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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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mahtuvat mainiosti sisään. Pätevän näköiset 
talvirenkaat vanhassa mainoskuvassa...



Tämän lehden saapuessa Joulu on jo 
ovella. Kerhomme pikkujoulut 30.11. 
vietimme yhdessä SCCH:n kanssa 

Ravintolalaiva Wäiskissä. Erityiskiitokset juh-
lien järjestelyistä Arno Seppäselle.

Edellisenä iltana 29.11. pidetyn kerhon syys-
kokouksen pöytäkirja on lehdessä. Syysko-
kouksessa saimme jälleen seuraavan vuoden 
tapahtumat päivämäärineen järjestykseen. Jos 
mieleen tulee lisää aiheita tai mielenkiintoisia 

tapahtumia, laitamme ne mielellämme seuraa-
viin lehtiin. Muistathan seurata kerhon nettisi-
vuja ja Facebookia.

Menestyksekästä vuotta 2014

Kauko Ruuska
puheenjohtaja

Korsotunturin isäntä ja Tero Nummenpää 
SccH:sta. Hauskaa oli.

Ratin ja selkänojan välistä



Pöytäkirja

M.G. Car Club of  Finland ry:n 
sääntömääräinen syyskokous

Aika: 29.11.2013 klo 19.30 – 20.45

Paikka: Ravintola Kannas, Eerikinkatu 43, Helsinki

1.   Puheenjohtaja Kauko Ruuska avasi kokouksen 19.30
2.   Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Ruuska. Sihteeriksi valittiin Helena Ruus 
 ka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi  valittiin Oskari Åvall ja Petri Jaarto.
3.  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4.  Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5.  Käytiin läpi hallituksen esitys vuoden 2014 toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitel- 
 ma hyväksyttiin (liite 1).
6.  Päätetään vuoden 2014 jäsenmaksuksi 25 euroa. Liittymismaksua ei peritä.
7.  Hallituksen jäsenten, kokousedustajien ja toiminnantarkastajan palkkiot. Päätettiin, että  
 hallituksen jäsenille ja kokousedustajille ei makseta palkkioita. Toiminnantarkastajalle  
 maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
8. Vahvistettiin vuoden 2014 tulo- ja menoarvio (liite 2).
9.  Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Kauko Ruuska ja hallituksen jäseniksi Mikko Hon 
 kanen, Kari Vavuli ja Oskari Åvall. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Jaarto ja Jouni 
 Airaksinen.
10. Valittiin toiminnantarkastajaksi Tuire Laine / Innoforum  ja varatoiminnantarkastajaksi  
 Susanne Nyyssölä.
11.    Muut asiat
 Hallitus selvittää mahdollisuutta järjestää Viron retki kolmepäiväisenä. Tällöin kohteena  
 voisi olla esimerkiksi Saarenmaa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.



MGCCFI toimintasuunnitelma 
vuodelle 2014

Tapahtumia vuodelle 2014

1. Kevätkokous perjantaina 21.3.2014 klo 19.00, paikaksi alustavasti Hemingway’s Pub, Helsinki

2. Classic Motor Show 3.-4.5.2014, ei omaa osastoa, yhteisajo Lahteen mahdollisesti lauantaina 3.5.   
 Grips Garagen osastolle saadaan kerhon materiaalia esille.

3. Kerhovierailu 

4. Haikko Picnic sunnuntaina 1.6.2014, Haikon kartano, Porvoo. Kutsutaan vieraaksi joku autokerho

5. Viron retki 7.-8.6.2014

6. SUA Hämeenlinna heinäkuun lopussa. Ajankohta tiedotetaan kerhon 
 lehdessä ja nettisivulla.

7. Britit kohtaavat sunnuntaina 10.8.2014, järjestetään yhteislähtö tapahtumaan klo 9    
 Ala-Tikkurilan Shelliltä.

8. Historic Grand Race elokuussa, Ahveniston moottorirata, Hämeenlinna. Päivämäärä tiedotetaan.

9. Ajokauden päättäjäiset 6.-7.9.2014 Tuusulassa, lähtö Lotta-museolta, maali Onnelassa. 2-3 rastia   
 matkalla. Illanvietto ja majoitusmahdollisuus. Hallitus nimeää toimi kunnan hoitamaan järjestelyt.

10. Syyskokous ja kerhon pikkujoulu lauantaina 29.11.2014 klo 18 alkaen

Muuta vuodelle 2014

1. Brittisportti lehti ilmestyy 4 kertaa vuoden aikana. Hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan tai tuotta 
 maan artikkeleita kerhon lehteen (esim. matkajuttuja, jäsenesittelyt).

2. Nettisivujen ylläpito. 

3. Mahdolliset muut kokoontumiset kesällä. Aika ja paikka ilmoitetaan kerhon lehdessä ja nettisivulla.

4. Osallistuminen muiden kerhojen tapahtumiin. Lehtivaihto.

5. Kerhon hallitus selvittää tapahtumia, joihin on mielenkiintoa osallistua kerhona tai   
 yksittäisten jäsenten toimesta vuonna 2014. Tapahtumista tiedotetaan tapahtumaka-  
 lenterissa.



Keväällä 2009 selasin taas kerran 
Nettiautoa. Silmiini osui muistaak-
seni Tampereella myynnissä ollut 

Mustang -moottorinen MG. Hämärästi 
muistinkin nähneeni artikkelin, jossa ker-
rottiin sen olleen nopein farmariauto Bon-
nevillessä. Ei toki aivan vakiona! Myöskin 
Veekasi -lehti oli tehnyt toisesta yksilöstä 
(rekisterinumerolla MGV-8) sivun jutun. 
Auto hävisi sitten ilmestyäkseen myyntiin 
toiseen liikkeeseen Tammisaareen. Kesälo-
man koittaessa heinäkuussa 2009 kaasutet-
tiin III-koppaisella Golffi variantilla etelään 
ja kotio ajettiin veekasin soundeja kuunnel-
len. Mittarissa oli vasta 39000! Olin ensim-
mäinen yksityisomistaja, muuten MG oli 
ollut autoliikkeillä. 

Pajalla vaihdettiin nesteitä ja tutkittiin mil-
lainen läjä hankittua.. Loppukesän aikana 
piti tilata talvirenkaat orkkisvanteille.

Talvi koitti ja MG -raukka joutui olemaan 
ulkona. Tietenkin pakkasta riitti kuukau-
sikaupalla. Silti käyntiinlähtö ilman loh-
kolämppäriä ei tuottanut suuria ongelmia. 
Retki Mikkelistä Kiteelle -27 asteen pak-
kasessa ei kylläkään hymyilyttänyt, läm-
pöä ei vaan tullut ainakaan naispuolisille 
riittävästi. Ilmeisesti auton prototyyppi-
luonteesta johtuen lämmityskanavat yms. 
eivät ole aivan loppuun asti suunnitellut. 
Toki tilaakin takavetoiseksi muutetussa on 
vähemmän kuin tavallisessa MG: ssä.

Keväällä 2010 mittariin oli tullut jo kymp-
pitonni lisää ja tehtiin lisää huoltoa, vaih-
dettiin tulpat ja öljyt mottiin sekä perään. 
Katsastuksessakaan ei ollut moitittavaa, 
airbag -valokaan ei juuri silloin palanut. 
Kesäksi piti hommata omat vanteet ja 
valinta osui Compomotiven mo -kiek-
koihin, vannekokohan on 18”, renkaat 
kesät talvet kokoa 225/45. Toukokuussa 

MG ZT-T V8



2010 luottokorjaamo 
paikallisti vedentulon 
syyn tulipellin läpi-
vientiin ja kesä kui-
vateltiin lattiamattoja. 
Onneksi oli hellettä. 
Kesä menikin lähinnä 
vain ajellen ja nautis-
kellen. Syksyllä sain 
jo katonkin MG: n 
päälle.  Kevättalvella 
2012 sain päähäni 
teettää teippaukset 
kylkien suojaksi ja 
homman hoiti Mainospuu Mikkelissä.

Vuodet MG:n kanssa ovatkin kuluneet 
lähinnä ajellen, tankkaillen ja perushuoltoja 
tehden. Nyt Joulukuussa 2013 mittarissa on 
jo 106000. Bensaa 4,6 litrainen Fordin kasi 

syö keskimäärin 11 l/100 km. Pisimmil-
lään tankillisella olen päässyt matka-ajossa 
560 km. Loota on Tremecin 5-lovinen ja 
perää pitää Danan Hydratrak LSD. Alus-
tahan on jäykkä, matala, tärisyttävä; kaikin 
puolin epämukava! Viihdelaitteisiin ei ole 



panostettu, uudempi soitin olisi hyllyssä, 
mutta ei asennettu. Alkuperäisen kasetti-
mankan! tilalla on peitelevy, takakontista 
on myös navigaattoriboxi poistettu sen 
mentyä epäkuntoon. Kuka tarvii oikea-
taan radiota, musiikkia autossa? Onhan 
veekasisoundit.. Tilaa autossa on silleen 
sopivasti, kuppimallinen nahka-alcantara-
penkki on tukeva, Konttiin mahtuu mar-
jaämpärit ja kumpparit yms.

Auton parhaita puolia lienee se, että 
moni tavallinen tallaaja ei huomaa näke-
vänsä mitään harvinaista! MG ZT ja 
ZT-T sekä Rover 75 -kasimalleja on 
valmistettu 2003-2005 kaikkiaan 883 
kpl, joista suurin osa oikealta ohjattavia. 
Farmarimallinen V8 MG on siis melkoi-
nen harvinaisuus. Suuria ongelmia ei ole 
ollut, talvenkin pärjää normaalisti nasta-
renkailla. Kohta 10-vuotiaassa autossa on 
tietenkin käytön jälkiä, muovien natinaa 
jne.

Suurena apuna on ollut tietenkin netti; 
Two-Sixties foorumi, Huolto-Rep ja 
korjaamo Laurikainen Mikkelissä, jossa 
tämänkin normihuollot ja ihmettelyt on 
tehty!

Lisää löytyy:

https://picasaweb.google.com/har.sanen/
MGZTTV82004#

Terveisin

Harri Tiusanen
Mikkeli



Edellisen illan syyskokouksesta oli 
hädin tuskin toivuttu kun askeleet 
kävivät ravintolalaiva Wäiskin ala-

kannelle jossa meillä oli yhteiset pikkujoulut 
Sports car club of Helsingin kanssa. SccH  
oli ystävällisesti kutsunut meidät tähän jou-
lujuhlaan. Meitä oli paikalla 8 henkilöa ja 
järjestäjän puolelta noin parikymmentä.

Arno Seppänen ja Kauko olivat sopineet 
yhteisestä juhlasta ja Kauko saanut puhut-
tua kerhostamme oikean joulupukin juh-
laan. 

Ohjelma alkoi alkudrinkillä, jonka SccH 
tarjosi kaikille, sitten nautittiin maittava 
texmex-illallinen, vatsa täynnä jäimme 
odottelemaan pukkia.

HO, HO ja sittenhän pukki astuikin jo 
estraalille, hän jakoi kaikille pienet lahjat ja 
jaksoi myös vaihtaa muutaman sanan kaik-
kien osallistujien kanssa. Pukki olikin tähän 
oiva henkilö, koska tunsi lähes kaikki pai-
kalla olijat, sillä onhan hän on ollut Sports 
car clubin puheenjohtajana aikoinaan. 
Pukille olisi ollut kysyntää ylempien kan-
sien pikkujouluihin, mutta emmehän me 
häntä pois laskeneet.

Seuraavana oli vuorossa Arno Seppäsen jär-
jestämä tietokilpailu, jossa piti tunnistaa 
laulujen sanoituksia ja automerkki. Tämä 
kisa ratkesi tietysti MG-klubin hyväksi 
hyvällä yhteistyöllä, josta palkinnoksi 
saimme hauskan pelin. Tämä peli taitaa jos-
sain tapahtumassa olla palkintona tulevana 
kesänä.

Loppuilta kuluikin keskustelemassa eri pöy-
dissä ja yleisin aihe taisi olla MG, koska 
myös monella järjestävän seuran jäse-
nellä on MG. Keskusteltiin muistaakseni 
MGA:n kannen öljyvirtauksista ja MGB:n 
lattiaverhoilun hankkimisesta ja vaihdosta, 
tätä hieman ihmettelin kun eräs vanhempi 
herrasmies valitti verhoilun jo hieman kärsi-
neen kun auto ollut hänellä vuodesta 1964 
ja alkuaikoina joka päiväisessä käytössä ja 
kilometrejä vasta hieman yli 500,000.   

Terveisin

Kari
Pukki ja skotti

MG CAR CLUB FINLANDIN 
PIKKUJOULUT 2013



TEHTÄVÄ 
BERLIINISSÄ
Etsitty kohde oli paikallistettu Berliinistä ete-
lään ja havaintoja oli kolmesta mahdollisesta 
piilopaikasta. Kauimmainen n. 500 km päässä. 
Sapattivapaata viettävän 002:n oli aika kaivaa 
pölyinen ID-kortti sekä uskollinen Walther 
kassakaapista että valita tehtävään sopiva passi. 
Myöskin jo hieman unohtuneet saksan kielen 
hienoudet tuli palauttaa pikaisesti mieleen, 
jotta tehtävän vaatima kommunikointi kanta-
väestön kanssa onnistuisi ongelmitta...

Onneksi kyseessä ei nyt ollut kylmän sodan 
aikaisesta tehtävästä, vaan ”nykyaikaisen” käyt-
tösportin hausta pojalle Saksasta kesäkuussa 
2013. Eikä sillä matkalla tarvittu muuta em. 
tavaroista kuin passia ja sitäkin lähinnä auton-
vuokraukseen...

SUOMEN SPORTIT RUOSTEESSA TAI 
PILALLE TUUNATTUJA

Keväällä tuli ajankohtaiseksi etsiä hyväkuntoi-
nen käyttösportti vanhemmalle pojalle. Mal-

liksi oli valikoitunut Nissan 200 SX turbo, 
mielellään facelift-mallina, jollaisia valmistet-
tiin vuodesta -91 eteenpäin. Samanlainen -89 
-mallinen oli ollut allekirjoittaneella uutena ja 
sillä tuli ajettua n. 184 tkm neljässä vuodessa, 
ennenkuin OK-taloprojektin myötä se tuli 
myytyä haikein mielin. 1991 syntyneelle juni-
orille oli kuitenkin painunut lähtemättömästi 
mieleen tuo kirkkaanpunainen SX ja varmaan-
kin siksi ykkösvaihtoehtona olivat edelleenkin 
silmää miellyttävät muodot sekä nykypäivänä-
kin vielä rivakat suoritusarvot: 0-100 km/h 7.5 
s. ja huiput n. 225 km/h.

Sopivia yksilöitä käytiin tutkimassa pitkin 
kevättä, aina Turussa asti, mutta täytyi vain 
todeta että tuunatuista autoista löytyi mitä 
kummallisimpia virityksiä ja ruoste vaivasi jo 
uustuotujakin autoja, joten oli aika suunnistaa 
Saksaan. Sieltä saisi luultavasti toimivalla ilmas-
toinnilla olevan, originellin yksilön.

DÖNER-KEBABIA BERLIINISSÄ

Lufthansan seitsemän iltakoneella lennäh-
dettiin keskiviikkona 5.6. sitten Helsingistä 
Tegelin kentälle (kustannus n. 330e per 2 h). 
Mobile.de ja autoscout24.de olivat tietoläh-
teinä, kun sopivaa yksilöä haettiin ennakkoon 



koko Saksan alueelta. Lentokapteenin entinen, 
viininpunainen, yhden omistajan auto meni 
alta ennenkuin ehdittiin Saksaan asti. Siinä 
olisi ollut toimiva ilmastointi, irroitettava veto-
koukku ja ääriharvinainen lisävaruste: kattote-
line! Tosin se oli vanhemmalla keulalla ja mit-
tarissa joku 250 tkm, mutta kaikki huoltokuitit 
(n. 17000 euroa) ostokuitista lähtien mukana 
ja auto oli ”asunut” aina tallissa.

Lähtö tuli sen verran kiireellä, että hotellia ei 
ehditty varaamaan Suomesta ja lennon aikana 
vaimokaan ei löytänyt netistä sopivan hintaista 
huonetta, joten päätettiin suunnistaa lento-
kenttäbussilla (päivälippu, Tageskarte, 6.50e) 
metrolle ja sillä sitten pojalle tuttuun hotel-
liin edelliseltä kesältä, kun poikaporukka kävi 
lomallaan ”räjäyttämässä” vanhan Volkkaribus-
sin 200 km Berliinistä ja palasi lentäen kotiin. 
Ainoa ongelma oli se, että hotellin nimi ei ollut 
muistissa ja metroasemakin vähän epävarma...

Osuimme kuitenkin oikealle asemalle (U-Kai-
serdamm) ja Hotel-Pension Gribnitz:istä saa-
tiin 4h huoneisto suihkulla ja jääkaapilla 58 
eurolla, johon sisältyi aamupalatkin. Ei mitään 
luksusta, mutta ei hintakaan hirvittänyt. 
Lähellä oli maksullisia parkkipaikkoja ja pari 
autovuokraamoa sekä kauppa/ nettikahvila, 
joten fasiliteetit olivat siltä osin kunnossa. Ei 
muuta kuin Kebabille ja Kaiserdamm 25 A:n 
vieressä olevaan 24h netti-kahvilaan tutkaile-
maan, josko sopivia autoja olisi ilmaantunut 
lisää myyntiin tai olisiko erään hyvän yksilön 
myyjä vastaillut. Yksi budjetin ylärajoilla ollut 
auto lisättiin aktiiviseen listaan, koska se oli 
torstaipäivän matkan varrella Nürnberg:iin, 
jossa olivat hieno yksilö ja turkkilainen myyjä, 
Ozzy,  saapumistamme odottamassa.

VUOKRATÖTTERÖ ALLE JA TUTKI-
MAAN TARJOKKAITA

Saapuessamme hotelliin, olin bongannut käve-
lymatkan päästä autovuokraamon. Allround 
Autovermietung oli kohtuuhintainen liike Kai-

ser-Friedrich-Strasse 86:ssa, josta vuokrasimme  
2400 km ajetun Renault Clion ilmastoinnilla. 
Hintaa kertyi omavastuun pienennyksineen 
(excess 750e...350e) 99e/vrk, sisältäen vapaat 
kilometrit. Rellu tarkastettiin ja kuvasin sen 
vielä joka puolelta ennen lähtöä, jotta itselle 
jäisi faktaa, että missä kunnossa ulkokuori oli 
lähtiessä. Samoin halusin nähdä vararenkaan, 
joka olikin sitten paikkauspurkki ja kompres-
sori. Alles gut, ei muuta kuin baanalle!

Ensimmäinen ehdokas sijaitsi Reinstedt:issa, 
parin tunnin ajomatkan päässä Berliinistä. N. 
78 tkm ajettua, ykköskoppaista yksilöä kaup-
pasi firma, joka myi purkuosia japsisporttei-
hin sekä kokonaisia SX:iä. Paikalla oli vain 
joku huonoa saksaa puhunut työmies, joka ei 
tiennyt tuon taivaallista autojen hinnoista tai 
avaimista - tai mistään muustakaan...Netissä 
upealta näyttänyt yksilö ei kylläkään ollut mie-
lestäni sama auto, joka kiilteli kuvissa. Kilomet-
rit olivat kyllä oikein, mutta ”hienossa, yhden 
omistajan autossa” oli paikkamaalauksia punai-
sella pohjamaalilla ja takaspoileri poistettu. Pul-
tinreiät vain komeilivat takaluukussa...

Puolen tunnin päästä saatiin paikalle järkeväm-
pää, tosin taas vain saksaa puhuvaa henkilöstöä 
avaimineen, ja päästiin tutkimaan kaikki taka-
pihan n. 8 kpl SX:ää. Useammasta autosta olisi 
saanut ehkä yhden kelvollisen, jos olisi ottanut 
yhdestä vanteet, toisesta sisustan ja istutta-
nut ne parhaaseen koppaan. Mitään palape-
liä ei tultu ostamaan, joten 2200-3000 euron 
menopelit päätettiin jättää siltä osin väliin. 
Osahallia vielä vähän tutkailtiin ja totesimme, 
että täältä saa kyllä kaikki varaosat tarvittaessa, 
joten siinä mielessä käynti ei ollut ihan turha. 
Saatiinpahan vähän tuntumaa hintoihin ja 
autojen kuntoon.

”SX-farmilta” poistuttua tarkistettiin pojan 
sähköposti, josko erinomaiselta vaikuttavan, 
viininpunaisen, ilmastoidun yksilön myyjä olisi 
vastaillut. Ongelmana oli se, että hienolta vai-
kuttanut auto oli myynnissä, mutta ilmoituk-



sessa ei ollut puhelinnumeroa ja viestintä kävi 
vain mobile.de sivuston postin kautta. Postissa 
ei ollut vastausta, mutta päätimme ajaa sen pik-
kukaupungin kautta, jonka postinumero näkyi 
ilmoituksessa. Kyseltäisiin sitten kuvan kanssa 
vaikka huoltoasemalla, Nissan-huollossa tms., 
josko joku tuntisi autoa tai omistajaa.

Nordhausen am Harz oli kuitenkin sen kokoi-
nen kaupunki, että heti näki, että pelkän kuvan 
kanssa ei sieltä kyllä löytäisi etsittävää SX:ää. 
Päätin kumminkin kysäistä eräästä tummien 
poikien autoliikkeestä, josko auto olisi tuttu 
heille. Muutaman raihnaisen auton kauppiaat 
totesivat siinä Super-Mariota PC:llä pelates-
saan, että kyseessä lienee huijaus, koska myyjä 
ei vastaa kysymyksiin, siksi kun olimme ilmoit-
taneet olevamme jo Saksassa rahapussin kanssa. 
Vaikea lypsää etumaksuja, kun ostaja on mel-
kein tontilla, joten ollaan vaan hiljaa ja kalastel-
laan muita tyhmiä ulkomailta...Ilmeisesti auton 
kuvat oli napattu jostain ja rekisterikilpi pyy-
hitty pois. Sitten keksitty summittainen osoite 
ja hinta autolle ja eikun kalastamaan varaus-
maksuja!

Nordhausenissa päätimme käydä kyselemässä 
rekisterikilvistä ja autotarhan poikien vinkistä 
kurvasimme kilpitoimistolle (Autoschild) hie-
nolla U-käännöksellä. Netistäkin tarvittaessa 
tilattavat, halvimmat keltapäiset, 5 päivän kilvet 
olivat tarkoitettu vain Saksan sisäisiin siirtoihin, 
eikä niillä saisi ajaa maan rajojen ulkopuolella. 
Oikeat vientikilvet (export) olivat punapäiset 
ja niillä saisi auton ajaa kotiin asti maita pit-
kin. Laivaan noilla keltapäisillä saisi toki ajaa ja 
hommata tarrakilvet Helsingin sataman tullista. 
Export-kilvet pitää hankkia myyjän kotipaikan 
kilpimyymälästä ja byrokratia hoitaa rekiste-
ritoimistossa siellä. Kiitimme kilpitoimiston 
neitiä tiedoista (info tuli saksaksi...) ja pala-
simme autolle. Paikallinen ”lappu-Liza” siellä 
kirjoitteli noottia virhepysäköinnistä ja teatte-
rikorkeakoulun pääsykokeissakin menestyvä 
performanssini ei auttanut, vaan jouduimme 
vastaanottamaan ilmoituksen  pitkin hampain. 

Onneksi se oli vain 10 euroa ja sen pystyi mak-
samaan käteisellä heti paikanpäällä. Kettuil-
lessamme kaivoimme 500 euron setelin ja täti 
meinasi ottaa herneen nenään, mutta rauhot-
tui, kun löysimme pienempää seteliä lompakon 
kätköistä...Pysäköintikieltokyltti oli hienosti 
piilotettu tietyökylttien sekaan ja koska teimme 
U-kännöksen kilpitoimiston edessä, emme edes 
nähneet moista kieltoa!

Koska päivä lähenteli jo kuutta, päätimme poi-
keta pizzalla. Syöpöttelyn lomassa soittelin sit-
ten Saksan kalleimman tarjokkaan omistajalle 
ja puhelimen toisesta päästä vastaili umpisak-
salainen autonomistaja. Kerroin koulusaksalla, 
että Suomesta ollaan ja rahaa on taskut täynnä 
ja pitäisi saada vain osoite auton luokse. Puhe-
limessa siitä ei oikein saanut selvää, mutta teks-
tiviestinä saatiin selkokielinen lähiosoite ja se 
syötettiin Nokiaan. Gut, ein paar Stunden ja 
sitten oltaisiin Sonnebergissä. Vuokra-auto teki 
ennätyksen huippunopeudessa menomatkalla: 
180 km/h lievässä alamäessä 1.4-litraisella - ja 
ihan laillisesti...

Puoli yhdeksältä kurvattiin idyllisen pikkukau-
pungin mäen harjalla olevan OK-talon pihaan 
ja takapihan tallista kurkisteli kirkkaanpunai-
nen, -94 -mallinen SX 200 turbo. Poika kaivoi 
kameran esille ja omistajakin ilmestyi paikalle. 
Thomas eli tuttavallisemmin Tom oli omistanut 
auton 13 vuotta, jona aikana sportti oli ollut 
vain kesäkäytössä, huhti-lokakuun voimassa-
olevilla harrastekilvillä. Alunperin Nissan oli 
ollut 6 vuotta -41 syntyneellä diplomi-insinöö-
rillä kesäautona ja koko elämänsä ajan ko. yksi-
löä oli säilytetty tallissa ja sen kyllä huomasi: 
Maali kiilsi kuin uudessa autossa ja se oli ruos-
teeton kaikin puolin. Sisusta hienossa, virheet-
tömässä kunnossa ja parasta kaikessa: mittarissa 
vain 65500 km! Hienot Dotzin erikoisvanteet 
215/40/17” renkailla kruunasivat kokonaisuu-
den, joten arvatenkin juniori oli liekeissä tässä 
vaiheessa ja hän sanoi, että tämä auto piti saada, 
maksoi mitä maksoi!



Huolellisen tutkinnan jälkeen katseltiin auton 
paperit ja alkuperäinen huoltokirja. Jakohihna-
kin oli vaihdettu ja katsastus oli suoritettu pari 
viikkoa taaksepäin, joten sekin asia oli kun-
nossa. Ei muuta kuin koeajolle! Laitoin pojan 
rattiin ja itse änkesin 2+2:n takapenkille, kun 
annoin omistajan istua apukuskin penkillä. 
Noin 10 km:n koeajolenkillä kaikki toimi niin-
kuin pitikin ja ilmastointi puski kylmää kuin 
uudessa autossa. Ajelun aikana kyselin hintaa, 
jolla omistaja olisi valmis luopumaan silmä-
terästään. Lähtöhinnasta tipahti tonni, mutta 
vielä jäi 500 euron rako ajattelemaamme mak-
simibudjettiin. Hakureissu itsessään maksaisi 
matkoineen, yöpymiseen ja vuokra-autoineen 
n. 800 euroa ja uudet saksankilvet vakuutuksi-
neen ja autovero tyhjentäisivät lompakkoa vielä 
n. 1500 eurolla.

Koeajon jälkeen istuimme alas Tomin kanssa ja 
hänen vaimonsakin liittyi seuraan. Kerroimme, 
että auto on hieno ja haluamme ostaa sen, 
mutta ainoa ongelma on se, että maksimibud-
jettimme ylittyisi 500 eurolla ja joutuisimme 
valitettavasti siirtymään seuraavaan kohteeseen 
ostoksille. Neuvottelun lomassa Tom näytti 
netistä 2010 mallisen Camaron kuvaa, jollai-
sen takia hän oli Nissanista luopumassa. Tässä 
vaiheessa iskimme all in eli asettelimme bud-
jettimme verran isoja seteleitä pöydän reunaan 
ja kerroin, että auto lähtee hyvään kotiin ja 
tuossa on käsi, jos käteinen raha kiinnostaa...
Aikansa mietittyään, Tom hyväksyi tarjouksen 
ja paiskasimme tassua. Auto oli saanut uuden 
omistajan! Juniorin kasvoilta paistoi hymy 
ja edessä oli vain paperityöt sekä seuraavana 
päivänä uusien kilpien haku. Välillä kävimme 
hakemassa paikkakunnan pikkuhotellista avai-
men ja maksoimme huoneen (60e) ennakkoon, 
kun henkilökunta lähti yöpuulle. Sitten takai-
sin tekemään luovutustodistusta, joka saksalai-
seen tapaan oli varsin perusteellinen ja kahtena 
kappaleena siinä kului jonkin verran aikaa täy-
tellä kaikki kohdat. Onneksi olin ennakko-
harjoitellut asiaa ja kaikki tuli suurinpiirtein 
ymmäretyksi puolin ja toisin. Seuraavan päivän 

kilpibyrokratiaan lupasi Tom tulla auttamaan ja 
soitteli vielä vapaapäivän pomoltaan. Hieno ele 
myyjältä ja ylen tarpeellinen, kuten tulisimme 
seuraavana päivänä toteamaan...

SAKSALAISTA BYROKRATIAJUMPPAA...

Puoli yhdeksältä perjantaiaamuna lähdimme 
kohti byrokratian seikkailuja. Homma meni 
pääpiirteissään näin:
1. Tom ilmestyi Nissanin kilvet mukanaan 
hotellille ja siitä pyyhälsimme rekisteritoimis-
tolle (KFZ-Zulassungstelle), joka oli avautunut 
jo kahdeksalta. Jonotuslappu kouraan auto-
maatista ja sitten tiskille kyselemään proseduu-
ria. Toimisto oli auki perjantaina vain 8-12 väli-
sen ajan eikä lauantaina ollenkaan.
2. Koska rekisteritoimistossa ei myyty vakuu-
tuksia, niin astelimme naapuriin (Autoschild) 
tekemään vakuutusta ja maksamaan kilpimak-
sua (yht. 14 pv vakuutus ja export-kilpi n. 95e), 
jotka prässättäisiin rekisteritoimistosta saata-
van lapun perusteella. Rekisteritoimiston neiti 
opasti, että meidän oli mentävä myös maistraa-
tin tapaiseen toimistoon lasketuttamaan tie- tai 
ympäristövero, jonka jälkeen voisimme mennä 
taas rekisteritoimistoon...
3. Haimme Tomin auton ja paikalla hääräsi 
onnesta soikeana ”lappu-Lasse”, joka laittoi 
sakkoa juuri ikkunaan. Kaivoin 10 euron sete-
lin ja iskin sen virkavallalle käteen. Saatiin taas 
kuitti muistoksi ja sitten veroa lasketuttamaan. 
Tiskillä se ei onnistunut, vaan paikalle kutsut-
tiin osastopäällikötär, jonka huoneessa puoli 
tuntia asiaa pyöriteltiin ja huolellisen laskennan 
tuloksena saatiin summaksi 10 euroa!
4. Veroa ei tietenkään voinut maksaa em. 
paikkaan, vaan se piti käydä maksamassa Bun-
des-pankkiin. Kulut olivat 11 euroa, eli enem-
män kuin minimi 30 päivän vero.
5. Sitten pörräsimme takaisin rekisteritoimis-
tolle ja uusi jonotus tiskille. Nyt saimme luvan 
maksaa rekisteröintimaksua aulan automaattiin 
n. 44 euron edestä ja takaisin tiskille...Omis-
tajavaihdoksen tiedot syötettiin tietokoneelle 
ja lähetettiin linjoja pitkin Berliiniin, jossa tar-



kastettiin, että kaikki oli OK. Puolen tunnin 
päästä saatiin lappunen, jossa oli uusi rekiste-
rinumero: SON 77 J ja sen kanssa marssittiin 
kilpitoimistoon.
6. Kilpitehtaan tytöt prässäsivät uudet punapäi-
set kilvet, joissa oli merkitty kilpien päättymis-
päivämäärä 14 vrk:n päähän. Pyysin heitä myös 
tekemään reiät kilpiin vanhojen perusteella, 
joka helpottaisi suuresti asennusta myöhem-
min.
7. Uusien kilpien kanssa marssittiin taas rekis-
teritoimistolle ja mimmi sanoi, että hyvä, nyt 
hän haluaa nähdä auton, johon uudet kilvet 
tulevat...No, sehän oli myyjän tallissa, joten ei 
muuta kuin hakemaan. Puolen tunnin päästä 
oltiin taas takaisin ja auton valmistenumero 
tutkailtiin ja samaksi havaittiin kuin papereissa 
eli alles in ordnung. Pyöreä verotarra, mikä 
lie, liimattiin kilpiin ja vanhoista se poistet-
tiin, ettei niitä käytettäisi vääriin tarkoituksiin. 
Kello alkoi olla puolen päivän tienoilla.
8. Uudet kilvet ruuvattiin SX:ään ja suurten kii-
tosten saattelemana jätettiin hyvästit sympaatti-
selle myyjälle, jonka apu tuona perjantaina oli 
äärimmäisen tärkeä. Vielen Danke Tom!

Siitä suunnistettiin huoltoasemalle vuokra-au-
tolla ja punaisella paholaisella ja todettiin sekin 

ihme, että ostetussa autossa oli tankki täynnä! 
Soppaa Clion tankki täyteen (95E n. 1.59e/L) 
ja jalkaa konehuoneeseen, jotta onnistuisimme 
vielä ajaa 400 km Berliiniin ennen kello kuutta. 
Jos ehtisimme sinne ajoissa, niin auton palau-
tusta ei tarvitsisi suorittaa lauantaiaamuna ja 
pääsisimme jatkamaan samantien Varsovaan. 
Sanoin ajavani sen minkä vuokratötterö kulkisi 
ja kulkihan se n. 170 km/h matkanopeutta...
Välillä SX pyyhkäisi ohi - olihan nuoren mie-
hen kokeiltava ostoksen voimavaroja, nyt kun 
siihen oli tilaisuus. Suomessa sama asia tulkit-
taisiin törkeäksi liikenteen vaarantamiseksi ja 
kortti pois sekä huimat sakot päälle. Täällä nuo 
+200 km/h vauhdit olivat normaalia arkipäivää 
ja 170 km/h vauhdilla meinasi aina jäädä jal-
koihin ohituskaistallakin, joten peilejä oli seu-
rattava ahkerasti.

Tulvapatojen rakentamisen vuoksi liikenne 
vähän tökki, kun ihmiset töllistelivät kymme-
nien paloautojen letkoja Autobahnin varrella. 
Hiekkaa säkitettiin tien varressa ja palokun-
talaiset asettelivat niitä sopiviin paikkoihin. 
Pahemmat ruuhkat näyttivät onneksi olevan 
vastakkaiseen suuntaan, jopa 10 km seisovaa 
letkaa pyrki etelään päin, mutta se ei haitannut 
meitä. Matkavauhtimme oli sen verran sujuvaa, 



että 400 km:n siivu perjantain ruuhkanpoi-
kasineen ajeltiin runsaassa neljässä tunnissa ja 
Berliinissä oltiin tankkaamassa klo 17.20. Siitä 
pyyhälsin autovuokraamolle, jolloin juniori tip-
pui perästä, mutta löysi sitten tekstarilla lähet-
tämäni osoitteen avulla perille - jostain syystä 
soitto ei onnistunut juuri silloin. Tuli mieleen, 
että VHF-puhelimet olisivat olleet kova sana 
yhteydenpidossa.

Rellu luovutettiin yhtä ehjänä kuin saadessa ja 
nyt hyvin sisäänajettuna...Vuokraamon pojat 
ihastelivat ostostamme ja ihmettelivät suoma-
laisia hulluja, jotka tulevat jääkarhujen maasta 
asti vain autoa ostamaan ja löytävät vielä tällai-
sia helmiä. Aikaisemasta palautuksesta saatiin 
30e alennusta ja sitten polkaistiin taas liiken-
teeseen. Kello 19 päästiin Berliinistä ulos ja 
kotimatka alkoi.

SUUNTANA ITÄ-BLOKKI

 Nokiaan syöttelin englanninkielisesti Varso-
van ja sehän meinasi viedä meidät ihan vää-
rään suuntaan. Varmaan jossain maaseudulla 
oli Saksassakin samanniminen paikkakunta, 
mutta onneksi huomattiin tuo kummallisuus 
puolen tunnin ajon jälkeen. Tarkistuksen jäl-
keen U-käännös ja ihan suomeksi Varsova 
navigaattoriin ja alkoi oikea suunta löytyä. 
Ketunlenkkiä tuli melkoisesti, mutta minkäs 
mahdat. Pitäisi aina tarkistaa puhelimen navin 
kokonaisnäyttö, että näkee reitin, minne apa-
raatti on opastamassa. Paperikarttakin on hyvä 
väline, joka ei sekoile, jos sitä viitsii tutkailla.

Puolan rajaa kohti painettiin hippulat vinkuen. 
Mäkkärillä pysähdyttiin Füstenwalde:ssa ja 
vetäistiin kerrospurilaiset naamariin. Rajalle 
saavuttiin pimeällä ja tämä reitti oltiin valittu 
hyvän, mutta maksullisen moottoritien takia. 
Yhdentoista maissa pysähdyttiin Puolan puo-
lella isolle huoltoasemalle, josta ostettiin syö-
tävää ja juotavaa mukaan, sekä tankattiin auto 
piripintaan. Jerry siirtyi ”pilkkimään” apukus-
kin paikalle ja meikäläinen lupasi ajaa koko yön 

tarvittaessa. Moottoritie oli erinomaisen hyvä 
ja turvallinen ajaa, mutta maksukoppeja tuntui 
tulevan vähän väliä. Jos Puolan seteli-slotyja ei 
ollut, niin piti maksaa euroilla ja vain setelit kel-
pasivat. Vaihtorahana saatiin vitosestakin aina 
kourallinen kolikoita ja kohta niitä oli kohta 
mäkkärin pussi puolillaan...Etapin pituudesta 
riippuen maksu oli karkeasti n. 9-18 zlotyn 
väliltä ja vertailukohtaa antaa se, että vitosella 
sai huoltoasemalta litran Cokiksen. Kurssi oli 
suurinpiirtein 1 euro = 4.21 PLN ja litra meno-
vettä maksoi n. 5.39 slotya.

Nelisensataa kilometriä meni aika sujuvasti 
muuten, jos ei pakollisia maksukoppipysäh-
dyksiä oteta lukuun. Jatkuva rahastus ja pysäh-
tely ärsytti sen verran, että kahden aikaan yöllä 
ajattelin poistua maksulliselta väylältä ja poik-
kesimme Varsovan liittymässä olleelle huolto-
asemalle tankkaamaan auton (95E n. 1.28e / 
litra) ja tyhjentämään miehet...Siellä saimme 
myöskin sloty-pussiamme vajutettua ja loput 
bensasta maksoimme euroilla, jotka näyttivät 
kelpaavan kaikkialla. Pienen happihyppelyn ja 
kevyen välipalan jälkeen ajelimme yöllisen Var-
sovan läpi, jossa ei näyttänyt liikkuvan muita 
kuin ravintolasta palaavia, minimekkoisia naik-
kosia. Navi opasti hienosti kohti Riikaa, jonne 
jatkoin ajamista pojan jatkaessa koiran unta 
vieressä. Kello kahdeksan maissa aamulla alkoi 
meikäläisestäkin veto loppua, joten herättelin 
juniorin rattiin. Yhdeksän tuntia ja läpi yön 
ajaneena, alkoi kaivata vähän lepoa, joten vetäi-
sin penkin nukkumisasentoon ja vaivuin unten 
maille.

Heräilin bensa-asemalla ja auto tankattiin. 
Eurot kävivät taas mutisematta. Yhdentoista 
maissa juniori kurvasi motellin pihaan ja 
ehdotti, että jos nukuttaisiin vähän aikaa. Otet-
tiin huone 40 eurolla ja nautittiin oikeasta sän-
gystä  kuuden tunnin ajan ja sitten suihkun ja 
iltapalan jälkeen suuntasimme kohti Riikaa. 
Tie oli kohtuukunnossa, mutta pikkukylien 
läpi ajaminen laski keskinopeutta.



Matkan varrella kohtasimme myös varsinai-
sen teiden ritarin: Tankkiauto ohitteli meidät 
ja toisen rekan risteysalueella välittämättä kel-
taisista raidotuksista. Jonkun aikaan touhua 
seuratessani, tuli hyvä ylämäki ohitella, joten 
kuittasin keulille. Tämähän ei teiden ammatti-
laiselle sopinut vaan hän alkoi ajaa 5 m:n päässä 
Nissanin peräpeilistä, aina kun liikenne hidasti 
meitä edessäpäin. Päätimme karistaa perskär-
päsen ketunlenkillä liikenneympyrässä, koska 
en halunnut jäädä puolalaisen poliisin haaviin 
ylinopeudesta. Ylimääräinen kierros ympyrässä 
ja osat olivat taas vaihtuneet. Tämähän oli kuin 
”Kauhujen kilometrit” -elokuvassa...Psyko-
paatin annettiin häipyä horisonttiin ja ajeltiin 
rajoitusten mukaan. Kyllä niitä muitakin rei-
käpäitä oli liikenteessä, mutta tämä oli ylitse 
muiden.

VIIMEINEN LEGI

Puolen yön maissa lauantaina saavuttiin Rii-
kaan, jossa ajattelimme syödä pizzat. Auki ole-
vaa pizzeriaa oli kuitenkin vaikea löytää, mutta 
Pica-ketjun ravinteli löydettiin lähes keskus-
tasta, osoitteesta Smerla iela 1. Autonkin sai 
sopivasti ravintolan eteen, joten makoisat lätyt 
tuulensuojaan ja sitten tankkaamaan ja kohti 
Tallinnaa. Poika oli taas ratissa ja meikäläinen 
vahti hirviä ja villisikoja. Aamuyöstä ajelimme 
loppupätkän Tallinnaan ja satamassa olimme 
klo 6.30. Pikainen tankkaus halpaa bensaa ja 
sitten 84 euron lippu klo 07.30 M/S Starille , 
joka sisälsi miehet ja auton. Helsingin tullissa 
oltiin ennen yhtätoista ja siellä täyteltiin käyt-
töönottoilmoitus. Koska autolla oli voimassa-
olevat kilvet ja vakuutus sekä katsastus, niin tar-
rakilpiä ei tarvittu. Viiden päivän kuluessa tulisi 
tehdä autoveroilmoitus tullin autoveroyksik-
köön ja ne kupongit saisi netistä. Yhdentoista 
maissa kurvattiin satamasta ulos ja kohti kotia. 
Ennen kahtatoista oli onnellinen teekkari pese-
mässä elämänsä autoa, jotta sitä kehtaisi näy-
tellä kavereille. Reissu oli onnellisesti takana!

SUMMA SUMMARUM

Hyvää käyttösporttia lähdettiin etsimään ja 
ilmastoitu sekä ABS-jarruin varustettu yksilö 
vähillä kilometreillä löydettiin. Auto kannattaa 
käydä tutkimassa itse niin ei tule pettymyksiä 
kunnossa. Asiantuntijapalveluitakin saa ostet-
tua netistä ja n. 1400 eurolla saa auton rekalla 
pihasta pihaan, jos itsellä ei ole aikaa lähteä peliä 
hakemaan. Itse auto tuli maksamaan veroineen 
(1351e) ja rekisteröintikatsastuksineen (140e + 
kilpimaksu) suurinpiirtein saman kuin parhaat 
yksilöt Suomessa, mutta sillä erotuksella, että 
todellisia kilometrejä on mittarissa kaksi-kolme 
kertaa vähemmän ja yksilö on kaikenpuolin 
lähes uudenveroinen ja sillä on on edessä n. 
150-200 tkm huoletonta ajoa hyvällä hoidolla.
Ajomatkaa Berliinistä Tallinnaan tuli n. 1530 
km ilman Berliinin ketunlenkkiä. Bensaa paloi 
rauhallisessa ajossa n. 6.5L / 100 km ja n. 
sadalla litralla pääsi Berliinistä Tallinnaan. Kun 
perjantai-iltana lähdettiin klo 19 Berliinistä, 
niin klo 6.30 oltiin sunnuntaina Tallinnassa. 
Välillä tuhlattiin 10-12 tuntia nukkumisiin ja 
syömisiin, joten tosimies voi ajaa välin puoli 
päivää nopeamminkin. Suosittelen kuitenkin 
lämpimästi kahta kuskia ja kaatuvaa apukuskin 
penkkiä...

Matkan varrella tuli kyllä mieleen, että ajo 
laivaan olisi ollut helppoa. Hinnat olivat vain 
pompanneet kesälomakauden vuoksi ja n. 800 
euron lippuhinta autolta ja kahdelta hengeltä 
syletti jo ennakkoon. Syksyllä ja keväällä on 
erikoistarjouksia Finnlinesilla, jolloin laivalla 
pääsee palaamaan n. 400 euron hinnalla, mikä 
ajamisen vaivaan ja kustannuksiin nähden on 
kelpo tarjous, varsinkin syöpömmällä autolla. 
Nyt ajo maanteitse Baltian kautta Helsinkiin 
kustansi vajaa 300 euroa kaikkine kuluineen.

Halvimmalla lentää Saksaan Tampereelta, kent-
tänä Dusseldorf, Bremen tai Frankfurth Hahn. 
Hinnassa säästää ainakin puolet, jos jaksaa 
päräyttää bussilla Helsingin postitalon nurkilta 
Pirkkalaan. Jos kauppakohde on varma, niin 



yhden yöpymisen  säästää, kun lähtee aamuko-
neella.

Keltapäiset, Saksan sisäiseen siirtoon tarkoite-
tut kilvet voi tilata netistä suoraan hotelliin tai 
myyjälle. Viiden päivän kilvistä jää toimituspäi-
vän (DHL tms.) jälkeen käyttöön 4 päivää ja 
Saksaan tilatut kilvet vakuutuksineen maksavat 
n. 125 euroa. Suomeen toimitettuna n. 160 
euroa, jolloin saat ne mukaan jo lennolle. Pape-
rit ja vakuutus seuraavat mukana ja sopivan 
yksilön löydyttyä, täytetään vain auton tiedot 
papereihin ja ruuvataan kilvet kiinni. Keltapäi-
siä kilpiä näkyi Puolan rajalta Varsovaan päin 
pilvin pimein, mutta Ruotsin päässä ne kuu-
lemma pysäytetään armotta.

Pari vinkkiä: Ns. vaatimustenmukaisuusto-
distusta ei tarvita ennen vuotta 1995 rekiste-
röidyillä autoilla. 1995-1998 välillä ei paperia 
tarvita, jos Saksan rekisteriotteessa on EU-hy-
väksyntä, muutoin kyllä. 1998 eteenpäin COC 
eli vaatimustenmukaisuustodistus vaaditaan ja 
sellaisen saa Saksasta halvemmalla kuin Suo-
mesta. Ennen 14.5.1995 rekisteröidyissä ajope-
leissä ei vaadittu ajovalojen säätöä tai pesuria. 
Jotkut ovat jumpanneet valojen kanssa kalliisti, 

kun ovat rakennelleet säätöjä jälkeenpäin. Tar-
kista kuitenkin viimeinen tulkinta tuontiauto-
jen valoista Trafista (www.trafi.fi), niin ei tule 
yllätyksiä.

Ohessa linkkejä, jos vaikka MG:n tai muun 
kulkupelin tuonti Saksasta alkaa kiinnosta-
maan...
www.hotelpensiongribnitz.de - halpa hotelli 
metron varrella Berliinissä, Tegelin kentän 
lähellä.
www.allround.de , puh. 030-3480600 - koh-
tuuhintaista autonvuokrausta em. hotellin 
lähistöllä.
www.transit-plate.eu - keltaiset siirtokilvet 
netistä hotelliisi, myyjälle tai toimitettuna Suo-
meen.
maschinenverkauf9@arcor.de, GSM 0160 
9494 0022 - japsisporttiosia sekä kokonaisia 
autoja.
www.finnlines.com/tarjoukset, www.supersa-
ver.fi, www.lufthansa.com, http://www.ryanair.
com/fi
www.hotels.com - hotellihuoneiden vertailua ja 
tilausta eri kaupungeista

Jouni Airaksinen



Tällä kertaa niksinurkassa teemme 
puutöitä, eli valmistamme Sii-
pimutteri avaimen eli Spinner 

removerin. 

Ota varastostasi tai käy ostamassa n.9mm 
vanerilevyä puolen neliön pala.

Irrota siipimutteri pyörän keskiöstä ja 
jäljennä se tarkasti vanerilevylle, piirrä 
levylle myös kuvan mukaiset hienot kaa-
ret. Ota pistosaha tai lehtisaha ja sahaa 
kuvio irti levystä. piirrä tekemälläsi 
aihiolla toinen vastaava kappale. Pyöristä 
purseet pois ja aseta palat vastakkain, 
väliin puuliimaa ja parilla ruuvilla kiinni 
toisiinsa.

Hio ja viimeistele tuote haluamallesi 
tasolle.

Valmistamasi avain on oiva apuväline 
avatessasi ja sulkiessasi pyörän spinne-
reitä. Joskus näkee hienoja uusia kromi-
pinna vanteita uusilla spinnereillä jotka 
on vasaroitu lommoille.

Itselläni spinnerit myös vasaroitu 
rumiksi, mutta olen niitä hiomakoneella 
oikonut ja jatkossa käytän uutta hienoa 
avaintani. Helpommallahan toki pääset 
kun haet Oskarilta valmiin avaimen, 
mutta tätähän tämä harraste autoilu on!

Terveisin

Kari
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Elokuun viimeisistä aurin-
gonsäteistä saatiin nauttia 
Sipoossa, kun urheiluautoi-

lijat kokoontuivat mussuttamaan 
aamiaista Moottorikahvilaan, 
joka on toiminut tämän kauden uudessa 
paikassa, Sipoon keskustan tuntumassa. Hieno 
sää kalasteli mukavan läpileikkauksen sportti-
autoja paikalle ja olihan siellä yksi MGB:kin. 
Karin ei tarvinnut paljoa houkutella meikä-
läistä mukaan, kun säätiedotus lupaili aurinkoa 
ja luvassa oli vielä letka-ajoa  mutkan kautta 
Turengin Suvirantaan veden äärelle.

Autoja tuli sen verran kahvilaan, että lähistön 
varapaikatkin otettiin käyttöön. Aamukahvien 
lomassa tutkailtiin kalustoa, joista henkilö-
kohtaisesti jäi mieleen, punainen, uudenkar-
hea Lotus Evora. Muotoilu on harvinaisen 
onnistunut nykyautoksi ja auto näyttää tyy-
likkäältä mistä suunnasta tahansa. Toyotan 
DOHC -tekniikalla varustettu 3.5 litrainen 
V6-moottori puskee perusmuodossaan 276 hv 
ja S-mallissa ahdettuna (supercharged) 345 hv. 
Keskimoottorinen, 2+2 -paikkainen auto on 
takavetoinen ja 261 km/h huiput saavat veden 
kielelle. Jäähän siinä vielä 140 km/h kiihdytys-
varaa suomalaisilla moottoritienopeuksilla...
Alumiinikorisen auton kiihdytys 0-60 mph 
näyttää vievän 4.9s Wikipedian mukaan. Vaih-
delaatikoksi voi valita 6-vaihteisen manuaalin 
tai automaatin. Nähtäväksi jää, että millaisen 
autoveron tuollaisesta saa maksaa - veikkaan, 
että Evoroita tullaan näkemään aika harvaksel-
taan Suomessa...

Kun kalustoa oli aamupäivä ihmetelty, niin 
sitten lähdettiin kohti Nummisen Alikartanoa 
letkana. Alikartano tuli Nordenskiöld-suvun 
haltuun vuonna 1709 ja pysyi suvun hal-
linnassa yli kaksi vuosisataa. Sukuun kuului 
monia lahjakkaita tieteilijöitä ja tutkimusmat-
kailijoita. Maailmankuulu tutkimusmatkailija 
ja koillisväylän löytäjä Adolf Erik Nordenskiöld 
(1832-1901) vietti lapsuutensa Alikartanossa, 
jossa letkan pysähtyessä oli halukkaille opastus 
aiheeseen. Me päätimme syödä eväitä ja juoda 
englantilaisittain teetä, koska olihan edellisestä 
kahvittelusta jo runsas tunti!

Alikartanosta jatkettiin kohti Turenkia ja siellä 
joenrannassa olevaa ravintola Suvirantaa. Letka 
ei meinannut risteyksissä oikein pysyä koossa, 
mutta varmaankin suurin osa löysi perille. 
Ravintolan parkkipaikka sai vähän erikoisem-
paa kalustoa parkkiin. Yleensä tuo paikka on 
moottoripyöräilijöiden suosiossa ja ravintolassa 
esiintyy silloin tällöin ihan oikeita laulajiakin. 
Laiturissa oli muutama vene sekä vieressä sau-
nalautta että nopeanoloinen, Chevrolet-moot-
torilla varustettu Tahiti ”skiboat”, jossa kromi-
koppainen V8-moottori täytti koko peräosan. 
Kyllä sellaisella kelpaisi ajella - jos omistaisi 
bensa-aseman...

Sports Car 
Breakfast
Club 
24.8.-13



Kahvitteluiden jäl-
keen porukka valui 
omaan tahtiin kuka 
minnekin suuntaan. 
Me ajelimme vanhaa 
Hämeenlinnantietä 
takaisin Vantaalle, 
kun ei ollut suurem-
paa kiirettä. Yksi 
mukava lenkki tuli 
taas heitettyä ennen 
syksyn sateita ja Karin 
MGB kesti hienosti 
tämänkin reissun... 

Luotettavia nämä 
englantilaiset, varsin-
kin punaiset avoau-
tot!

Jouni Airaksinen



Pienessä Andorrassa on parikin automu-
seota ja kuulemma vieläpä yksi mootto-
ripyörämuseo. Kun satuttiin kulmille, 

niin pitihän ainakin yksi museo käydä tsek-
kaamassa. Hiljaista oli, olimme ainoat vieraat. 
Museossa päivysti ystävällinen autoharrastaja, 
jonka kanssa olisi ollut mukava vääntää jut-
tua. Valitettavasti yhteisistä kielistä ainoastaan 
ranska osui kohdalleen. Molemmat meistä 
puhuivat sitä yhtä huonosti. Sen verran saatiin 
kuitenkin kommunikaatiota aikaan, että kuvan 

Andorran aarteita
MGB Sebring on ihan oikea kilpa-auto. Epäilin 
ylientistettyä MGB:tä ulkoasunsa perusteella 
replikaksi, mutta museomies vakuutti kautta 
kiven ja kannon, että ihan oikea kilpuri on 
kyseessä. Toinen mielenkiintoinen tapaus oli 
Morris-spesiaali MGA-moottorilla. Kuulemma 
Englannissa 50-luvun lopulla naputeltu alumii-
nikori. Harvinaisen onnistunut omatekele.

Hieno museo. Kaikkea maan ja taivaan väliltä. 
115 vuotta vanha Rellu ja rättisitikan päälle 



rakennettu hautausauto. Erilaisia kilpa-au-
toja, Bugatteja ja muita miljonäärivehkeitä 
viidessä kerroksessa sulassa sovussa kääpiöau-
tojen kanssa. Lisäksi alkuaikojen polkupyöriä, 
taide-esineitä, leluja ja muuta vanhaa auto-
alan rekvisiittaa. 

Suosittelen.

Tomi Lundell

Museu Nacional de l’Automòbil
Av. Copríncep Episcopal 64
Encamp (Andorra)



Kuvat: Kari Vavuli


