Porsche  White  Nights  

 tapahtuman  osakilpailu




