


Brittisportti-lehti kootaan talkooperiaatteella. 
Tavoitteena on lisätä lehden teossa mukana 
olevien yhteisöjen ja harrastajien yhteishen-
keä, tiedottaa alan tapahtumista sekä julkais-
ta niin hyödyllisiä kuin viihteellisiä juttuja auto-
harrastuksen piiristä. 

M.G. Car Club of Finland ry taittaa lehden 
saadusta aineistosta ja toimittaa aineiston 
painoon. Brittisportti pyrkii hankkimaan juttuja 
sekä MGCCF:n jäsenistöltä, että yhteistyössä 
muiden yhteisöjen ja kirjoittajien kanssa. Il-
mestymistavoite 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 tapaus-
kohtaisesti. Harrastukseen selvästi liittyvät 
ilmoitukset pääsevät lehteen pääsääntöisesti 
veloituksetta, jos tilaa vain riittää. 
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Takana on ennätyksellinen määrä hel-
lepäiviä; kesä 2013 oli mitä mainioin 
avoauto- ja moottoripyöräharrastajien 

kannalta. Tänäänkin 14. syyskuuta lämpötila 
Helsingissä +22 astetta eli kesä vaan jatkuu.

Tällainen kesä on mahdollistanut lukuisat auto-
tapahtumat ja kokoontumiset ympäri Suomea 
sekä naapurimaihin. Näistä retkistä saamme 
sisältöä Brittisportti-lehden numeroihin. Lai-
tathan toimituksen osoitteeseemme kuvia ja 
lyhyitä jutunpätkiä omista kesän autoiluun 
liittyvistä tapahtumistasi. Näin saamme jatkos-
sakin monipuolisen ja mukava lehden. Tekstit 
voivat olla vapaamuotoisia matkaselostuksia,  
toimituksemme kasaa niistä sivut.

Kerhomme virallinen syyskokous on 
29.11.2013 Pub Hemingwayssä. Toivomme 
jäsenistöämme paikalle päättämään vuoden 
2014 tapahtumista ja henkilövalinnoista. 
Kokouskutsu on lehdessä. Pikkujoulua vie-
tämme tänä vuonna yhdessä SccH:n kanssa 
lauantaina 30.11. Ilmoittautumisohje on leh-
dessä olevassa kutsussa.

Syysterveisin

Kauko Ruuska
puheenjohtaja

Jäsenhankintakilpailun 
kellon sai Tomi Lundell

Ratin ja selkänojan välistä



Kokouskutsu

M.G. Car Club of Finland r.y.:n
sääntömääräinen syyskokous

Aika:
 

Perjantaina 29.11.2013 
alkaen klo 19:00

Paikka:
 

Pub Hemingway’s. 
Hietalahdenranta 11, Helsinki.

Esityslistalla 
sääntömääräiset asiat 

Tervetuloa

Hallitus



PIKKUJOULUT
Yhdessä Sports Car Club of Helsinki r.y.:n kanssa

Aika:
Lauantaina 30.11.2013 alkaen klo 19:00

Paikka: 
Ravintolalaiva Wäiski , osoite: 

Hakaniemenranta 11
00530 Helsinki

Toimi näin: 
Maksa osallistumismaksu 20,- / hlö tilille

15.11.2013 mennessä: 

MG CAR CLUB OF FINLAND 
NORDEA FI12 10113000 2073 98 

Hintaan sisältyy ruokailu. 

Ota mukaan noin 5 euron arvoinen autoiluun 
liittyvä lahja. Pukki jakaa lahjat myöhemmin illalla. 

Ehkä jotain muutakin yllätysohjelmaa...



Aikainen herätys ja matka alkaa. Odo-
tettu matka isän kanssa MG Clubin 
retkelle Viroon. 

Laivarannassa tapasimme muut matkalaiset. 
Lyhyen esittäytymisen jälkeen totesin, että odo-
tetusti olen matkan nuorin osallistuja. Muut 
ovat samalta vuosikymmeneltä kuin autot. Tie-
tysti yhtä hyvin säilyneitä ja hoidettuja. 

Matka Tallinaan taittui Eckerö Linen uudella 
Finlandia-laivalla. Muutaman tunnin laiva-
matka kului shoppaillen ja syöden.

Tallinnassa ensimmäinen kokoontuminen Pris-
man pihalla. Siellä tankattiin autot ja muut 
matkaeväät. Matka alkaa…

Narvan maantiellä autoletka hajaantui hieman. 
Ennen päätieltä kääntymistä letkan johtaja 

pysähtyi ja kokosi kaikki autot yhteen. Tiiviissä 
letkassa ajoimme Kolgan kartanoon, johon 
pääsimme tutustumaan ulkopuolelta. Kartano 
kaipaa pientä pintaremonttia.

Kolgasta matka jatkui kohti Vosua. Päällystetty 
tie muuttui hiekkatieksi ja juuri kun isä kehui 
auton toimintaa alkoi se yskiä. Hetken yri-
timme pitää vauhtia yllä, mutta pian moottori 
sammui. Isä tapaili kännykästä jo hinausauton 
numeroa, mutta ei aikaakaan kun auton ympä-
rille kokoontuneet MG-aktivistit paikallistivat 
vian ja korjasivat automme. Jokin musta osa, 
jota kutsuttiin kondensaattoriksi oli rikki. Pää-
simme jatkamaan matkaa muiden MG:läisten 
kanssa. Ennen Vihulan kartanoa pysähdyimme 
vielä Vosun ulkoilmamuseoon, jossa teimme 
pienen kävelykierroksen. Aurinkoinen sää oli 
kuitenkin muuttumassa sadekeliksi, joten läh-
dimme matkaan nopeasti kohti Vihulan kar-

MG Club Finland 
Viron retki 8.-9.6.2013



tanoa. Matkalla ei kuitenkaan 
satanut ja pian saavuimmekin 
auringon saattelemana Vihulan 
kartanoon. MG:t parkkeerat-
tiin komeasti kartanon pää-
oven eteen, jossa muut matkai-
lijat ihastelivat vanhoja autoja. 

Ennen illallista kokoon-
nuimme kuuntelemaan karta-
non isännän lyhyttä esitelmää 
Vihulan historiasta. Esitelmän 
ja tervetulojuomien jälkeen 
siirryimme syömään pitkän 
pöydän ääreen. Ruoka oli 
hyvää ja uskoakseni kenelle-
kään ei jäänyt nälkä.  Illan aikana tutustuimme 
paremmin muihin matkan osallistujiin ja viih-
dyimme hyvin. Ennen nukkumaanmenoa MG 
asiantuntijat kokoontuivat vielä automme 
ääreen pohtimaan ja mittaamaan automme 
sähkön maadoitusta. Lopulta hyttysten paljous 
pakotti meidät vetäytymään huoneeseemme 
nukkumaan. Kiva päivä ja hienot muistot. 

Ansa Matikainen



Marja ei ollut jostain kumman syystä 
ikinä käynyt Tanskassa. Tämä 
ammottava aukko sivistyksessä piti 

ehdottomasti saada korjattua. Hyvä tilaisuus 
aukeni, kun Jyllannin MG-klubi päätti juh-
listaa 40-vuotispäiviään. Tanskassa on kaksi 
tasa-arvoista MG-klubia. Toinen mantereen 
puolella ja toinen Sjellannissa. Ennen koko 
maan yhdistäviä siltoja järjestely oli ihan loo-
ginen. Nykyään, kun kun siltoja pitkin pääsee 
Kööpenhaminasta manner-Eurooppaan, niin 
tilanne on toinen, mutta klubit jatkavat edel-
leen erillään. Kuitenkin hyvässä yhteisymmär-
ryksessä tiivistä yhteistyötä tehden.

No niin matkaan. ”Huolellisesti” pitkää matkaa 
varten läpikäyty MGA ajettiin Ruotsin-laut-
taan. Oikeasti potkittiin vähän renkaita, ja 
arveltiin, että ei kai siihen mitään vikaa tule 
kun ei ole ollut ennenkään. Laivan puhvetista 
syötiin nopeasti (hieman liikaa) ja nukkumaan 
mentiin ähkyssä mutta ajoissa. Olihan huo-
menna pitkä ajomatka Tukholmasta Tanskaan. 
Onneksi viinipuhvetin antimia tuli sentään 
nautittua kohtuudella. Aamulla oli nimit-
täin ruotsalaisen iloinen ja hymyilevä poliisi 
lauttarannassa puhalluttamassa. No worries. 
Autoa kehuttiin ja toivoteltiin puolin toisin 
hauskaa kesää. Alkumatka paahdettiin moot-
toritietä. Liikenne E4:lla on aika hektistä. Jos 
itse haluaa ajaa hieman kovempaa kuin rekat, 

mutta ei ihan täyttä moottoritienopeutta, niin 
joutuu koko ajan vaihtamaan kaistaa. Samalla 
ohi tunkee loppumaton Volvo-jono. Tällainen 
ajaminen ei tuntunut ollenkaan miellyttävältä. 
Linköpingissä siirryttiin sovinnolla pikkuteille. 
Niitä saikin ajella kaikessa rauhassa etelä-ruot-
salaista idyllistä maalaismaisemaa ihaillen (ja 
paikoitellen pelloille levitetyn kasvua edistävän 
luonnontuotoksen tuoksusta nauttien). Tätä on 
avoautoilu. Ilma oli kuin morsiain.

Malmöön päästiin ihan aikataulussa. Lipun 
osto Juutinrauman sillalle sujui hetkessä. 
Komea on silta. Ensimmäistä kertaa ajoin yli. 
Tanskassa ei enää tarvinnut pitkää matkaa 
tehdä. Yöpaikka oli varattu Køgestä. Amerik-
kalaismotellien tapainen huone, jossa oli oma 
sisäänkäynti pihalle. Tavarat sai suoraan autosta 
sisälle vain muutaman metrin kävelyllä. Näitä 
saisi olla Euroopassa enemmänkin. Yksinker-
tainen iltapala ostettiin lähikaupasta ja syötiin 
huoneessa. Taas aikaisin nukkumaan. 

Seuraavana aamuna aurinkoinen sää oli vali-
tettavasti muuttunut ikäväksi pieneksi tihku-
sateeksi. Katto jouduttiin nostamaan. Suun-
tasimme sivuteitä pitkin kohti Jyllantia. Pari 
idyllistä pikkukaupunkia ja linnaa käytiin 
tsekkaamassa reitillä. Sadekin harveni ja lop-
pui kokonaan Fyn saarella. Katto laskettiin. 
Ensimmäinen MG bongattiin. Tien poskessa 

Näin Tanskanmaalla



seisoi ei-niin-iloisen-oloinen 
pariskunta MGB:n konepelti 
pystyssä. Pysähdyttiin kysele-
mään. Olivat menossa samaan 
tapahtumaan, mutta jotain 
ongelmaa oli bensapuolella. 
Hinausauto oli jo tilattu. Toi-
voteltiin onnea ja ettei mitään 
isompaa ongelmaa, ja että vielä 
Vingstedissä tavattaisiin. Näin 
kävikin. Pääsivät vielä samana 
iltana paikalle. Kertoivat, että 
ongelman aiheutti ”slange” eli 
bensaletku, jossa oli vain jotain 
tukosta/ hapertumaa.

Vingstedin kongressihotellissa 
olikin MG-autoja parkissa pil-
vin pimein. Hotelliin kirjau-
duttiin ja tavarat huoneeseen. 
Saman tien kevyelle iltapalalle ja kuulemaan 
briefausta. Tanskalainen perinne on ”yö-ralli”, 
jossa ajellaan ympäri ämpäri todella pieniä 
teitä. Välillä maatalojen takapihoilla. Reitille 
lähdetään minuutin välein. Jokainen joutuu 
suunnistamaan itse. Nuotit on tehty järjestäjän 
toimesta. Matkalla pitää bongata rasteja, joissa 
on erilaisia tehtäviä. Lisäksi pitää huomata 
tienposkessa olevia kirjaimia. Kirjaimista muo-
dostuu sana. Tehtäviä olivat mm. tikanheitto 
autossa istuen ja auton ajaminen tolpan viereen 
siten, että kun matkustajan ovi avataan täysin 
auki, niin etäisyys pitäisi olla mahdollisimman 
pieni, mutta tolppaan osuessa tulee miinuspis-
teitä. Löysimme kaikki kirjaimet, mutta tikan-
heitto meni huonosti. Osuimme pahimpaan 
rosvosektoriin, ja miinuspisteitä ropisi. Lopul-
linen sijoituksemme oli keskivaiheilla.

Seuraavana aamuna oli MG-racingiä, joka oli 
ilmeisesti jonkinlaista taitoajoa ja pujottelua 
lentokentällä. Hyvin kevyttä autourheilua 
ilman turhaa stressaamista. Emme nyt osal-
listuneet, sen sijaan suuntasimme omin päin 
Legolandiin. Aika moni muukin jätti racingin 
väliin. Jotkut viettivät picniciä hotellin puis-

tossa auringosta nauttien. Joku kertoi lähte-
vänsä hakemaan Saksasta edullista olutta - ei 
pelkästään suomalainen ilmiö. Mukava rento 
välipäivä tilaisuudessa.

Ruotsin läpi ajettaessa oli tuntunut kasvavaa 
tärinää renkaissa. Nyt Legolandin keikan jäl-
keen tilanne paheni entisestään. Käytin lop-
pupäivän vaihdellen renkaita edes takaisin. 
Tilanne ei paljon parantunut. Saimme apua 
pj Ole Aaeniltä. Hän alusti vierailumme pai-
kalliselle mekaanikolle. Asentaja piti pientä 
autokorjaamoa omakotitalonsa yhteydessä. 
Kello oli jo yli kuuden, mutta mies oli valmis 
tutkimaan renkaita. Tanskalaiset ovat ekspert-
tejä tekemään asioista mutkatonta. Kaikenlai-
nen tärkeily loistaa poissaollaan. Korjaamosta 
löytyikin asialliset renkaan tasapainotuskoneet 
ja muut pelit ja vehkeet. Eikä se haitannut, 
vaikka pienimuotoinen kanala oli yhdistetty 
samaan tilaan. Kävi ilmi, että renkaat olivat 
aivan muodottomat. Pari rengasta saatiin koh-
talaiseen tasapainoon. Nämä laitettiin eteen.  
Korjaamonpitäjä tarjosi uusia renkaita. Hän 
saisi huomiseksi. Tyhmyyksissäni en tarttunut 
tilaisuuteen. Ajattelimme, että missaisimme 

Yöralli on 
tanskalainen perinne



mahdollisesti seuraavan päivän retken. Olisi 
kannattanut ottaa uudet gummit. Retken jäl-
keen oli hyvin aikaa ja paluumatkalla Ruotsin 
läpi vapina tuli takaisin entistä pahempana.

Illaksi oli luvassa Barbeque-dinner. Ja sitä 
ennen MG-oluiden ja viinien maistatusta ja 
myyntiä. Klubi oli teettänyt paikallisella pien-
panimolla ja viinimaahantuojalla omilla etike-
teillä varustettuja tuotteita. Tarkoitus oli saada 
hieman tuloja tapahtuman järjestelyiden kat-
tamiseen. Maistatustilaisuus alkoikin asiallisen 
arvokkaasti. Mutta siinä vaiheessa, kun asiak-
kaat olisivat olleet valmiita tekemään kauppoja 
pulloista, mitään myytävää ei ollut enää jäljellä. 
Maistattajilla lähti homma ihan kunnolla lapa-
sesta. Koko varasto tarjoiltiin. Mutta hauskaa 
oli. Kukaan ei valittanut. Ja tapahtuma kuitat-
tiin illalla naurulla. Maistattajille myönnettiin 
oma ”best drinking skills -palkinto”. Tyypillistä 
tanskalaista rentoa meininkiä.

Kongressihotellin parkkipaikalla oli 
kerrankin laatuautoja

Barbequen jälkeen kokoonnuttiin lämpimässä 
yössä hotellin taakse, jonne oli viritetty Rocker 
cover racing -rata. Tämä maailmalla suosiota 
saanut ajanviete toimi myös tällä kertaa. Moot-
torin venttiilikopasta rakennetuilla pienois-
mäkiautoilla kisattiin tuntitolkulla. Joissakin 
autoissa oli rullaluistimen pyörät. Huippuun 
viritetyissä vehkeissä oli CD-levystä tehdyt pyö-
rät hienomekaniikkalaakereilla. Vierintävastuk-
sen minimointi ei kuitenkaan ollut avain voit-
toon. Tärkeintä, että auto pysyi koko matkan 
suorassa eikä ajautunut pois radalta. Voittajia 
olivat Luxenburgilainen perhe usealla autolla. 
Perheen juniorit olivat syystä ylpeitä. 

Seuraavan päivän retki oli todella mukava. 
Idyllisiä maalaismaisemia, pieniä mutkateitä ja 
jyllantilaisia pikkukyliä. Bonuksena pysähdys 
ja trekkaus Tanskan korkeimmalle vuorelle. 
Kyseessä on pyhä MG-vuori. Jyllannin klubi 
on perustettu tämän suositun virkistyskoh-



teen parkkipaikalla 40 vuotta sitten. Vuorelle 
nousu onnistui ihan hyvin ilman lisähappea 
ja sherpa-kantajia. Sherpakin olisi kyllä löyty-
nyt. Tapahtuman virallisena huolto- ja ensia-
puautona toimi aito Leyland Sherpa. Sehän 
on varustettu samalla urheilullisella B-sarjan 
moottorilla kuten MGB.

Retkellä oli taas tehtäviä. Osien tunnistusta 
kuvista, MG-mallien yksityiskohtien tunnis-
tusta kuvista. Mielestäni löysin oikeat vasta-
ukset melkein kaikkiin, vain pari epävarmaa. 
Kysymyksiä oli aivan älytön määrä. Raksimme 
kuitenkin vaihtoehtoja kuuliaisesti. Mahdol-
linen voitto tai ainakin hyvä sijoitus alkoi jo 
kiilua silmissä. Kunnes luimme viimeiset sivut 
ohjeista. Matkan varrelta olisi pitänyt bongata 
lisäksi rakennuksia, ja merkitä sijainti mah-
dollisimman tarkasti nuotteihin. Siinä meni 
sijoitukset. Emme viitsineet lähteä ajaa reittiä 
uudestaan. Sijoitus oli taas puolessa välissä.

Gala-dinner alkoi asiallisen lyhyillä juhlapu-
heilla ja erilaisten palkintojen jaolla. Pisimmältä 
saapuneiden palkinnon saivat Uusi-Seelantilai-
set. Pisimmän matkan oikeasti ajaneet voitti 
eräs suomalainen pariskunta. Hieno pokaali ja 
gallona Duckham’s classic moottoriöljyä.

Musiikkipuolesta vastasi hauska 
tsekkiläinen Beatles cover-bändi. 
Soittivat vanhoja hittejä kieli pos-
kessa, mutta rautaisella ammatti-
taidolla. Kun ensimmäistä biisiä 
Hard days night oli soitettu noin 
kymmenen sekuntia, niin tanssi-
lattia oli täynnä. Jäyhät suomalai-
set pääsivät parketille vasta parin 
seuraavan kappaleen aikana.

Gala-dinnerin kuumien tunnel-
mien jälkeen taas nukkumaan. 
Ensin ajattelimme lähteä heti 
aamusta paluumatkalle, mutta 
suunnitelma muuttui. Jos kui-
tenkin käytäisiin vielä ajoneuvo- 

ja asukilpailua katsomassa Engelsholmin linnan 
pihalla. Alunperin meidänkin piti ottaa osaa, 
mutta olin unohtanut puolet varusteista kotiin. 
Tyydyimme seuraamaan tilannetta vierestä. Jot-
kut olivat panostaneet asuihin enemmän, toiset 
vähemmän. Pääasia oli hauskanpito. 

Kello alkoi olla sen verran paljon, että pää-
timme hyvästellä uudet tuttavuudet ja suun-
nata kotia kohti. Muutama pysähdys tehtiin 
matkalla, Hans Christian Andersenin kotitalo 
ja Roskilden vaikuttava tuhat vuotta vanhojen 
viikinkilaivojen museo käytiin bongaamassa. 
Seuraava yöpaikka oli varattu Skånesta. Saa-
vuimme kunnolla myöhässä pieneen perheho-
telliin. Ketään ei ollut paikalla. No, kännykästä 
löytyi tekstiviesti, että tässä ovikoodi. Ottakaa 
huoneen avaimet respan seinästä. Välkommen. 
Hienoa toimintaa. Aamulla aikaisin erinomai-
nen aamiainen ja kohti Tukholmaa hieman 
täristävillä renkailla. Kotiin päästiin. Mukava 
oli reissu.

Tomi Lundell

Ajoneuvo ja asu -kilpailussa nähtiin muun 
muassa nämä iloiset hipit 60-luvun lopulta. Kan-
taa ottava MGB oli koristeltu peace-merkeillä.



Tällä kertaa niksinurkassa valmistamme 
yksinkertaisen Badge bar’in eli merkki-
telineen rekisteri-kilven kiinnityspult-

tien alle.

Osta rautakaupasta 1,5mm tai 2mm:n vah-
vuista alumiinilevyä, osta myös keittiökalus-
tekaapin ruostumattomasta teräksestä valmis-
tettu ovenkahva (esim. 360mm). Leikkaa tai 
sahaa levystä kaksi 30mm kertaa 130mm kais-
taletta. Poraa soiron toiseen päähän reunasta 
n. 10mm reikä joka tulee kahvan ruuveihin. 
15mm reiästä taita levy 90 astetta tiettyyn kul-
maan ruuvipenkissä, kulma määräytyy rekiste-
rikilven kiinnitys ruuvien paikasta. Poraa reiät 

MG NIKSINURKKA

kilven kiinnitys ruuvien kohdalle. Ja kiinnitä 
häkkyrä kuvan mukaisesti, sitten vaan osta-
maan kerhomerkki Kaukolta ja muita merkkejä 
Oskarilta tai mistä vaan keksitkin. Näin vältyt 
poraamasta ylimääräisiä reikiä klassikkoosi ja 
säästät aimo summan rahaa verrattuna ostetta-
vaan Badge bar’iin. Avustan mielelläni jos nämä 
ohjeet tuntuivat vaikealta ymmärtää.

Ensi kerralla askarrellaan jotain muuta.

Terveisin

Kari



Olen moottoripyörämies, Harley-Da-
vidson on ollut tallissa jo yli neljäkym-
mentä vuotta ja yhä edelleen odotan 

sitä ensimmäistä päivää keväällä, kun olettaa, 
että on tarpeeksi lämmintä pienelle kierrokselle 
ja sitten kotiin tultua huomaa, että kyllä kyyti 
oli kylmää, mutta mukavaa.

Mutta. Kevättalvella 2001, olin juuri myynyt 
pari modaria, käteinen kuumoitti taskussa 
ja lompakkoon sitä ei passaa laittaa, sillä tie-
dän, että kun muutaman kuukauden kuluttua 
tilannetta tarkastelee, huomaa, että ei ole enää 

rahoja eikä prätkiä.  No olin jo pitempään har-
kinnut ja jo päättänytkin yhden asian: Haluan 
urheiluauton!

Varovaisesti olin tähyillyt markkinoita ja vaih-
toehtoja oli jonkinlaisia. Cobra/ Taunus raken-
nussarja ajattelutti pitkään, Fiat 124 Spider oli 
vahva suosikki, mutta kotimaassa ei ollut sopi-
vaa. Kävin katsastamassa Triumph TR 3:sta, 
joka ei kuitenkaan  aiheuttanut omistushaluja. 
Mitään impulssiostoa en tällä kertaa halun-
nut tehdä joten annoin ajan kulua.. Romujen 
määrä pitää olla vakio.

Kuinka minusta tuli 
sekakäyttäjä



Kesäkuussa 2001 lauantain Hesarin ”autoja 
myydään” palstalla oli ilmoitus: MGB Roads-
ter 1970, ajettu 37 000 km, museokatsastettu. 
Soitto myyjälle, joka oli vanhempi herrasmies 
ja myi uutena ostamaansa autoa, joka nyt oli 
käynyt tarpeettomaksi hänelle. Keskustelussa 
selvisi, että väri oli british racing green,  autolla 
oli ajettu vain kesäisin ja esim. kattoa ei juuri 
ollut laskettu alas, koska takalasi naarmuun-
tuisi!

Sitten seurasi väjäämättä kysymys, mitähän  
maksaa? Kuultuani hinnan sanoin vain, että 
keskustelu loppuu sitten osaltani tähän, joh-
tuen hinnan suuruudesta. Myyjä mietti hetken, 
kysyi hintatarjoustani, joka oli noin niitten 
prätkien hinta. Hän mietti hetken, sanoi sitten, 
että palaa aiheeseen keskiviikkona. Jos ei auto 
ole siihen mennessä mennyt, niin keskustellaan 
lisää.

Keskiviikkona sitten soitin ja kuulin että auto 
oli vielä myymättä. Kolme henkilöä oli käy-
nyt katsomassa. Heppu, jolla oli samanlainen, 
mutta halusi vain nähdä auton alkuperäiskun-
toisena, sekä pari kaverusta, jotka halusivat 
ostaa sen osamaksulla. Myyjä kysyi, maksai-
sinko aiemmin tarjoamani summan, ja kun 
myöntelin asian niin olevan, niin sovittiin näy-
töstä.

Lähdin sitten rouvan kanssa katsomaan.  Auto 
oli sellainen, kuin 37 000km ajettu urheiluauto 
voi olla. Ajettiin ulos tallista, pyörittiin ympäri 
autoa tovin ja lähdettiin koeajolle.  Kaikki 
toimi hyvin, ainoa mikä kiinnitti huomiota oli 
kovahko sisämelu ( Katto oli tietenkin ylhäällä), 
joka eliminoitui, kun laski sitten myöhemmin 
katon alas. Kierrettiin muutama tovi Lauttasaa-
ren rantoja, palattiin tallille ja kaupat lyötiin 
lukkoon.
 
Autoa hakemassa.

Taisi olla sitten seuraava ilta, kun MGB haettiin 
ja  tehtiin paperit. Mukana seurasi korjaamo-

käsikirja, huoltomanuaalit sekä, mikä parasta, 
iso läjä erikoistyökaluja. Tämä alkuperäinen 
omistaja oli käsityön/kuvaamataidon opettaja, 
mutta siirtynyt parempiin hankkeisiin sorva-
riksi teollisuuteen, joka valmisti ruostumatto-
mia teräslaitteita. Hän oli oman työn ohella 
valmistanut mittavan määrän autoon sopi-
via työ- sekä apuvälineitä ja erikoistyökaluja. 
Lisäksi hän oli valmistanut autoon useita osia 
rosterista, kuten konepellin/takaluukun tuet, 
syylarin tukiraudat ym. Sain tyhjentää koko 
tallin kaikesta MGB:hen liittyvästä, jopa voite-
luaineet ja kemikaalit tulivat kaupantekijäisinä.  

Älä sinä sitten aja tätä autoa

Siinä kun pakkailtiin tallin irtaimistoa vaimon 
farmariin, niin tämä herrasmies sanoi vaimol-
leni ilme vakavana, että ”älä sinä sitten aja tätä 
autoa”.  Miksiköhän?  Kantoi varmaan huolta 
silmäterästään. Näin on kyllä käynytkin, sillä 
hän on niin tottunut automaattivaihteistoon, 
että mieluummin istuu vieressä. 

Mukavaa kyytiä lämpiminä kesäpäivinä

Avourheiluauto on hieno asia. Parhaimmillaan 
lämpiminä kesäiltoina mutkaisilla, hiljaisilla 
teillä   kahdeksankympin nopeuksissa, kun 
mutkan jälkeen päästää kaikki 95 hevosvoi-
maa valloilleen ja kaartaa seuraavaan kurviin. 
Nopeus ja moottorin teho ovat aivan riittävät 
MGB:ssä. Vuosittain tulee ajettua 2-3000 km 
ja auto on minun aikanani toiminut hyvin. Jar-
rusylinterit olen uusinut, samoin akun ja jotain 
muuta pientä, muuten vain normaalit huollot. 
Osatilanne on hyvä, mallia on valmistettu yli 
500 000 kpl ja Britanniassa on monta varaosa-
toimittajaa, jotka auliisti lähettävät tilaukset 
Suomeen. 
   
Open roadster

MGB on hyvä monessa suhteessa, ikkunat saa 
veivattua ylös, katto pitää sateen ulkona, auton 
saa lukkoon ja vielä on lämmityslaite kevään ja 



syksyn ajeluihin. Tavaroita saa mukaan sen ver-
ran, mitä pariskunta tarvitsee viikonloppu-, tai 
pitemmälläkin matkalla.  Ajo, katto alhaalla, yli 
sadankymmenen nopeuksissa ei ole kovin miel-
lyttävää, niskaan tuulee eikä kuule kunnolla 
vieressä istuvan puhetta. 80-100km/h matka-
vauhti on sopiva.

 Ajelemme sillä yleensä vaimoni kanssa, koska 
mielleyhtymä, joka syntyy, kun myöhäisem-
mässä keski-iässä oleva, tukevahko, puolikalju, 
tummat aurinkolasit päässä avoautolla yksin 
ajeleva mies antaa, ei sovi siihen imageen, jol-
laista haluan itsestäni välittää.

Terveisin
Kari Kallio

Termin ”sekakäyttäjä” ajoneuvoharrastuksen 
piirissä lanseerasi minulle Stig Fagerstedt, ker-
ran kuvatessa harrastustani ja olen huomannut 
hänessäkin vastaavat oireet!  Asian kuvaan kuu-
luu myös se, että oireilu jatkuu.  Noin 10 vuotta 
oston jälkeen altistuin uudelleen ja silloin sen 
aiheutti merkki nimeltä Jaguar.  
  
Tarina on julkaistu aiemmin AHS:n
Morjens lehdessä.



Lauantai aamu valkeni kauniina kun suu-
nistimme Ruuskan Kaukon kanssa kohti 
Fiskarssia Britit kohtaavat -tapahtumaan. 

Otin Kaukon kyytiin Siltamäestä ja kaasut-
telimme kohti Fiskarsin Ruukkia. Tiellä 51 
oikeaan silmäkulmaani osui jotakin valkoista 
metsän siimeksessä.

Sehän oli Hartikaisen Unton kaunis valkoinen 
MGB josta oli kaasuvaijeri poikki, Unto oli jo 
loppusuoralla remontissa joten jatkoimme mat-
kaa.

Britit kohtaavathan on avoin maksuton pik-
nik tapahtuma kaikille britti ajoneuvoista kiin-
nostuneille. Tällä kertaa hienosti onnistuneen 
tapahtuman järjestäjänä oli Jaguar Drivers 
Club. Suuret kiitokset heille.

Paikalla oli brittimerkkien koko kirjo unohta-
matta moottoripyöriäkään. Tapahtumassa oli 

myös hienosti live musiikkia 60-luvulta soittava 
Steel bändi.

Uutena numerona oli ”päivän upein hattu” 
jossa naisosallistujat saivat mahdollisuuden 
koreilla hatuillaan. Toivoisimme tällaisten kil-
pailujen jäävän perinteeksi vastaaviin tapahtu-
miin.

Kaikki tämä unohtamatta näyttäviä pik-nik 
ruokakattauksia, tekevät tapahtumasta muka-
van koko perheen kokoontumisen.

Paljon oli taas tuttuja paikalla ja mukavan päi-
vän jälkeen MGB:n nokka kohti Helsinkiä ja 
nauttimaan avoautoilusta parhaimmillaan.
 
Terveisin
 
Kauko ja Kari

BRITIT KOHTASIVAT 
11.8.2013



Kuvatekstit vasemmalta 
ylhäältä alkaen:

Parasta hattumuotia 2013

Autojen Angelica Jolie

Renkaanpotkimista

Erikokoiset kaverukset

Morganin konehuonetta kelpaa 
esitellä

Otsikkokuva: 
Aitoa piknik-ruokaa



Upea sää suosi SUA:n tapahtumaa, joka 
järjestettiin nyt toista kertaa Vanajan-
linnan hienoissa puitteissa. Vavulin 

Karin kanssa uusittiin reissu tänäkin vuonna ja 
paikalle oli eksynyt puolenkymmentä MG:tä, 
Karin punainen MGB mukaan lukien. Mer-
kintä tapahtumakalenterissa oli siis tuottanut 
tulosta!

Engelsmanneja tuli bongattua sunnuntain 
näyttelypäivänä kohtuullisen runsaasti ja pai-
kalla oli myös edustava otos italialaisia, saksa-
laisia ja amerikkalaisia urheiluautoja. Porschella 
ja Corvettella oli selvästi erottuvat osastonsa 
alueella ja Cadillacin muutama malli oli näy-

tillä, vaikka ne eivät GT- tai urheiluautoilta 
näyttäneetkään...

Tällä kertaa näyttelypäivän annista erottui 
harrasteparkista ultraharvinainen (valmistettu 
alle 1000kpl) Ferrari Berlinetta Boxer, joka 
itse asiassa ajeli MGB:n perässä tapahtuman 
harrasteparkkiin. Neljän Weber-kaasutinpake-
tin (40 IF3C) ryydittämät, 4942 cc V12 kes-
kimoottorin sylinteriryhmät ovat 180 asteen 
kulmassa toisiinsa nähden, joten kone ja siten 
myös auto on painopisteeltään erityisen matala. 
Oman painon ollessa n. 1500 kg:n luokkaa, voi 
360 korskuvan oriin voimalla autolla huitaista 
0-100 km/h n. 5.5 sekunnissa. Varttimaili 

URHEILUAUTOT 
VANAJANLINNASSA 2013



hujahtaa 3.214:1 perällä aikaan 13.6s ja huip-
puja ko. Ferrarin mallilla pääsee n. 285 km/h. 
Mitoiltaan 4400 x 1830 x 1120 mm jaloro-
tuinen näyttää luonnossa kyllä huomattavan 
matalalta. Maukas peli ja hieno kulttuuriteko 
omistajalta, joka auton Suomeen on hankkinut!
Toinen silmäänpistävän erikoinen sportti pai-
kalla oli lokinsiipinen DeLorean, joka par-
haiten tunnetaan ”Paluu tulevaisuuteen” -elo-
kuvista. Omistaja käväisi alkukesästä Haikko 
picnicissä mintun värisellä De Tomaso Pante-
ralla, joten talliin on kertynyt hieman tavalli-
suudesta poikkeavaa ajokalustoa. DeLoreanin 
ruostumattoman teräskorin puhtaanapito on 
hieman haasteellista, koska tiskipöytämäinen 
pinta näyttää helposti sormenjäljet, likakoh-
dat ja pesun jäljiltä pesuainejäämät. Pintaa ei 
saa pestä hiovilla aineilla tai pesuaineella, joka 
sisältää vahaa. Moni omistaja onkin maalaut-
tanut korin hopean väriseksi, koska on kylläs-
tynyt työlääseen ylläpitoon. Mikään kauhean 
kiihkeä peli tuollainen DeLorean ei ole, sillä 
huippuja se kelaa Peugeot-pohjaisella koneella 
ja automaatilla n. 185 km/h. Samaa mootto-
rikonstruktiota on käytetty mm. Bertone-Vol-
voissa.

Sikäli hauska yhteensattuma, että Nettiautossa 
oli myynnissä elokuun lopussa Joensuun suun-
nassa  kauan vaikuttanut DeLorean, joka oli 
tullut muuttoautona aikanaan, joten Suomessa 
näitä lienee sitten 2 kappaletta ellei jollakulla 
ole vielä kolmatta...Myynnissä olevan yksilön 
pyyntihinta oli 36500 euroa. Jari Hietalalta, 
0400-671667, voipi kysellä, jos ylimääräinen 
käteinen vaivaa lompakossa!

Triangle Motor Company:llä ja Grips Gara-
ge:lla ei ollut tänä vuonna osastoa paikalla, 
joten rannanpuoleisella nurmikolle olisi mah-
tunut muutama erikoisuus lisääkin. Autonhoi-
totuotteita kaupattiin viimevuotiseen malliin ja 
linnan kellarin ”Salakapakkaan” oli rakennettu 
sähköautorata ajanviettoon ”ikuisille pikkupo-
jille”.

Hieno tapahtuma sinänsä ja jos olisi aloittanut 
reissun jo lauantaina kokoontumisajolla Sipoon 
Moottorikahvilasta ja jatkanut iltajuhlalla Van-
ajanlinnassa, niin sunnuntain näyttelyn kanssa 
varmasti olisi saanut riittävästi urheiluautovai-
kutteita yhden viikonlopun aikana!

Jouni Airaksinen



Sää suosi perinteikästä tilaisuutta jälleen 
kerran. Paikalle saapui ilmeisesti kaikkien 
aikojen ennätysmäärä autokuntia. Pelkäs-

tään MG-merkkisiä oli yli 30 kpl ja sen päälle 
SUA:n autot. Tänä vuonna vierailijoiksi oli 
kutsuttu Suomen Urheiluautoilijat. Mielestäni 
muun merkkiset autot tuovat mukavasti lisävä-
riä tilaisuuteen. Mikä klubi mahtaa saada kut-
sun ensi vuonna?

Yleisön suosikiksi äänestettiin Rauno ja Ann 
Halmeen MG TD MKII. Asiantuntijaraadin 
palkinnon nappasi Pasi Lahtinen MGC GT:llä.  
Ohessa kuvia, jotka kertovat enemmän.

Tomi Lundell

Viereinen sivu: 
6-sylinterinen MGC GT teki vaikutuksen 
asiantuntijaraatiin. Pasin C on Amerikan 
spesifikaatiota ja hienossa alkuperäiskun-
nossa. 
SUA-klubin ryhmä vieraili tapahtumassa. 
Hienoja urheiluautoja eri vuosikymme-
niltä, eri hintaluokista  ja useista eri val-
mistusmaista. Mielenkiintoisia vehkeitä.

Alla:
Mikael Westermarckin MGB:n esteettisesti 
haastava kovakatto on ollut autossa uudesta 
lähtien ja ihan tehdastoimituksena. Kat-
toikkunoiden ansiosta ohjaamo lämpenee 
kuulemma oikein hyvin, ei tarvitse palella 
etenkään helteellä. Hieno erikoisuus.

HAIKKO PICNIC 2.6.2013





MG launches car 
rental business

MG is launching a car rental business and it’s 
started with an international flavour.

MG Car Rental will operate out of the compa-
ny’s on-site factory Sales Centre and will hire 
petrol MG6 GT and Magnette models at highly 
competitive daily and weekly rates.

Hakan Sigemark, the European Manager of 
the MG Car Club of Sweden and his wife, Eva-
Britt, were the first customers. They hired an 
award-winning MG6 GT to drive from Birming-
ham to Aviemore in Scotland to attend the MG 
Car Club’s European Event of the Year 2013.

A couple from Australia also hired an MG6 GT 
to travel to the same event at which more than 
800 MG fans from 23 countries will attend this 
weekend.

MG Car Rental hire rates start from just £20-
a-day with 150 free miles, rates which under-
cut all the big car rental players. Weekly rental 
rates are £120. The Sales Centre is on Lowhill 
Lane, Longbridge, Birmingham. 

Richard Bourton, the Sales Centre Manager, 
said: “Our rates are far better than all of the big 
rental companies. I think it will be a great new 
service for local companies when people need 
to hire a car for business purposes as well as 
for people in Birmingham and the surrounding 
areas who need a car for personal reasons. 

Full details can be obtained from the MG Car 
Rental on 0121 251 35363 or e-mail: josh.
woods@mgmotor.co.uk. The rental office is 
open from 8.15am to 4.45pm Monday to Fri-
days. 

En vecka med en 
MG6

I samband med årets EEOTY i Skottland 
bestämde vi oss för att försöka hyra en 
MG6 men detta visade sig inte vara så lätt.

Jag hade läst i olika tidningar om att AVIS UK 
hade köpt in 200st  MG6 att ha för uthyrning 
men vid förfrågan kunde man inte boka dem, 
för ärligt talat visste de inte var de fanns och 
det kan man ju förstå i ett sånt stort land som 
England med ca 52 miljoner invånare.

Jag hade tät kontakt med MG ledningen i 
Skottland som lovade att se vad de kunde göra 
men i maj månad kunde vi bara konstatera att 
det fanns inga bilar. Det visade sig sedan att 
AVIS hade lämnat tillbaka alla bilarna till Lon-
gbridge då leasingperioden var slut.

Prekärt läge då jag hade anmält en MG6 till 
eventet och det började bli sent att ändra på 
detta nu.

Gick och funderade på detta ett par veckor och 
undrade hur jag skulle lösa problemet. Sagt 
och gjort, jag hade ju lite kontakter på fabri-
ken och kanske man kunde dra i några trådar. 
Jag började maila de få kontakter jag hade och 
blev hänvisad runt hela tiden för att till slut 
hamna på MG Sales Centre i receptionen på 
Longbridge där man har utställning av olika 
modeller och man även säljer bilar direkt.

Jo det var en intressant förfrågan men man 
skulle se vad man kunde göra. Det började 
komma små förfrågningar om när och vart jag 
skulle köra och vilken modell etc. Jag bara sva-
rade att det var för EEOTY och modellen var 
ointressant men det var brådis! 

Så småningom framkom att man hade massor 
av bilar stående och man hade börjat fundera 



på MG Rental, men ingenting var klart och 
chefen för projektet var på semester och det 
fanns ingen prislista och man visste inte vilken 
modell man skulle kunna erbjuda mig.

Mailen gick fram och tillbaka och till slut fanns 
en prislista och man kunde erbjuda mig en 
MG6GT med 5 växlad 
låda och med textilklädsel 
och detta accepterade jag 
gladeligen!

För priser och villkor se 
annan artikel om MG 
Rental också skriven av 
mig.

Döm om vår för våning 
när det framkom att vi var de första kunderna 
och man ville därför ta lite bilder etc som syns i 
den andra artikeln. Efter all pappersarbete och 
betalning tog vi bilen och åkte bort och började 
med lunch för klockan var över 1400 och det 
började kurra i magen.

Efter lunch började vi köra norrut och ställde in 
dagens mål på den inbyggda GPS:en och den är 
väldigt lätt att arbeta med. Rätt mycket känns 
igen från MGZT för Er som har den inbyggda 
GPS:en i sin vagn. Körställningen är mycket 
bekväm och ratten ändras lätt i höjdläge.

Vår hyrbil blev alltså en MG6GT men tyvärr 
fick jag ingen information om motorstyrka då 
bilen helt saknade id-papper. Det enda som 
fanns var ett AA-kort som ger första hjälpen om 
man kör sönder.

Bilen är väldigt bekväm att åka med och man 
har en fin översikt på vägen framöver. Dock kan 
jag känna att jag har ingen riktig koll på var jag 
har bilen då skärmarna är stora och långa och 
ger ingen bra översikt. Sedan kan jag tycka att 
alla rutor i bilen är relativt små vilket gör det 
svårt att t ex backa in i parkeringsruta. Denna 
kritik har jag hört från andra MG6 ägare och 

det kan i vissa fall vara svårt att parkera och se 
var man har alla hörnor. Vår vagn var utrustad 
enligt följande: Ställbar ratt, farthållare, Sat/
Nav med Navteq skiva Europa i magasinet , 
textilklädsel, 5 växlad låda manuell, kolfiber i 
mittkonsolen, bensinversion, bensintank 62 
liter, parkeringshjälp bak, 5 dörrars version.

Enligt broschyren som låg 
i bilen gäller service på 
vart 15000 miles eller 12 
månader.

Garanti gäller 3 år eller 60 
000 miles.

Vi hade som sagt denna bil 
under en veckas tid och det 

är kul att köra runt med bilen för den väcker 
uppmärksamhet var man kommer och det är ju 
både ett gott och dåligt tecken.

Det är ju trevligt att den blir uppmärksammad 
när man kommer körande med den men samti-
digt beklagligt att ingen känner igen modellen 
efter så lång tid i marknaden.

Bensinförbrukningen ligger runt 1,0 mil/liter 
och det känns rätt normalt för en sån här stor 
bil. Bagageutrymmet bak är stort och bra och 
man får lätt in 2 stora resväskor. I baksätet finns 
mittarmstöd att fälla ut då man bara åker 2 i 
baksätet. Benutrymmet bak är väldigt bra och 
storvuxna människor sitter bekvämt där bak.

En sak som jag tyckte väldigt mycket om var 
farthållaren som satt på ratten till höger där 
man kunde scrolla ner och upp och ändra far-
ten väldigt enkelt.

Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att 
köpa en MG6 efter denna vecka i England och 
Skottland och nu är bara frågan när kommer 
den till Europa i LHD?

Text och bild Håkan Sigemark




