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Y

ksi historian kuumimmista kesistä on
selätetty. Tämä kesä on tarjonnut ennätysmäärin ajopäiviä varmaankin jokaiselle Brittiautoharrastajalle. Niinpä toivomme
teiltä jäseniltämme seuraaviin lehtiin materiaalia tekemistänne reissuista ja tapahtumista,
joihin olette osallistuneet.
Ajokauden päättäjäisiä vietimme 6.9. järjestämällä Tuusulanjärven ympäriajon. Tämä järjestettiin kokeilumielellä ja selvisi, että jatkossakin on tilausta tällaiselle tapahtumalle. Niinpä
myös ensi vuodelle on jo alustava suunnitelma,
jota tarkennetaan syyskokouksessa ensi vuoden
suunnittelun yhteydessä.

Virallinen syyskokous pidetään lauantaina
29.11.2014 klo Ravintola Stonesissa 18.00
Keskuskatu 4, 00100 Helsinki. Kokouskutsu
myöhemmin lehdessä. Kokouksen jälkeen on
luvassa kerhomme pikkujoulut yhdessä SccH:n
kanssa viimevuotiseen tapaan.
Mukavaa alkanutta syksyä!
Kauko Ruuska
puheenjohtaja

Lottamuseolla Tuusulan järven maisemissa

Kutsu MGCCF SYYSKOKOUS
Kutsu M.G. Car Club of Finland ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen lauantaina 29.11.14 klo 18-19. Kokouksessa käsitellään normaalit, sääntöjen määräämät asiat.
Paikkana Stone`s Pub, Keskuskatu 4, 00100 Helsinki. Rautatieasemalta ja metrolta sekä
busseilta kivenheitto Stockmannin suuntaan. Suosittelemme julkisten liikkumavälineiden
käyttöä, mutta parkkitilaa löytyy tarvittaessa: Helsingin rautatieaseman taksiaseman vierestä:
P-Eliel, Asema-aukio 1 (ajo Kaivokadun puolelta) tai toinen sisäänajo:
Töölönlahdenkatu 1. Aukioloajat ma - su klo 6 - 24, ulosajo mahdollista 24 h. Lisäinfo:
http://www.europark.fi/hki-eliel/
VUOSIKOKOUKSEN JÄLKEEN PIKKUJOULU
Vuosikokouksen jälkeen jatkamme sujuvasti pikkujoulutunnelmissa yhdessä Sports Car Club
of Helsingin ja Westfield -klubilaisten kanssa. Ota mukaan n. viiden euron pikkulahja per
henkilö pukinkonttiin. Pienenä vinkkinä mainittakoon, että mukana voi olla myös kauniimman
sukupuolen edustajia, joten ”monikäyttölahja” olisi paras vaihtoehto. Voit myös merkitä paketin päälle M = miehille tai N = naisille, niin se helpottaa pakettien jakoa.
Illallistarjoilun hinta on 20 euroa (jokainen maksaa paikanpäällä syömiset ja juomiset itse) ja
tarjolla on jouluglögi ja pääruokana joko liha- tai kasvisburger ranskalaisilla sekä jälkiruoka.
Erikoisruokavalioiset voivat tilata sopivan annoksen tarvittaessa. Tilavarausten ja ruokailun
takia ilmoittautuminen ennakkoon perjantaina 21.11.-14 mennessä Jouni Airaksiselle:
jone.raksinen@gmail.com tai tekstiviestillä +358 40 8535168.
Ilmoita, että oletko tulossa a) kokoukseen b) sen jälkeen pikkujouluun ja henkilömäärä sekä
mitkä burgerit ajattelitte syöpötellä... Laita mukaan myös nimesi ja puhelinnumerosi. Pikkujoulut on avec-tilaisuus, joten mukaan voi ottaa myös hyvää seuraa. Lisäinfoa ravintolasta tuolta:
http://www.stonespub.fi/
Kokous- ja pikkujouluterveisin,
MGCCF:n hallitus,
psta Jouni Airaksinen

MG Club Car of Finlandin
järjestämä matka
Viron Haapsaluun
7-8.6.2014

O

limme Janin kanssa innostuneita
MG klubin Viron matkasta. Osanottajia olisi vain 15 autollista, joten
saisimme varmaan tutustua muihin MG:n
omistajiin. Olimme myös Janin työn vuoksi
asuneet 4 vuotta Tallinnassa 1990-luvun
puolivälissä.
Kokoonnuimme Länsisatamassa varhain
lauantaiaamuna. Kauimpaa tulleet olivat
Oulusta saakka, he ehtivät sopivasti laivaan
suoraan yöjunalta. Koossa oli 15 komeata
autoa ja 28 innokasta matkaanlähtijää.
Laivamatkan aikana ehdimme syödä hyvän
meriaamiaisen meille varatussa kabinetissa ja katsella kauppojen tarjontaa. Ajettuamme ulos laivalta yhdentoista maissa,
suuntasimme
kohti
parinkymmenen
vuoden takaista kotipaikkaamme, Roccaal-Marea. Pysähdyimme toteamaan, että
kaikki autot olivat selvinneet Tallinnan
liikenteessä oikeaan suuntaan, kauppakeskuksen eteen. Halukkaat saivat puoli tuntia
ostos- ja autojen tankkausaikaa. Viimeiset-

kin katot laskettiin, ennenkuin matka jatkui
kohti Keilajoen luonnonpuistoa komeine
putouksineen. Meille paikka oli ennestään
tuttu ja löysimme reitin helposti. Muut saapuivat ajallaan ja kokoonnuimme parkkipaikalle, joka oli täynnä lauantain viettäjien
autoja. Puisto tuntuu olevan suosittu picnic-kohde.
Putouksen ympäristöön on rakennettu kaarisiltoja, joiden kaiteisiin monet pariskunnat olivat kiinnittäneet ’rakkauslukkoja’,
joiden avaimet heitettiin jokeen. Kauko ja
Helena jättivät oman lukkonsa. Vietimme
mukavan tunnin puistossa venytellen jalkojamme autossa istumisen lomassa. Keilajoelta jatkoimme letkassa seuraavaan pysähdyspaikkaan, joka oli Harju-Ristin vanha
kirkko. Sen tapulitorniin jotkut ’hyväpäiset’
kiipesivät ihailemaan maisemaa.
Ilma oli pysynyt poutaisena, vaikkakin
melko viileänä. Autojen katot pysyivät
alhaalla ja saimme nauttia Viron maalaismaisemista, kun ajoimme pieniä, vähän

liikennöityjä
teitä.
Minua viehätti niittykukkien
runsaus
aivan tien reunalla.
Pätkä pöllyävää hiekkatietä herätti hiukan
närkästystä muutamissa avoautolla ajaneissa, mutta ympärillä oleva vehreä
kukkaloisto korvasi
monille haitan.
Matkan varrelle sattui MG-klubilaisille
ennestään näkemätön
Vihterpalun kartano,
joten pysähdyimme siinä. Suomalainen
omistaja sai meiltä kehuja hienosta kartanon restauroinnista ja hän puolestaan
ihaili kauniita autojamme.
Matka jatkui. Päätimme jättää väliin
Rannakylän, joka oli merkitty ohjelmaan, sillä ajo oli ollut jo pitkä ja vielä
oli matkaa Haapsaluun. Jatkoimme
matkaa läpi viehättävien maisemien,
välillä meren tuntumassa.
Saavuimme Haapsaluun Fra Mare
Thalasso Spa hotelliimme hyvissä
ajoin ennen buffet illallista, ja saimme
rauhassa asettua huoneisiimme. Osa
suunnisti baariin siemaisemaan hyvin
ansaitun oluen, jotkut lähtivät kävelylle
läheiseen Haapsalun keskustaan.
Jan ja minä jäimme juttelemaan Ann
ja Rauno Halmeen kanssa oluttuopin
ääreen. Yllättäen totesimme, että miehet olivat molemmat olleet YK:n palkkalistoilla kehitysmaissa aivan samat 30
vuotta! Juttua riitti

Buffet-illallinen maistui ja sen jälkeen
jäimme vielä juttelemaan ison pyöreän pöydän ympärille baarin antimista nauttien.
Yön aikana oli luvassa sadetta, joten katot
nostettiin ylös.
Sunnuntain aamiaiselle kokoonnuimme
yhdeksän maissa. Lähtö oli sovittu klo 12,
ja halukkaat ehtivät Haapsalun torille. Siellä
saattoi ostaa vaatteita ja mansikoita ym toritavaraa.
Takaisin Tallinnaan ajoimme letkassa vähän
suurempia teitä pitkin. Matkalla saimme
pari sadekuuroa niskaamme, sillä katot olivat alhaalla. Onneksi saavuimme joillekin
tuttuun kartanoon, jonka kakkukahveja oli
kehuttu. Parkkipaikalla katot nousivat taas
suojaksi, ja hyvä olikin, koska kahvipaussimme aikana vettä tuli oikein kunnon kuuroina. Onneksi olimme silloin juuri sisällä
nauttimassa hyvästä kahvista, kakusta ja
letuista.
Seuraavaksi ajoimme kohti Tallinnaa ja
uutta Lennusadam-museota, missä oli

sodanaikaisia vesitasoja, veneitä, sukellusvene sekä laivoja. Näytteillepano oli hieno
ja esim. sukellusveneessä saattoi käydä
kokemassa elintilan ahtauden, miehistöltä
vaadittiin hyviä hermoja sukellusten aikana.

oli komea rivi MG autojamme. He saivat
meidät viime hetkellä oikeaan jonoon!

Seuraavaksi ajoimme kohti laivaterminaalia
ja kotimatkaa meren yli. Liikenteen ohjaus
Tallinnassa oli sen verran hankala, että
muutamat meistä eksyivät lähelle vanhaa
kaupunkia. Teimme todellisen kunniakierroksen, jonka aikana autojamme taas ihailtiin. Ihan kivaa.

Olimme Janin kanssa tyytyväisiä matkaan
ja sen olivat järjestäneet hienosti Helena ja
Kauko sekä Tomi ja Marja Karin johdolla.
Suur tänu!

Laivaan ajo meinasi meille päättyä hassusti,
kun ajoimme suoraan kohti Pietarin laivaa,
jonka ajoramppi oli edessämme. Kuulimme
kuitenkin kovaa huutoa vasemmalta, jossa

Laivalla söimme vielä meribuffetin, joka oli
hyvän makuinen.

Terveisin
Sikku ja Jan Wahlberg

AIKAJANA

O

hessa pari kuvaa 70/80 luvun taitteesta, joissa nuorimies ylpeänä
autonsa rinnalla. Kuvissa MG Midget vuosimallia 63.
Uusissa kuvissa sama mies samalla paikalla
vuonna 2014. Onko auto levinnyt vai vain
mies paisunut. Väritkin kuvissa jonkin verran haalistuneet.
Jatketaan tulevissa lehdissä samanlaisilla
kuvilla; jos sinulta löytyy niin lähetä niitä
Tomille tekstin kera.
Kari
Vasemmalla ilman paitaa...
Alla sama mies paidan kanssa, vaja on maalattu uudestaan.

Vas:
Tapanilan tavoitelluin
poikamies n.35 vuotta
sitten
Alla:
Mosabackan tavoitelluin ukkomies 2014
(Alkuperäisiä kuvatekstejä hieman
muokkasi Tomi. Lisää
vanhoja Suomi-kuvia
Brittisporttiin...)

VAATETTA PÄÄLLE

E

rilaisia MGCCF-aiheisia asusteita ja
rekvisiittaa on kovasti toivottu jäsenistömme keskuudesta. Klubin varastoon
(Kaukon autotalli?) ei mielellään tilaisi monenlaisia kuteita eri väreissä ja koissa. Niistä kun
tuppaa jäämään ”häntiä” varastoon ja näin
ollen kestämättömiä kustannuksia vaatimattomalla budjetilla pyörivälle yhdistykselle.

Pikee-paidan rintataskun kohdalle tulevan
20-vuotisjuhlan logo, yksivärinen painatus:

Nykyäänhän voi netistä tilata esim. paitoja
vaikka yksi kerrallaan. Vieressä pari kuvaehdotusta. Ensimmäinen vaihtoehto on pikee-paidan rintataskun paikalle juhlavuodesta muistuttava yksinkertainen logo. Laatu riittää pieneen
rintataskukokoiseen painatukseen. Brodeeraus
voi olla haasteellista.
Toinen vaihtoehto on perinteinen T-paita Vtai O-aukolla. Tässä isossa rintaan tulevassa
kuvassa on sovellettu vanhaa Voimavaunu Oy:n
sanomalehtimainosta. Kuva on vanhahtavan
rouhea tarkoituksella. Sopii esim. tummalla
1-värisellä painettavaksi vaalealle paidalle.
Näitä kuvatiedostoja saa meikäläiseltä, kun
lähestyy sähköpostilla. T-paitafirmojen nettipalveluista voi sitten tilata paitoja omien värimieltymysten ja kokotarpeiden mukaan. Tai
sitten astella sisään puotiin tiedosto nettitikulle
kopioituna. Tilaaminen tietenkin omalla ja paitafirman vastuulla.
Voit itsekin ideoida paitoja. MGCCF ry:n
virallista logoa ei kuitenkaan saa käyttää ilman
lupaa. Meillä on tiettyjä velvoitteita MG-tavaramerkin omistajan suhteen. Toistaiseksi
mitään ongelmia ei ole ollut, eikä ole todennäköistä, että tuleekaan. Jos sinulla on paitaidea,
niin laita kuva ensin minulle. Laitan palautetta.
Tomi Lundell
tomi.lundell@elisanet.fi

Perinteisen T-paidan rintaan kuva, tumma
yksivärinen painatus vaalealle paidalle,
esim. murrettu vaalean keltainen tai klassisen valkoinen kangas paitaan:

MGCCF:n ensimmäinen Rocker
Cover Grand Prix Haikossa
1.6.2014

P

uolipilvinen kesäkuun ensimmäinen
päivä kokosi yhteen lähes kolmekymmentä osallistujaa perinteiselle MG Car
Club of Finlandin Haikon piknikille. Kerhon
vieraaksi oli kutsuttu Rolls Royce Enthusiasts`
club, ja paikalle saapui myös kymmenkunta
auringossa upeasti kiiltävää Rolls Roycea.
Onneksi tänäkin vuonna päivä oli sateeton.
Haikon puiston ruohikolle kerääntyi joukko
iloisia autoharrastajia ruokailemaan, vaihtamaan kuulumisiaan, kertomaan autoiluretkistään ja suunnittelemaan tulevan kesän autotapahtumia. Monen mielessä oli jo seuraavan
viikonlopun Vironretki.
Tänä vuonna Haikon kokouksen kohokohtana oli kerhon historian ensimmäinen Rocker

Cover kilpailu, jossa venttiilikopasta rakennetut nelipyöräiset moottorittomat pikkuautot
kilpailivat keskenään Haikon kylpylähotellin
takapihan loivalla radalla.
Venttiilikoppa-autojen vauhti loppujen lopuksi
kiihtyi varsin vauhdikkaasti, ja osa kilpailijoista
suistuikin kilparadalta ulos pöpelikköön, jolloin suoritus jouduttiin hylkäämään. Tämän
vuoksi kaksi kilpa-autoa laski radan kolme kertaa, ja paras kolmesta suorituksesta oli osakilpailun voittaja.
Yhteensä kuusi venttiilikoppa-autotallia oli
onnistunut suunnittelemaan ja rakentamaan
kestävän ja nopean auton. Jännittävään kilpailuun osallistuivat Kari Vavuli, Jouni Airaksinen
Nissan Roadrunnerillaan, Team - Christer San-

dberg Mikael Westermarck, Nikolai Gratschew,
Tomi Lundell Ghiro d´Italia-hiirellään sekä
Rauno Halme Racing team.
Jännittävien keskinäisten kamppailujen, venttiilikoppa-autojen
kilparadalta suistumisen ja
muutamien rajujen kolareiden jälkeen loppukisaan selvisivät Tomi Lundellin Ghiro d`Italia ja
Rauno Halmeen Racing
team. Rauno Halmeen
Racing teamin insinööriosasto oli onnistunut
rakentamaan tasapainoisen ja vakaasti kulkevan
kilpurin, joka viimeisessä
taistelussa ylitti maaliviivan ensimmäisenä Ghiro
d´Italiahiiren
ollessa
aivan välittömässä lähei-

syydessä. Jännittävän kilpailun tuomareina toimivat Merja Autio ja Mikko Honkanen.
Piknik-tapahtuman aikana tekninen raati
valitsi vuoden MG:ksi Vesa Okkosen valkoisen

MGA:n. Yleisön suosikiksi päätyi, kuinkas
sattuikaan, sama Vesa Okkosen MGA. Ensi
vuonna 2015 on seuran 20-vuotisjuhlavuosi, joten perinteiselle Haikon piknikille
odotetaan saapuvan ennätysmäärä osanottajia.
Kesätoimittajasijainen
Marja Silvasti-Lundell

Tuusulajärven ympäriajo
6-7.9.2014

O

limme tänä vuonna päättäneet saada
toimintaa myös loppukesälle ja järjestimme Tuusulajärven ympäriajon.

Kokoonnuimme lauantaina puolilta päivin
Lottamuseolla Tuusulajärven rannassa, paikalle
kertyikin ilahduttavan monta MG autokuntaa;
syynä saattoi olla kaunis loppukesän ilma, yksi
TD yksi MGA, MIDGET ja loput oli MGB:tä.
Nautittuamme maittavat välipalat olimme valmiita starttaamaan järven itäpuolta kohti Halosenniemeä, joka oli taiteilija Pekka Halosen
koti ja ateljee 1900 luvun alussa.
Kun Halosenniemi ja sen puutarha oli tutkittu
ulkoapäin olimme valmiita kiihdyttämään
kohti Ainolaa, paikkahan on Lars Sonckin
suunnittelema kaunis huvila Jean Sibeliukselle
perheineen. Ainolassa opas kertoi meille tarinoita kansallissäveltäjämme elämästä Ainolassa.

Ja ei kun baanalle letka kasaan ja Järvenpään
kautta järven länsipuolelle, tutustuimme Vanhakylän kartanoon ympäristöineen ja nautimme hieman huikopalaa, autot kauniiseen
riviin ja filmiä polttamaan.
Startti kohti uusia seikkailuja ja Hyrylän kautta
Majatalo Onnelaan, täällä ratkottiin jälleen
kerran rocker cover -kisa, jonka jälleen voitti
Rauno. (Tälle asialle on kyllä tehtävä jotain,
ettei sama mies joka kerta vie hienoja palkintoja kotiinsa). Rocker cover -kisan jälkeen
nautimme maittavan päivällisen alkupaloina
rautua, pääruokana sorsaa, ja sehän ei ollut ohiammuttua sorsaa, jonka muutama meistä totesi
saatuaan sorsan ammuntaan käytettyjä hauleja
suuhunsa.
Tämän maittavan päivällisen jälkeen puheenjohtaja Kauko oli varannut meille rantasau-

nan, jossa kertailtiin päivän ajoa ja taisipa Kauko
käydä jopa uimassa.
Saunan jälkeen vielä pakolliset after drive -höpinät
Onnelan baarissa ja sitten pitkämatkalaiset olivatkin valmiita yöpuulle.
Aamulla maittava aamupala ja nokka kohti kotia.
Ensi vuonnahan meillä on
kerhon 20-vuotis tapahtumia ja katsotaan mitä
saadaan järjestettyä loppu
kesälle.
Kiitos vielä Kaukolle ja Helenalle erinomaisista
järjestelyistä; hauskaa oli ja kulttuurianti oli
kesän kohokohta.
Kari

MG-SUOMIHISTORIAA

A

ri Leppälä otti yhteyttä ja teki tarjouksen, josta oli vaikea kieltäytyä.
Hänellä olisi listattuna kaikki Suomeen uutena tulleet MGB-autot. Erityisen
arvokkaaksi dokumentin teki se, että se oli
alkuperäinen maahantuojan pitämä lista.
Ajalta, jolloin elettiin ennen ATK:ta. Lista
on nätisti kirjoituskoneella aikaansaatu.
Myynti pvm, valmistenumero ja omistaja
osoitteineen löytyy huolellisesti talteenotettuna. Aikaisemmin Ari oli luovuttanut
vain kopioita listasta MGB-harrastajille.
Nyt hän ilmoitti lahjoittavansa alkuperäiset
maahantuontilistat MG-klubille
Ari Leppälä on pitkän linjan autoharrastaja, joka on omistanut kaikkea rättisitikoista Corvetteen. Tämän Corvetten tekee
ainutlaatuiseksi se, että sen on omistanut
aikansa seurapiirikaunotar ja miestennielijä
Tabe Slioor. Aria kiinnostaa autojen historia. Hän onkin kaivanut valtavasti tietoa
Taben Vetestä. Vanhoja lehtileikkeitä ja
jopa aiheesta tehtyjä tieteellisiä tutkimuksia. Lisäksi muuta aiheeseen liittyvää rekvisiittaa, jota voi käyttää mm. näyttelyissä.
Erikoisuutena kuuluisasta aikuisviihdekaupasta hankittu mallinukke, joka kuulemma
tuunataan Taben näköiseksi. Odotamme
innolla lopputuloksen näkemistä. Myös
pienoismalli on rakenteilla.
Ei enempää kuin vähempää; Ari on omistanut myös legendaarisen Spede Pasasen
MGA:n, joka on esiintynyt X-paroni elokuvassa. Tästä enemmän juttua seuraavassa
numerossa. Tarkoitus on tehdä lisää salapoliisityötä auton vaiheiden selvittämiseksi.
Sen verran mielenkiintoinen aihe.

MG-autojen
tuontipapereita
tutkitaan
”Kehäkessalla”. Paikka on vahvasti ehdolla
tulevan Brittiautojen kuukausittaisen meetingin pitopaikaksi pääkaupunkiseudulla.
MGB-lista on Autoteollisuus Oy :n peruja.
Ari vieraili 1980-luvun alussa Konalan pisteen varaosamyynnissä ja siellä juuri saneerattu myrtynyt automyyjä kysyi häneltä
tiedän, että olet Triumph-miehiä, mutta
haluatko tämän MGB-listan? Muuten
menee roskikseen. Elettiin aikoja, jolloin
Suomen Autoteollisuus Oy eli viimeisiä
aikojaan MG:n ja Triumph:in osalta. Totta
kai Ari halusi listan, ja listaa hän on säilyttänyt lähes 30-vuotta hänen oman Triumph
TR3:n tietojen mapissa. Tämä Suomen
autokulttuurihistoriallinen aarre siirtyi nyt
MG-klubille.

Ari on koonnut myös listan MGA-autoista
perustuen maahantuojan arkistoihin. Vain ihan
alkupään autot puuttuvat. Listassa ovat autot
vm. 1958 - 1962. Tuohon aikaan autojen tuontilisenssit olivat kiven alla. Tavallisiakin länsiautoja oli vaikea saada puhumattakaan urheiluautoista. Tuontilisenssejä irtoi minimaalisesti,
lähinnä vain hyviä suhteita omaaville sekä kilpailukäyttöön. Ohessa tiedot MGA-autojen

ensimmäisistä omistajista. Listalta löytyy mm.
Pertti Pasanen eli kyseessä Speden MGA 1600
Mk2 -62.
MGB-listalla on mielenkiintoisia nimiä. Aikanaan ja vieläkin kuuluisia ihmisiä kuten esimerkiksi TV-ohjaajan tittelillä ylöskirjattu
Matti Kuusla. Kuuslan 1.6.1963 ostama MGB
oli kolmas uutena Suomeen tuotu MGB. Ihan

ensimmäisen osti Hra Paul Gustavsson Maarianhaminasta. Listaa julkaistaan Brittisportissa myöhemmin tarkemmin. Tässä välissä
voit olla yhteydessä allekirjoittaneeseen (tomi.
lundell@elisanet.fi). Mikäli sinulla on Suomi-MGB, niin lähetä runkonumero minulle.
Katson löytyykö alkuperäinen omistaja listalta.
Tapaamisessa Arin kanssa oli mukana jäsenemme Kari Kallio. Hänenkin autonsa löytyy
listalta. Kari tietää hyvin autonsa historian,
kun hän on sen ihan ensimmäiseltä omistalta
hankkinut. Lista on todennäköisesti tarkka ja
täydellinen. Moni listan autoista näyttää olevan edelleen hengissä. Muutama jopa alkuperäisellä omistajallaan.
Tapaaminen Arin ja Karin kanssa ”kehäkessalla” oli hauska ja hyödyllinen. Ari ehdotti
ensi vuodelle joka kuukauden 3. perjantaina
pidettävää Britti-autoilijoiden vapaamuotoista
tapaamista.

Triumph-kerho on jo näyttänyt alustavasti
vihreää valoa. Mielestäni MG-klubi on ilman
muuta mukana tiedottamassa tapahtumasta
jäsenilleen. Ideahan on se, että varsinaista vastuullista järjestäjää ei ole. Asiasta kiinnostuneet
vain kokoontuvat yhteen ilman muodollisuuksia. Paikkana voisi olla esim. ”kehäkessa” (nyk.
Motorest Koivuhaka), jossa esim. rodi-harrastajat pitävät samanlaista tapahtumaa, tai sitten
vaikka Haltiala, joka taas tunnetaan mp-harrastajien kokoontumispaikkana. Lisää hyviä ehdotuksia otetaan vastaan. Ehdotukset suoraan
Arille. Ari Leppälä [leppala.ari@kolumbus.
fi]. Myös muualta kuin pääkaupunkiseudulta
otetaan ehdotuksia mielellään vastaan. Vastaavanlaisia tilaisuuksia voisi hyvin olla ympäri
Suomea.
Tomi Lundell
Ari Leppälä ulkoiluttamassa vaimoa sekä villakoiraa TR3:lla ”

NIKSINURKKA:
MGF Muovinen takaikkuna
MGF muovinen takaikkuna tahtoo mennä ruttuun, kun katto lasketaan alas, joka taas johtaa
siihen, että jossain vaiheessa muovi halkeaa ja
on uuden muovi-ikkunan osto edessä. Kannattaa kokeilla laittaa puolikova vaahtomuoviputki
ikkunaa vasten ulkopuolelta, joka ohjaa/pitää
muovin suorassa, kun laskee katon alas.

Itse ostin lasten uimatangon, noin 6 cm paksun ”Nuudel tangon”, josta katkasin n. 92 cm
pätkän, sen kun painaa muovia vasten ja laskee
katon alas niin takaikkuna jää hienoon rullaan.
Rauno Halme

Tarina MGB:n jarruista, pääosassa
tietenkin vm. -65 ja etujarrut:

P

ienessä nopeudessa vähän nypyttää,
nopeuden lisääntyessä autossa tuntuu olevan ABS-jarrut ja 80-90 km
nopeudessa tekohampaat tippuvat suusta.
Kaikki tämä vain jarruttaessa.
Kyselin tutuilta ja tuntemattomilta, asiantuntijoilta ja tietämättömiltäsyytä moiseen.
Vastaus oli lähes poikkeuksetta kierot jarrulevyt. Hankin uudet levyt ja uudet jarrupalat. Hetken aikaa tuntui, että homma on
hoidettu, mutta eikö mitä, sama peli jatkui.
Sorvattiin levyt. Sorvattiin napa. Vaihdoin
kaikki tukivarsien puslat, ristitapit ja oikean
olkatapin. Ei apua.
Seuraavana vuonna uusin raidetangon päät
ja kallistuksenvakaajan puslat sekä ohjausakselin ristinivelen ilman tulosta. Hankin
uudet renkaat, tasapainotus oli erinomainen, mutta ravistus jatkui. Vaihdoin pyöriin
uudet laakerit ja toiset jarrusatulat. Vanhoja
satuloita purettaessa paineilmalla ilmeni,
että toisen satulan yksi mäntä jumitti: Kun
muut männät tulivat paineilmalla pois kuin
pullonkorkit, niin tämä yksi tarvitsi mekaanista apua pois saamiseksi. Tästäpä heräsi
epäilys ongelman syystä: lähes toimimaton
mäntä.
Levyn välyksen mittaus jarrupalojen välissä
osoitti, että taipumaa oli 0,3 milliä, eikä
pääkaupunkiseudulta löytynyt korjaamoa,
joka olisi sorvannut levyn paikallaan.Tuttava kertoi, että eräällä japanilaismerkillä oli
riesana täristävät etulevyt ja niinpä maahantuoja kehitti laitteen, joka laitettiin satulan
paikalle ja hiottiin levyt suoriksi.

Niinpä toimeksi. Usean kokeilun jälkeen
vanhan kuluneen jarrupalan keskiosasta
koversin palan pois ja tilalle viikatekivestä
ohennettu palanen ja Aralditillä kiinni.
Nämä ”hiomakivat” jarrusatulaan kiinni,
pyörä paikoilleen ja parin kilometrin lenkki
varovasti jarruttaen painetta lisäten ja vot,
kun laitoin oikeat palat paikoilleen, jarrut
olivat ok ja ovat edelleenkin!
Opetus on se, että kun epäilet, että jarrulevyt ovat kierot, kysy mistä se johtuu ja
mikä sen aiheuttaa. Yleensä se vika on 99%
jumittava mäntä, jolloin toisen puolen
mäntä vääntää levyn kieroksi.
Tässä väärässä päästä lähtemisessä on se
hyvä puoli, että etupää ei ole ollut näin hyvä
uutenakaan! Edelleen on kehitteillä systeemi, jolla pyörää voi pyörittää paikallaan
autotallissa eikä tarvitse lähteä ajamaan.
Etuvetoisessahaan ei ole tätä ongelmaa,
mutta en tiedä soveltuuko tämä hiomaratkaisu ns. liukusatula-tyyppisiin jarruihin.
MG-terveisin
Unto Hartikainen

BRITIT KOHTAAVAT 2014
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ärimmäisen hieno ilma kruunasi
retkemme Fiskarsin ruukkiin, kun
suunnistimme sinne kahden MG:n
voimin sunnuntaina 10.8. Kyseessä oli
tärkeä opintomatka, sillä kerhollamme on
vuoden 2015 järjestelyvastuu tapahtumasta.
Päivän aikana oli imettävä kaikki hyödyllinen info ja tavattava paikalliset yhteyshenkilöt, jotta homma lähtee rullaamaan kohti
tapahtumapäivää, joka on sunnuntaina
9.8.2015. Paikalla on brittiläistä ajoneuvokalustoa klo 10-14 välisenä aikana ja itse
Fiskarsin ruukkiin ja käsityöyrittäjien tarjontaan voi jäädä sen jälkeen tutustumaan
omatoimisesti.
Ajelimme Lohjan kautta Hangon tielle ja
reitille oli ilmestynyt jos jonkinmoista liikenneympyrää. Karin Nokia selvitti nuo
haasteet, mutta Bilnäsissä se ajelutti kummallisen ketunhännän, josta selvittiin
U-käännöksellä. Oikea osoite ensi vuotta
varten on navigaattorille: Peltorivi 1, Raasepori, sillä ei eksy...
Aurinkoinen päivä oli houkutellut paikalle
runsain mitoin kalustoa ja parkkipaikat olivat täynnä ja nurmikotkin otettiin käyttöön.
Itse keskityin kuvamateriaalin hankintaan,

jotta saadaan tapahtumaa mainostettua
ennakkoon kaikille britti-ajoneuvojen ystäville. Löytyipä kattavasta tarjonnasta sopiva
MGB:kin mainosautoksi ja viereen poseeraamaan sain houkuteltua Jonna Vehkakosken autonhoitotuotteita tarjoavasta Presco
Oy:stä, Kiitokset siitä ja luvasta käyttää
kuvaa mainontaan!

1

Suuret kiitokset täytyy myös Tom Winbergille, jonka -64 MGB:tä käytettiin kuvauksessa. Lisäksi Winbergit lupautuivat
tulemaan myös talkoisiin tulevan vuoden
elokuussa ja allekirjoittaneelle voivat ilmoittautua muutkin halukkaat jo ennakkoon
tämän lehden ilmestyessä: jone.raksinen@
gmail.com tai 040-8535168. Tapahtumaa
edeltävänä lauantai-iltana laitetaan 2kyltit
ja parkkipaikat kuntoon ja sunnuntaina on
sitten lähinnä liikenteenohjausta sekä kerhoteltalla päivystystä että tapahtuman jälkeen alueen palauttaminen entiselleen. Jos
saadaan 10 henkilöä pyörittämään toimintaa tuona viikonloppuna, niin kaikilla on
mahdollisuus tutustua kalustoon ja ruukkiin. Suurin tarve kerholaisista on sunnuntaille, jolloin apua tarvitaan klo 9.00 alkaen.

Mainittakoon,
että
kerhomme
20v-juhlavuoden
brittiautotapahtumassa tulee olemaan bändi soittamassa sekä leideille on ohjelmassa
Ascot-hattu -kilpailu. Lisäksi ajatuksissa on Rocker Cover GP -kilpailu,
kunhan vain keksitään, että miten
saadaan sopiva ratapinta tehtyä nurmikolle tai hietikolle...
Tapahtumassa riitti kuvattavaa yllin
kyllin. Meinasi jopa tulla aikapula,
kun MG-joukkue halusi lähteä
ennen loppua tien päälle. Lohjalle
suunnattiin järvireittiä pitkin (mm.
tie nro 1070), joka on mitä mainioin mutkatie takaisin ja sumpit voi
vetäistä vielä Myllylammella, jossa
voi kipaista myös uimaan...
Jouni Airaksinen

MILANO - NORDKAPP - MILANO

H

Vielä samana päivänä jatkoivat matkaa. Edellinen yö oli nukuttu urheilullisesti Rastilan
leirintäalueella, joka jopa sekin sai kehuja. Seuraava pysäkki Kärsämäellä.

GV:llä ja Marylla oli tarkoituksena samalla
tavata eri maista MG-harrastajia. Olivat saaneet sähköpostiosoitteeni jostain internetin
syövereistä.

Kärsämäeltä tuli sitten sähköpostia ja kuvia.
B&B-majatalo oli ollut kaikin puolin myös
aivan mahtava paikka ja ihmiset sympaattisia.
Heidät oli jopa yllättäen kutsuttu ”afrikkalaiseen juhlaan”, joka oli järjestetty Afrikasta päin
adoptoitujen tai muuten vaan kotoisin olevien
lähiseutujen lapsien iloksi ja kunniaksi.

einäkuun lopulla Gianvincenzo Cantàfora Italiasta ja Mary Jo Murillo
Espanjasta ottivat yhteyttä. He olivat lähdössä MGF:llä Nordkappia katsomaan.
Melkoinen ajomatka melkein mistä tahansa
puhumattakaan heidän kotikaupungistaan
Milanosta.

Elokuussa sitten juteltiin mukavia Hietalahden
torin kuppilassa ja kierreltiin jalkaisin lähistöllä.
Kauppahallit käveltiin läpi ja pakolliset turistikalat syötiin Kauppatorilla. Käytiin meillä
kotonakin pikaisesti juomasssa Jaffat ja viemässä tuliaiset pois käsistä ennen kävelyretkeä.
Tuomisina saatiin mm. hieno muistoplakaatti
Suomen MG-klubille. Kiitoksista ei meinannut
tulla loppua. Ehkä loistava sää Helsingin keskustassa auttoi asiaa.

Itse olin vähän salassa ihmetellyt Kärsämäen
valintaa pysähdyskohteeksi. Mutta erilaista
ja ennenkokematonta ihmiset yleensä lomakokemuksiltaan hakevat. Afrikkalainen juhla
Kärsämäellä alkaa olla eksoottisuudessaan omaa
luokkaansa, kun sitä oikein miettii. Jäämme
odottamaan mielenkiinnolla loppuraporttia.
Tomi Lundell

