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Kaikki joukolla Haikkoon

K

erhomme perinteinen Haikko Picnic
2.6. tarjoaa kerholaisille tilaisuuden esitellä kalustoaan ja vaihtaa kuulumisia.
Pokaalit jaetaan tänäkin vuonna yleisön suosikille ja teknisen raadin valitsemalle autolle.
Ajokautemme alkoi tänä vuonna hieman reippaammin kuin aikaisemmin. Tästä kiitokset
Grips Garagen järjestämästä automeetingistä.
Osalle ensimmäinen pidempi ajolenkki oli 5.
- 6.5. Classic Motor Show Lahdessa. Helsinki-Lahti letkaa veti Kari Vavuli.
Molemmista artikkelit lehdessä. Jatkossa olisi
mukava saada lisää tällaisia käyntikohteita var-

sinkin alkukevääseen ja ajokauden loppuun.
Lähettäkääpä ideoita myös muualta Suomesta.
Mukavaa alkavaa ajokautta ja Haikossa tavataan!
Kauko Ruuska
puheenjohtaja

	
  

’26. BRITIT KOHTAAVAT’

FISKARS SUNNUNTAINA 11.8.2013 klo 10–14
VUODESTA 1986 OVAT BRITTIAJONEUVOJEN HARRASTAJAT
SUOMESSA KOKOONTUNEET VUOSITTAIN MUUTAMAKSI TUNNIKSI
YHTEISELLE PIKNIKILLE.
VUOSIEN VARRELLA ON TAPAHTUMAAN OSALLISTUNUT MM:
- ajs, ariel, matchless, norton, triumph
moottoripyöriä
- aston martin, cobra, ford jaguar, mg, mini,
morgan, rolls-royce/bentley, rover/land rover,
triumph, vauxhall/bedford merkkikerhot
- armstrong-siddeley, austin, austin-healey,
daimler, hillman, humber, morris, sunbeam, ‘helgonet’
volvo yms. Britti valmisteisia autoja.
Tänä vuonna järjestelyistä vastaa Finnish Jaguar Drivers’ Club
(FJDC) ja paikkana hyväksi havaittu Fiskars!

Kaikki brittiläisen moottorikaluston ystävät

tervetuloa!

Fiskars on päiväretken etäisyydellä:
- Turusta 110 km
- Forssasta 100 km

	
  

- Hyvinkäältä 100 km
- Tampereelta 230 km
- Helsingistä 88 km
- Lahdesta 175 km
Kuninkaantie yms. Lounas-Suomen hyväkuntoiset,

historialliset maantie soveltuvat erinomaisesti retkeilyajoon sekä vanhalla että uudella brittikalustolla! 	
  

	
  

YHTEYDET:

www.brititkohtaavat.org

e-mail: klubimestari@fjdc.fi tel. 050-304 9579/Juhola

LAHTI CLASSIC MOTORSHOW
4.5.2013

V

iime vuonna harjoiteltiin ensimmäistä
kertaa klubin omaa letka-ajoa Tikkurilasta Lahteen Classic Motorshow:hun.
Silloin tuloksena oli kolmen auton letka, joten
päätin vähän laajentaa osanottajamahdollisuuksia kertomalla yhteisajon ajankohdasta
SccH:lle, SUA:lle, TCCF:lle, Jaguar-klubille,
Rover-ystäville ja Rolssi-kerholle sekä infota
myös overdrive.fi -foorumia.
Lauantaina 4.5. olikin ihan mukavasti porukkaa kerääntynyt Ala-Tikkurilan Shellille, joten
olosuhteet näyttävälle letka-ajolle olivat olemassa. Itse olin liftannut Vavulin Karin punaisen MGB:n kyytiin ja vieressä huoltoasemalla
seisoi Kanadassa ja Amerikassa matkaa tehnyt
MGB Roadster ja Halmeen pariskunta. Paikalle oli saapunut myös Salosta asti oikealta
ohjattava Rolls Royce, joka oli myös myynnissä
nettiautossa. Omistaja vihjaili, että pikku puuhastelua (mm. maalipinta ja sähköt) vaativa
peli voisi lähteä sopivastikin, jos vaan oikea
rahamies löytyisi. Nettiautossa pyyntihinta oli
vajaa 14000 euroa, josta varmaan tonni-pari
lähtisi käteisostokaupassa pois. Mukaan letkaan oli saapunut myös Austin Healey 3000,
Mini, Simca 1000, Porsche 928, Mazda MX5,
Triumph Spitfire, ja Jaguar XJS cabriolet eli

kymmenkunta autokuntaa muodosti komean
kavalkadin kanssa-autoilijoiden iloksi matkan
varrella.
Letkaa lähdettiin vetämään ”rätti korvilla”,
koska aamu tuntui hieman viileältä. Mäntsälän jälkeen edessä ajeli punainen Austin Healey
3000, rekisterinumeroltaan AXM-1, jolla katto
oli tietysti auki. Pariskunnan varustus oli asianmukaisen lämmin pommittajaturkkeineen ja
jopa koiralla oli nahkakypärä! Karin mukaan
autokunta taisi olla SccH.n väkeä ja he ovat
usein tapahtumissa mukana.
Lahden messuhallille saavuttiin hiukan kymmenen jälkeen ja niinhän siinä kävi, että hallin
edusta ja jäähallin hiekkakenttä olivat juuri tulleet täyteen eli autoja ohjattiin muihin parkkeihin. Täytynee ensi vuonna tulla puolta tuntia
aiemmin, jotta mahtuu yli 30v ajoneuvojen
harrasteparkkiin.
NÄYTTELYSSÄ RUNSAASTI NÄHTÄVÄÄ
Kari oli ostanut kaukoviisaasti lippunsa ennakkoon ja minulla oli lehdistö-akkreditointi kunnossa, joten marssimme komeasti 200-metrisen jonon ohi. Suosittelen kyllä lämpimästi

ostamaan ainakin lauantain lipun
ennakkoon ensi vuonna, koska
jonoa riitti jopa iltapäivän puolelle.
Sunnuntaina ei kuulemma sellaista
ruuhkaa ollut.
Ensimmäiseksi suunnisteltiin Oskarin Grips Garagen osastolle, jonne
Tomi oli tuottanut uuden innovaation, Junior-TC:n korin esille. Tämä
lapsille suunnattu, pinnapyöräinen
klassikkosähköauto on yksi Grips
Garagen uusista artikkeleista ja mainio syntymäpäivä- tai joululahjaidea.
Hinnasta ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta selvinnee ajan mittaan. Ennakkovarauksia voi jättää Oskarille.
Osastolla komeili kuvankaunis, museorekisteröity MGB GT, joka oli väriltään Primrose Yellow ja jos taskussa olisi ollut 14 kpl isoa rahaa,

niin jonkun setelin olisi vielä saanut takaisinkin
tuosta ostoksesta. Tarjolla oli myös Penriten
öljyjä klassikoihin sekä korjaus- ja varaosakirjoja että osia uuden Anglo Partsin edustuksen
myötä. Osat engelsmanneihin saa nyt kätevästi
Vantaan Keimolasta ja jos jotain ei ole hyllyssä,
niin se tilataan nopeasti asiakkaalle.

Hillman Imp näytti viettävän 50v juhliaan tänä
vuonna ja näyttävä kakku oli rakennettu halliin. Koristeena kakussa oli tietenkin täysikokoinen Imppi!
SUA:n osastolla lastenistumen sijoitukselle
oli keksitty urheiluautossa hiukan luovempi
ratkaisu - ainakin ilmastointi
toimi, sillä piltti oli lentovaloineen sijoitettu katon takaosan
kulmaukseen ja siis ulkopuolelle...Heidän
Vanajanlinnan
tapahtumansa,
Urheiluautot
Vanajanlinnassa, on 27. -28.7.
-13 ja erikoisen erikoiset ja alkuperäiset sportit voivat ilmoittautua sunnuntain näyttelyyn.
Osoitteesta www.sua.fi löytynee
yhteyshenkilöitä tapahtuman
tiimoilta.
SccH:n osastolla oli esillä
kuvankaunis hopea-valkoinen ja

MR-kilpinen Austin Healey 3000 -64. Todellinen katseenkerääjä oli myös Sebring-asuinen
MGC GT, jossa tekniikkana oli BMW M-sarjan kone. Koneen päällikopassa luki kyllä MG
tyhmempien hämäämiseksi...Veikkaisin, että
juuri valmistunut rata-auto on äärimmäisen
nopea, kun rakentajana on ollut Lefa Nylund.

Vaihmalan hovin ja Mama`s Classics:in osastolla oli näytillä tuttu MGA, joka on rekisteriltään MGA-61. Kohtuullisen osuva rekkari tuolle Juha Kivimäen autolle ja kivasti
tuo Lempäälän-Tampereen seudulla ajettava
photo-rallye on kasvattanut suosiotaan.
Britti Ford -kerholla oli näytillä vuoden -58
Ford Escort ja osaston koristelu kyllä kertoi,
että Englannista ollaan. Itse en muistanutkaan, että Escortin juuret ovat jo 50-luvun
lopulla. Musta farmariyksilö oli aito Suomi-auto ja näitähän valmistettiin 1955-1961.
Koneena oli 1172 cc sivuventtiilinelonen ja
tehoa 36 hv jolla saavutettiin 70 mph huiput. 1+3 -portainen vaihteisto oli varustettu
lattiakepillä.
HRF:n osastolla Clas Palmbergin Lotus Elan
S2 -65 historic-kilpuri oli tehopainosuhteeltaan aika peto: painoa on kilpailukunnossa
640 kg ja tehoa irtoaa 1558 cc koneesta n.
165 hv. Siinä ovat monet ns. tehokkaat kilpurit ihmeissään, kun Elanin takavalot häipyvät horisonttiin...
Suomen kääpiöautoyhdistyksen osastolla oli
näytillä maailman pienin sarjavalmisteinen
henkilöauto eli Peel 50. Yhden hengen, 49 cc
DKW 2-tahtimoottorilla varustettu takavetoinen ”auto” kulkee huimat n. 60 km/h 4.2
hv:n voimin. Soppaa kuluu sadalla kilometrillä
n. 2.8 litraa. Vaihteita keksinnössä on kolme
eteenpäin ja suunnanvaihto tapahtuu nousemalla autosta ja nostamalla perä ilmaan taakse

sijoitetusta kahvasta ja ei muuta kuin keula toiseen suuntaan! Pituutta laitteella on 137 cm,
leveyttä 104 cm ja korkeutta metrin verran.
Painoa on kohtuulliset 59 kg. Vuosina -62...65 Peel 50:ntä valmistettiin 47 kpl, joista 27:n
tiedetään olevan hengissä. Vuonna -63 härpäkkeen hinta oli kohtuulliset 199 puntaa.
Uustuotantona voi Englannista tänä päivänäkin ostaa näköispainoksen ko. vehkeestä ja Andy Carter on tehtaillut
replikoita jo 80-luvun puolelta asti
Andy`s Modern Microcars -firmassaan, joka myy myös pelkkiä koreja.
Vuonna 2011 Gary Hillman ja
Faizal Khan toivat markkinoille
uustuotantomallit, joissa vaihtoehtona on 49 cc nelitahtikone 3.35
hp moottorilla tai sähköversio 2.3
kW:n tehoilla.

HUUTOKAUPASSA MYÖS BRITTEJÄ
Näyttelyn aikana järjestettiin kumpanakin
päivänä autohuutokauppa, jossa vetonaulana
oli Ferrari Testarossa
vuodelta -90. Huudettavana oli myös
aimo annos brittejä,
mm. Jaguar XJS
cabriolet, punainen
MGA -58, Vauxhall Viva -75, Jaguar
E-type V12 avo
(rekisteri kissamaisesti CAT-12...) ja
oikealta
ohjattava
Triumph
Spitfire
1500. Mielenkiinnosta tuli seurattua, että miten sininen, pohjahinnaton Trumppa saisi yleisöä innostumaan
huutoihin ja sen verran se innosti, että auto

myytiin 5000 euron hinnalla pois kuleksimasta. Aluksi myytiin harjoituksenomaisesti
siistinoloinen Kadet, joka meni suorastaan halvalla eli runsaalla kahdella tuhannella eurolla.
Sunnuntaina myynnissä ollut punainen MGA saavutti
huhun
mukaan
21000 euron hinnan. Jos ensi vuonna
haluat
osallistua
huutokauppaan, niin
ostajien pitää rekisteröityä viimeistään
paikanpäällä, jolloin
saa
numerolapun,
jota huiskutella huudon aikana. Kärpäsiä sillä ei kannata huitoa, sillä se voi tulla
kalliiksi...Huutokauppaan voi osallistua myös
puhelimitse.

IHAN PIHALLA...
Ulkona harrasteparkissa oli varmaan saman
verran nähtävää kuin sisällä halleissa. Eestin
pojat olivat tuoneet metallinsinisen, käyttöentisöidyn MGB Roadsterin näytille hallin eteen
ja jututin omistajan veljeä. Omistaja kuulemma
haaveili saavansa 22000 euroa autosta, mutta
kerroin kyllä, että hinta-arvio oli taivaissa. Realistisempi hinta olisi suurinpiirtein kolmannes
tuosta. Saa nähdä, että millä hinnalla auto tulee
nettiautoon myyntiin...
Viime vuonna harrasteparkissa nähty Jensen Interceptor oli laitettu ja maalattu uuteen
uskoon. Nyt se näytti ihan hienolta ja kullanruskea väri oli vaihtunut
punertavaan. Sisällä hallissakin, Big Wheelsin
osastolla
(mega-tapahtuma on muuten 20.7.13 Pieksämäellä) oli yksi
Jyväskyläläisen IS-Automotiven tuoma musta
Jensen Mk2, jonka hintalapussa luki 14000 euroa.
Ko. Jensen oli vuosimallia -71 ja varustettu 383
cid-moottorilla (6.3L).
Ihan hyvä aihio, jos Jenseniä halajaa, mutta sisustassa ainakin olisi puuhattavaa. Kunnostus ei vaan
liene yhtä halpaa kuin
MGB:ssä...
KOTIMATKA KATTO
AUKI
Paluumatkalle kotiin sain
liftattua SUA:n Jani Hottolan kyytiin, kun Kari
lähti jo aikaisemmin kotia
kohti. Nyt matkaa taitettiin kuumaverisellä Italialaisella, joka totteli nimeä

Maserati Spyder. Tuplaturboinen 2.8-litrainen
oli tullut juuri Amerikasta, josta Jani oli huutanut sen eBay:stä. Ruosteeton luxus-avo antoi
ylevää kyytiä ja kun aurinko kerran paistoi, niin
koko paluumatka taitettiin rätti alhaalla. Melkein tuntui, että kesä olisi alkanut juuri tuosta
hetkestä...Kiitokset Karille ja Janille messuliftarilta näin jälkikäteen! Matkakin meni paljon
nopeammin, kun höpötti sopivasti ajomatkan
aikana mennen ja tullen. Ensi vuonna sitten
taas letkassa Lahteen!
Jouni Airaksinen

AMERICAN CAR SHOW 2013

T

änä vuonna oli syytä juhlaan, kun ACS
aukesi perjantaina 29.3. Itse näyttely ei
viettänyt juhlavuotta, mutta allekirjoittanut kylläkin! Vuonna 1978 tuli käytyä historian ensimmäisessä American Car Show:ssa
Tikkurilan jäähallissa uutuuttaan kiiltävällä
Solifer SM:llä ja siitä lähtien näyttely on kuulunut kevään ohjelmaan, jos se vain on ollut
mahdollista.
Viime vuosina näyttelyä on tullut valokuvattua
satunnaisesti, silloin kun HRF:n näyttelyosastolta on ehtinyt, mutta tänä vuonna en ollut
lupautunut rakentamaan osastoa juuri pyöreiden vuosien viettämisen takia. Oli aika rentouttavaa mennä messukeskukseen ja rauhassa
napsia kuvia ja tutustua näyttelyantiin sekä
tavata vanhoja tuttuja. Lehdistö ja myöskin
Brittisportin erikoistoimittaja pääsi perjantaina
jo klo 10.00 kuvaamaan näyttelyn antia, joten
se oli suurta plussaa.
NÄYTTELYSTÄ BONGATTUA
Paikalla oli perinteiseen tapaan jenkkejä, urheiluautoja, moottoripyöriä, motorsporttiautoja
ja tuuninkivehkeitä sekä autohifistelijöitä. Itse

keskityin pääasiassa sisääntulohallin herkkuihin
ja sielläkin mielenkiinto kohdistui muutamiin,
vähän erikoisempiin laitteisiin.
Valkoinen neoklassikko pisti ensimmäisenä silmään kierrokselle lähtiessä. Hurriganesin kitaristin, Cisse Häkkisen entisen Buick Century
Coupen (-79) kanssa samalla osastolla kansaa
hämmästytti Japanista tuotettu Le Seyde -91,
joka tekniikaltaan perustuu Nissanin 180 SX
-malliin, jota Suomessa taas on myyty 200 SX
-mallina 1.8 litran turbokoneella. ”Japanialaiset” ovat keksineet yhdistää ”säxään” retroklassikkokorin ja lopputuloksena on ainakin suurta
yleisöä pysähdyttävä autoerikoisuus, jonka
asiantuntija tunnistaa Nissaniksi vakio-ovista.
Auton kauneusarvoista voi olla montaa mieltä,
mutta ehkä tarkoituksena onkin vain herättää huomiota. Musiikkipiireistä tunnettu Jali
Tuhkunen kertoi 2+2 paikkaisen auton olevan vuokrattavissa esim. hää- yms. ajoihin ja
lisätietoja löytyy www.pacific.fi tai numerosta
040-7441452. Autoilijalle sopivaa soffaa ja
muita mööbeleitä voi katsastella www.huttulacustoms.fi -sivuilta, josta voi saada luovia ideoita olohuoneen tai tallin sisustamiseen. Automiehelle sopiva lentolaukkukin eli avattava,

pyörillä ja vetokahvalla varustettu ja halkeava
Jerry-kannu löytyi tuolta osastolta, mutta en
ole ihan varma, että oliko Huttula Custom:sin
tavaraa vai oliko tontilla joku muukin myyjä.
Suomi-historiaa edusti Juha Liukkosen omistuksessa oleva Ford Special, jolla on ajettu
kilpaa mm. Eläintarhan ajoissa ja monissa
muissakin kilpailuissa Suomessa. Perimätiedon
mukaan auton olisi mahdollisesti rakentanut
-53..-54 Lappeenrantalainen, Parikka-niminen
henkilö, joka on saattanut olla lentokonepeltiseppä - ainakin kori on rakennettu alumiinista.
N. 920 kg:n painoinen, 2-paikkainen sportti
on varustettu nykyään 239 cid ”lättäpää”
V8:lla, joka oli otettu Riihimäkeläisen Olavi
Henttosen omistusaikana jostain kolariautosta.
Auton mainitaan olevan ”ainoa jäljelläoleva
yksilö yhden kappaleen sarjasta...”. Kyseinen
autoyksilö on liikkunut sellaisilla rekisterikilvillä kuin: RÖ-764, IMP-89, YSA-24 ja
nyttemmin HOT-1 -kilvillä. Jorma Rytikoski

Narvijoelta näytti olevan omistajana vuodelta
-71 olleessa rekisteriotteen kopiossa. Jos tiedät
jotakin auton historiaan liittyvää faktatietoa tai
omistat kuvia auton alkuajoilta, niin vinkkaa
Liukkoselle: 0400-443962.
Ranskan rapeita edusti tyylikkäästi toteutettu
Citroen 2CV vuodelta -49. Lokasuojaton, chopattu ja channeloitu yksilö oli muutoin entistetty valmistusvuoden mukaan ja kokonaisuus
oli harvinaisen hyvin onnistunut. Rakentamisen perimmäisenä ajatuksena lienee ollut ajatus: ”Uskalla olla erilainen...”. Kyyti lienee rauhallisen verkkaista, kun keulalla on originelli,
2-sylinterinen bokseri, jossa hirnuvat kokonaiset 2 verohevosta (CV). Oikeissa hevosissa
tehoja lienee kymmenen paremmalla puolella...
Medium Green -värinen, vuoden 1971 De
Tomaso Pantera oli kuin karkki. Alkuperäiskuntoinen ja museorekisteröity auto on varustettu Fordin 351 cid eli n. 5.8 litran 380 hv:n
V8-moottorilla ja vääntöä koneesta saadaan

550 Nm. Manuaalivaihteisen auton voimanvälityksestä huolehtivat ZF transaxle ja 5-v
laatikko. Italialaista vauhtihirmua valmistettiin
vuosina 1971-1991 yhteensä 7260 kappaletta
ja auto tänä päivänä hyvä sijoituskohde, jossa
rahat säilyvät.
Ja olihan siellä muutama jenkkikin: Kun kaikki
normaalit amerikkalaiset harvinaisuudet tuntuvat tavallisilta, niin Aki Kuivalaisen hyvällä
maulla rakennettu Ford 5 Window coupe -32
oli maukas kokonaisuus. Fordin 289” padalla
ja EFI-ruiskulla sekä fordin 4-vaihteisella automaatilla varustettu Fordi kopsuttelee hevosvoimansa Volvon 164 taka-akselin kautta kadulle.
Luovuus on valttia ja vanhaa tekniikkaa voi
aina parannella mieleiseksi, jos vaan TRAFI:n
sediltä saa siihen luvan...
Motskariosastolla ei hirveästi tavaraa ollut,
mutta klassikkosilmää miellytti erityisesti
maukkaasti Cafe Racer -tyylliin rakennettu
Honda Super Cub Sport C 110. Alkuperäisellä
mallilla oli kurvaillut jopa Elvis Presley elokuvassa ”Love in Las Vegas”. Näyttelyn yksilö ei
siis ollut Elviksen entinen...

Sari Kekkosen omistama Matchless G 80 CS
-55 moottoripyörä oli varustettu 500 cc kilpamoottorilla. Nykyään museokuntoinen mp
oli esiintynyt Heikki Kekkosen kirjoittamassa
kirjassa ”Ruotsin priha”, jossa moottoripyörällä
ajettiin kuolonkolari. Kolarissa ollut nahkatakkikin oli vielä jäljellä todistamassa pyörän historiaa.
Yksi näyttelyn vetonauloista oli vuonna 1929
Turun veneveistämöllä rakennettu ”Snabbgående Experiment Motorbåt” eli tuttavallisemmin ”Sikari”. Jani Vahdon isän, Esko Vahdon
pelastama moottorivene on varustettu lyhyellä ja syvällä v-pohjalla, jossa rungon jatkona
on pitkä, peräänpäin kapeneva kartio, jonka
päässä on veneen potkuri. Peräsinevä sijaitsee rungon peräosan alla. Vene on rakennettu
Thorncroft-torpedoveneiden rungon muotoja
mukaellen ja siinä on ollut Schripps-merkkinen moottori, jolla parhaimmillaan ollaan
päästy 60 solmun nopeuksiin. Aluksi venettä ei
saatu kulkemaan suoraan, koska pintapotkurin
voima kampesi koko ajan venettä sivuun. Vene
on saanut julkisuutta kun sitä käytettiin 1955
Aurajoen Vauhtiajojen mannekiinina ja vuonna
1964, kun sillä mainostettiin Speden elokuvaa

Pähkähullu Suomi, jolloin venettä vedettiin
traktorin perässä ympäri
Turkua. Spede osasi jo
tuolloin sopivat markkinointikikat ja kummallisia vehkeitä esiintyikin
sitten useissa Pasasen
elokuvissa kautta vuosikymmenten. Lieneekö
saanut idean niihin
juuri tuosta ”Sikarista”?
FHRA:n omalla osastolla pyörähteli varsin
kummallisen näköinen auto. Paul Bacon:in
(suom. Pauli Pekoni...) englannissa rakentama
laitos, Cosmotron, on kyllä hatunnoston arvoinen suoritus. Tovi meni tutkaillessa, että mikä
ihmeen härpätin se oikein on, mutta kyllä se on
ihan Englannissa Ministry of Transportin tieliikennekäyttöön hyväksymä auto! Pohjana on
käytetty 2.8-litraisella ruiskukuutosella varustettua, takavetoista BMW Z3 cabriolet -mallia
ja Paul on pikkuisen laittanut siihen käsityötä
poistamalla pintapellit ja muokkaamalla muodot putkesta, uretaanivaahdosta, alumiiniteipistä ja laminoimalla 4-kerrosta lasikuitua siihen pintaan. ”Pikkuisen” hiontaa ja sipistelyä

yksityiskohtien sekä sisustuksen että moottorin
kanssa ja valmis tuotos on aika rehvakkaan
futuristisen näköinen. Mainittakoon, että
koneeseen on laitettu ulkonäköseikoista johtuen kuusi kappaletta (!) SU-kaasuttimia, joissa
ovat luodin muotoiset koristeet. Venttiilikoppa
on myös Paulin käsialaa. Kuplakatto toimii
BMW:n omalla, joskin modifioidulla järjestelmällä ja jotta ”akvaariossa” pystyisi olemaan
auringossa, niin ilmastointi viilentää tunteita
kabiinissa, jossa tietenkin on itse rakennettu
sisusta, ratti ja vaihdekeppi. Peli on siis kilvissä
ja täysin ajokelpoinen. Arvaa onnistuisiko Suomessa...
American Car Show on
siis paljon muutakin kuin
jenkkiautoja. Siellä saa
kyllä päivän kulumaan
helposti, jos jää vähänkin
suustaan kiinni vanhoja
ystäviä tavatessaan. Ihmettele itse ensi vuonna omakohtaisesti näyttelyä pääsiäisen aikaan. Lisätietoja
tapahtumasta saa tuolloin
osoitteesta www.fhra.fi
Jouni Airaksinen

KERHOILTA GRIPS
GARAGESSA 14.5.2013

A

urinkoinen sää suosi MGCCF:n kerhovierailua Vantaan Keimolaan, jossa
tutustuttiin Grips Garage -yrityksen
toimintaan 14.5. Paikalle saapui n. 15 autokuntaa, joista peräti 12 kpl taisi olla MG-merkkisiä. Itse liftasin Honkasen Mikon Vauxhall
Viscountin kyytiin, jotta paikalle ei tarvitsisi
tulla käyttöautolla. Itse Mobilistin Grand Old
Man eli Kai L. Bremerkin oli noudattanut antamaani henkilökohtaista kutsua saapua paikalle

- tosin mies tuli vm. -39 avo-Opelilla, mutta
ihan hieno laitoshan sekin oli ja entisöinti on
ollut pitkä ja kivinen tie. Kaukaisin vieras taisi
tulla Mäntsälän korkeuksilta, joten kerhoiltama
oli kiinnostanut jäsenistöä kiitettävästi.
Anglo Partsin Suomen edustuksen myötä saa
nyt Grips Garagesta myös osat ja tarvikkeet
kaikkiin engelsmanneihin ja jos jotain ei ole hyllyssä, niin sen saa tilaamalla. Penriten ja Cast-

rollin öljyjä löytyy hyllystä ja ne saa jopa nosturilla vaihdettuna, kun sopii asiasta ennakkoon
Oskarin kanssa (+358 50 3420686). Muitakin
tarpeellisia kemikaaleja on tarjolla harrasteautoihin ja varaosa- yms. kirjallisuuttakin on kiitettävästi sporttisiin englantilaisiin. Liikkeessä
on myös pienimuotoinen automyyntinäyttely,
josta tietenkin käydä hakemassa vaikka itselleen
sopivan merkkipäivälahjan...Hyviä yksilöitä voi
tarjota myös Oskarin välitettäväksi, jos haluaa
luopua autostaan tai vaihtaa sen kalliimpaan.
Harrasteauton osia on myös mahdollista puhalluttaa puhtaaksi, jos itsellä ei ole puhalluskaappia. Ammattimaiset peltityöt vaikka pellistä
vääntäen ja suuremmatkin projektit voidaan
toteuttaa asiakkaan toivomuksen mukaisesti ja
koko komeuden voi museotarkistaa myös yrityksessä.

Kiitokset Grips Garagen väelle mukavasta
info-illasta ja tarjoilusta! Toivottavasti tilaisuuden johdosta saadaan jotain kaupanpoikastakin
aikaiseksi...
Jouni Airaksinen

Oliko urheiluauto
hyvä sijoitus 60-luvulla?

A

inakin tavalliseen perheautoon verrattuna, ja jos piti auton tähän päivään
saakka. Vuonna 1960 MGA-sportin
sai alle miljoonalla vanhalla markalla. PerheMagnetten hinta oli karvan yli maagisen miljoonan markan. Nykyrahasssa miljoona vanhaa
markkaa on 22700 euroa. Ei paha hinta erinomaisesta uudesta urheiluautosta. Tänä päivänä virheettömän alkuperäisen MGA:n hinta
on miltei sama. Magnetten arvosta sen sijaan
on pudonnut ainakin kolme neljäsosaa. Hieman edullisemman englantilaisen ajopelin olisi
saanut Minorista tai Ministä. Mutta ei näissäkään arvo ole säilynyt yhtä hyvin kuin oikeassa
urheiluautossa MGA:ssa.
Vuonna 1965 markka oli uudistunut. Seteleistä oli pudotettu pari nollaa pois. Nykyrahassa mitattuna itsekantavalla korilla varustettu
MGB oli hieman edullisempi kuin edeltäjänsä,
rungollinen MGA. Ehkä hinnanalennuksen
taustalla oli edullisemmat tuotantokustannukset, tai sitten kilpailutilanne automarkkinoilla
oli kiristynyt, ja hinnanalennuksen taustalla
oli yksinkertaisesti kilpailutilanteen muutos.
Tuontilisenssein säännöstelty autokauppahan
vapautui 1960-luvun alussa.

Vuonna 1965 perhemallinen MG 1100 oli jo
edullisempi kuin kunnon urheiluauto MGB.
Mutta edelleen hintaero oli yllättävän vähäinen. 60-luku oli urheiluautojen kulta-aikaa. Ei
pelkästään erinomaisten tuotteiden ansiosta.
Myös hinnoittelu oli kohdallaan.
Jos alkuperäisiä ostohintoja verrataan tämän
päivän tyypillisiin Ebay Motors -pyyntihintoihin niin: Hyvästä MGA:sta pyydetään nykyään
noin €15-20000 hintoja. MGB:n hinnat heiluvat hieman alempana, noin €10-15000 luokassa. Molempien urheilumallien arvo on siis
edelleen yli puolet alkuperäisestä.
Sen sijaan MG-perhemallien arvo on nykyään
korkeintaan neljännes alkuperäisestä listahinnasta. Minin ja Minorin arvosta on sulanut
puolet pois. Oikea brittisportti oli siis erinomainen sijoitus, ainakin noin puolen vuosisadan tähtäimellä laskettuna. 1960 ostetun
MGA:n pääomakustannukseksi per käyttökuukausi tulee noin 3 euroa + korot, olettaen
että uutena ostettu auto myydään pois hienossa
kunnossa vuonna 2013.
Tomi Lundell

MG Magnette
MG MGA
Morris Minor
Morris Mini

Hinta 1960,
vanhoja markkoja
1 050 000
980 000
660 000
545 000

Nykyrahassa 2013 hintaso
euroja
suurinpiirtein
muutos %
23 835 €
5 000 €
-79 %
22 246 €
20 000 €
-10 %
14 982 €
8 000 €
-47 %
12 372 €
7 000 €
-43 %

MG MGB
MG 1100

Hinta 1965,
uusia markkoja
12 300
9 880

Nykyrahassa 2013 hintaso
euroja
suurinpiirtein
muutos %
21 642 €
15 000 €
-31 %
17 384 €
5 000 €
-71 %

MG-automerkki ei kovin
paljon esiintynyt suomalaisessa lehdistössä ammoisina aikoina Joitain ”uutisen”-pätkiä on siellä täällä
toki tupsahdellut. Ja jotain
niistä on säilynyt jälkipolville. Tässä muutamia Riikosen leikekirjasta.
Dannyn auto tosin oli
Austin-Healey Sprite. Formula Friends Clubista en
ole aikaisemmin kuullut.
Speden MGA on kuuluisa
kuten omistajansakin.
(TL)

