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Ratin ja selkänojan välistä
Brittisportti nro 4 ilmestyessä joulu on jo ovella.
Tämänvuotista pikkujoulua vietimme yhdessä
Sports Car Clubin kanssa ravintola Stonesissa
29.11. Kiitokset heille erinomaisista juhlajärjestelyistä. Ennen pikkujoulun alkua pidimme
kerhomme sääntömääräisen syyskokouksen
Kari Vavulin johdolla. Kokouspöytäkirja ja
kuvia pikkujouluista myöhemmin tässä lehdessä. Yhdessä isommalla joukolla on mukavampi juhlia.
Tulevana vuonna kerhomme täyttää 20 vuotta.
Tätä juhlistamme ja mainostamme monin
tavoin. Classic Motor Showssa 2.-3.5. -15 Lahdessa meille on varattu oma kerhoruutu, jossa
on teemana juhlavuosi historioineen. Tulevana
vuonna 2015 olemme myös järjestelyvuorossa
Britit kohtaavat –tapahtumassa Fiskarsissa 9.8.
sunnuntaina.

Näihin molempiin tapahtumiin toivomme
runsasta osanottoa ja mahdollista talkooapua.
Asiasta tarkemmin alkuvuonna. Muistathan
seurata Brittisportti-lehden lisäksi kerhon nettisivua ja Facebookia.
Nyt pimeinä talvi-iltoina on myös hyvää aikaa
järjestellä vanhoja kuvia kerhon historiasta. Jos
löydät jotain, jolla voimme ilahduttaa myös
muita, ilmoittele meille niin laitamme kuvista
kopioita esille myös ensi vuoden tapahtumiin
tai tekstipätkän kanssa lehteen.
Hyvää joulua toivottaen
Kauko Ruuska
puheenjohtaja

Joulupukkia kyyditettiin lumen puuttuessa MG Midgetillä
Suutarilan Tonttupolku –tapahtumassa

TIEDOTE/KUTSU
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BRITIT KOHTAAVAT 2015
Aika: 9. elokuuta 2015 alkaen klo 10:00
Paikka: Fiskarsin Ruukki, Fiskarsintie 9, 10470 Fiskari (http://www.fiskarsvillage.fi/)
M.G. Car Club of Finland toivottaa kaikki brittiautoharrastajat tervetulleiksi nauttimaan hyvästä seurasta
historiallisessa kulttuurimiljöössä. Fiskarsissa näet autoja, moottoripyöriä, kuorma- ja pakettiautoja, traktoreita ja kaikkia mahdollisia ja mahdottomia brittiajoneuvoja. Tervetuloa mukaan.

Ohjelmassa mm.:
Vanhojen ja uusien tuttujen kanssa rupattelua, konepeltien availua.
Picnic-eväiden nauttimista kartanomiljöössä ja ajoneuvojen ihailua.
Fiskarsin Ruukin järjestämä naisten Ascot-tyylinen hattukilpailu. Alueella kiertävä raati valokuvaa ja valitsee voittajan. Näyttävä ja tyylikäs hattu mukaan.
Elävää musiikkia. Orkesteri viihdyttää brittiautoharrastajia.
Lisäksi uutuutena Britit kohtaavat -tapahtumassa on tällä kertaa maailmalla suosittu Rocker Cover Race-kilpailu. Auton moottorin venttiilikopasta rakennetut pienoismäkiautot kisaavat toisiaan vastaan. Kaikki tervetulleita osallistumaan. Säännöt ja kuvia autoista liitteenä.

Perinteitä kunnioittaen:
Suomen brittiajoneuvoharrastajat ovat vuodesta 1986 lähtien vuosittain kokoontuneet brittihenkiseen picnic-tapaamiseen, joka on avoin ja maksuton kaikille brittiajoneuvoista kiinnostuneille.
Kokoontumisen järjestelyistä vastaavat Suomessa toimivat brittiajoneuvokerhot vuorotellen; vuonna 2015
järjestelyvuorossa on 20-vuotta täyttävä M.G. Car Club of Finland ry.
Ajankohta on vakiintuneen tavan mukaan elokuun toinen sunnuntai eli 9.8.2015 ja paikka on jälleen Fiskars. Tilaisuus alkaa n. 10:00 ja päättyy kun viimeinen ajoneuvo lähtee kotimatkalle.
Lisätietoja: http://www.mgcc.fi/ ja http://brititkohtaavat.org/

M.G. Car Club of Finland ry, c/o Kauko Ruuska, Vesimiehentie 15, 00740

BRITIT
KEHÄKESSALLA
Brittiautojen omistajien sekä niistä kiinnostuneiden vapaamuotoinen kokoontuminen Kehä III
Neste Motorest-huoltoasemalla (Koivuhaka-liittymä). Pihalla ja kahvilassa.
Joka kuukauden 3:s perjantai klo 18 alkaen. ( osoite on: Niittytie 2 , 01510 Vantaa ).
Paikka on keskeinen pääkaupunkiseudulla, hyvät parkkialueet sekä huoltoaseman kauppias
tukee hanketta tarjouksin sekä järjestelyin.
Sama perjantai on käytössä lähellä olevan Heurekan Cruising -parkkipaikan ajankohtana
(USA-auto painotteinen, joten vierailua sielläkin voi harrastaa).
Lähdetään liikkeelle v.2015 ja ensimmäinen kerta olisi 17.4.2015 ja siitä eteenpäin joka kuukauden 3:s perjantai.
Tällä tapahtumalla ei ole varsinaista järjestäjää (vrt. ”kaljakellunta”), joten kerhot vain tiedoittavat jäsenilleen tapahtumasta.
Ari Leppälä

M.G. Car Club Finland ry:n sääntömääräinen syyskokous
Aika:
29.11.2014 klo 18.00 – 18:45
Paikka: Ravintola Stone’s, Helsinki
Paikalla: Kari Vavuli, Esko Stenij, Jouni Airaksinen, Merja Autio, Rauno Halme, Ann
Halme, Tomi Lundell, Mikko Honkanen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kari Vavuli avasi kokouksen 18:00.
Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Kari Vavuli, sihteeriksi Kari Vavuli ja 		
pöytäkirjantarkastajiksi Merja Autio ja Mikko Honkanen, jotka myös toimivat
ääntenlaskijoina tarvittaessa.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma
Päätettiin vuoden 2015 jäsenmaksun pysyvän ennallaan 25 eurona, liittymismaksua ei peritä.
Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille ja kokousedustajille makseta palkkioita,
toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan.
Vahvistettiin vuoden 2015 tulo- ja menoarvio.
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Kauko Ruuska ja hallituksen jäseniksi
Jouni Airaksinen ja uutena Rauno Halme.
Valittiin toiminnantarkastajaksi Tuire Laine/Innoforum ja varatoiminnantarkastajaksi Susanne Nyyssölä/Innoforum.
Ei muita asioita.
Kari Vavuli päätti kokouksen 18:45.

Kari Vavuli
puheenjohtaja ja sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
Vantaalla 30.11.2014
Mikko Honkanen 		

Merja Autio

MGCCF toimintasuunnitelma vuodelle 2015
Tapahtumia vuodelle 2015
1.

Kevätkokous perjantaina 20.3.2015 klo 19.00, paikaksi alustavasti Hemingway’s Pub, Helsinki

2.

Classic Motor Show Lahdessa 2.-3.5.2015. Kerholla oma osasto, jolla
mainostetaan kerhon 20-vuotisjuhlaa Britit kohtaavat 2015 –tapahtumaa. Rauno Halme tuo osastolle MG TD:n

3.

Kerhovierailu Grips Garageen

4.

Haikko Picnic sunnuntaina 7.6.2015, Haikon kartano, Porvoo. Kutsutaan vieraaksi Caterham- ja Morgan-kerhot. Jouni Airaksinen ottaa
yhteyttä mainittuihin kerhoihin

5.

Viron retki 13.-14.6.2015

6.

Britit kohtaavat sunnuntaina 9.8.2015, järjestäjänä MG Car Club Finland.

7.

Kerhon 20-vuotisjuhla ja ajokauden päättäjäiset elo-syyskuussa. Illanvietto ja majoitusmahdollisuus.

8.

Syyskokous ja kerhon pikkujoulu lauantaina 28.11.2015 klo 18 alkaen.
Muuta vuodelle 2015:
Brittisportti lehti ilmestyy 4 kertaa vuoden aikana. Hallituksen jäsenet
sitoutuvat hankkimaan tai tuottamaan artikkeleita kerhon lehteen (esim.
matkajuttuja, jäsenesittelyt). Nettisivujen ylläpito. Mahdolliset muut
kokoontumiset kesällä. Aika ja paikka ilmoitetaan kerhon lehdessä ja
nettisivulla.Osallistuminen muiden kerhojen tapahtumiin. Lehtivaihto.
Kerhon hallitus selvittää tapahtumia, joihin on mielenkiintoa osallistua
kerhona tai yksittäisten jäsenten toimesta vuonna 2015. Tapahtumista
tiedotetaan tapahtumakalenterissa.

Rocker Cover Grand Prix of
MG CAR CLUB OF FINLAND
2015 ajetaan toinen kilpailukausi venttiilikoppamäkiautoilla. Ensimmäisellä kaudella
oli varovaiset 7 autoa mukana. Osakilpailuja
oli kaksi. Molemmat voitti Rauno Halme.
2015-kaudelle oli luvassa kolme osakilpailua
ja näytös/ harjoitus Classic Motor Show’ssa.
Myös muut kuin MG-klubilaiset saavat osallistua, osallistujien määrää saattaa moninkertaistua.

Säännöt koskien rataa:
1.

Rata on noin 10-20 metriä pitkä ja
1-2 metriä leveä sopivassa loivassa 		
mäessä. Epätasainen pinta
päällystetään tarvittaessa sopivalla 		
sileällä materiaalilla. Rata
merkitään liidulla, lippusiimalla tai 		
muulla sopivalla menetelmällä.

Virallisia kisoja on tämän hetken ”kalenterin”
mukaan Haikko picnicissä Haikon Kartanossa
7.6 ja Britit kohtaavat -tapahtumassa Fiskarissa
9.8. Lisäksi kolmas osakilpailu MGCCF:n
20-vuotisjuhlissa syksyllä. Kisat alkavat n. klo
12:00. Ilmoittautuminen paikanpäällä.

2.

Lähtö tapahtuu lavalta, josta autot 		
irtautuvat yhtä aikaa portin takaa.

Säännöt koskien kilpailun kulkua:
1.

Kilpailu käydään kaksinkamppai-		
luina Drag race -kiihdytysautojen
elinaattorikaaviota soveltaen.

2.

Auto, jonka etupyörät ylittävät 		
ensimmäisenä maalilinjan on
voittaja. Mikäli kumpikaan ei pääse 		
maaliin asti, pisimmälle päässyt
on voittaja. Kilpakumppanin
radalle eksymisestä ei rangaista.
Kontaktit sallitaan.

3.

Voittavat autot jatkavat eliminaatto-		
rikaaviossa, kunnes finaalissa
ratkaistaan lopulinen voittaja ja
toiseksi tullut. Jos osallistuvia ajoneuvoja on kovin vähän, niin voidaan 		
ajajakokouksessa sopia, että kaikki
kilpailevat kaikkia vastaan. Eniten
voittoja ratkaisee. Tasapisteissä
uusintalähtö tai -lähtöjä.

Säännöt koskien autoja:
1.

Ei ylimääräisiä voimanlähteitä, vain 		
painovoimalla vauhtia.

2.

Venttiilikoppa pitää olla perinteinen		
yhtenäinen peltinen tai kevytmetalli		
valua. Nykyautojen rumia
muovisia moottorinsuojuksia
ei hyväksytä esteettisistä syistä.

3.

Auto ei saa olla kuin 40mm pitempi 		
kuin itse venttiilikoppa.

4.

Autossa pitää olla 4 pyörää nurkissa 		
symmetrisesti asennettuna. Pyörä
ei saa olla yli 155mm halkaisijaltaan.

5.

Raideväli ei saa ylittää 200mm

6.

Maksimipaino on 3 kg

MGCCF ry
pstaTomi Lundell

Kilpailukalenteri 2015
OSAKILPAILUT:

PAIKKA:				KISA ALKAA:

Haikko picnic 		
			

Haikon kartanon rannassa		
Haikkoontie 114, 06400 Porvoo		

7.6.2015
noin klo 12:00

Britit kohtaavat 		
			

Fiskarsin ruukin alueella			
Fiskarsintie 9, 10470 Fiskari		

9.8.2015
noin klo 12:00

MGCCF:n 		auki					syyskuussa
20-vuotishjuhlat							alustavasti
NÄYTÖS/ HARJOITUSKILPAILU:
Classic Motor Show
			

Lahden messut				
Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti

2-3.5.2015

Pikkujoulu-uutisia

MGCCF:n syyskokouksen jälkeen heitettiin vapaalle ja yhdessä SccH:n kanssa vietettiin vapaamuotoista pikkujoulua. N. 30
henkilöä oli ilmoittautunut karkeloihin,
jossa nautittiin asiaankuuluvat glögit ja syötiin palanpainikkeeksi maistuvat burgerit.
MGCCF:n tontut, Jouni
ja Kake, jakoivat lahjasäkin
ja ilmeisesti lahjukset olivat
ihan OK, koska kummempaa
mutinaa ei kuulunut. Tosin
Jouni-tontulle ei enää riittänyt
pakettia, mutta tuleehan niitä
oikeana jouluna...
Illan ohjelmanumeroksi oli käytettävissä
olevan tilan ahtauden takia valittu ”heitä

kortteja stetsoniin -peli”, jossa tällä kertaa stetsoni oli korvattu lippalakilla, jotta
pelivälineet saatiin mahtumaan salkkuun.
Kilpailussa oli yritettävä heittää kymmenen
korttia n. 2.5 m:n päässä olevaan lippikseen, mutta kisan voittotulos, viisi korttia kymmenestä, kertoo
että homma ei ollut ihan
helppo.
Tiukan kisan voittajaksi selviytyi SccH:n Juuso Kaitila,
jolle tiukan vastuksen antoi
Pasi Marjamaa. Juuso on
muuten yksi Kumipallo4000 ajelun aktiiveista ja kertoili, että ensi kesänä vauhdikas
ja yllätyksellinen roadtrip starttaa 29.6.-15.
Aikaa pitää varata 5-6 päivää, mukaan passi

ja hammasharja sekä mielellään vaihtokalsarit ja T-paita että reilusti bensarahaa. Kilsoja saattaa tulla 2-3000
km... Osanottomaksua ei ole vielä
vahvistettu, mutta minimissään 500
euron korvilla per henkilö saatetaan
pyöriä, riippuen hieman siitä, että
kuinka paljon saadaan yhteistyökumppaneita jakamaan kustannuksia.
Lisäinfoa asiasta tulee kesään mennessä ainakin Facebookiin ja varmaankin SccH:n sivuille, kiinnostuneet
voivat kysellä Juusolta suoraan tapahtumasta ja
pääsyehdoista: iltaisin 044-5235752 tai
jkaitila@gmail.com. Netistä löytyy Kumipallo4000 -haulla googlesta infoa edellisestä
tapahtumasta, joten katsele sieltä ensin, että

onko tapahtuma tyyliisi sopiva ja löytyykö tallista sopivaa kalustoa...
Jouni Airaksinen

VUODEN 2015 JÄSENMAKSU
Muistathan käyttää henkilökohtaista
viitenumeroasi maksaessasi. Se säästää
merkittävästi klubin pankkikuluja.
Viitenumero merkattu valmiiksi pankkisiirtolomakkeeseen, joka löytyy tämän lehden välistä.

FF1600 VanDiemen RF83
ja Ari Leppälä

A

utokerhojen ratapäiviin osallistuminen 80-luvun alussa ja ensimmäinen
kokeilu Kari Kaksosen vuokra-formula-Fordilla alkoivat viemään harrastusta
yhä enemmän katsomonpuolelta varikolle.

Kemorassa suoritetun rataleiman jälkeen
ja yhdet harjoitukset takana löysin itseni
Ahveniston Vauhtipäivien -89 SM-lähdöstä
nuorten FF1600 luokan ”leijonien” seurasta.

Voiko ”formula-uran” aloittaa vailla kilpailukokemusta 36-vuotiaana? Päätin kokeilla
ja hankin vanhan FF1600-luokan auton,

Kilpailu oli siinä mielessä historiallinen
itselleni, koska olin voittanut nuorten lähdön kilpapyöräilyssä samalla radalla lähes
päivälleen 20-vuotta
aikaisemmin. Formula-lähdössä sijoitus
oli viimeinen, tosin
jo seuraavassa kilpailussa jäi ”jopa” kolme
autoa taakse.
Kun eräs tuttavani
kun kuuli ”tiimini”
yhdestä ainoasta rengaskerrasta, niin hän
kysyikin leikillisesti,
että ”otit kai sentään
nastat pois ?”

joka muistutti ulkonäöltään jo 80-luvulla
”historic autoa”. Auto oli VanDiemen
RF83. Arska ”Allun Grilli” Kotilaisen
vanha kilpuri, jolla myös Mika Häkkinen
ajoi ensimmäiset formulakokeilut. Formula
kokeilusta ”ikämiehenä” tehtiin samalla viisosainen sarja kotimaiseen AUTO-2000 lehteen, mitä aloittelijalta vaaditaan lajin aloitukseen (rataleimat jne.) ja kauden lopussa
summattiin kokemukset sekä kustannukset.

Ajokausi -89 sujui
ilman
suurempia
ongelmia ja näin pääsin toteuttamaan ”pienen pojan” haavetta
kilpailla kerran ihan oikealla formulalla
moottoriradalla.
Ehkä ura tuli aloitettua ”liian vanhalla”
autolla, koska se meni radalta suoraan automuseoon !
Ari Leppälä

MG-SUOMIHISTORIAA, OSA II

V

iime numerossa kerrottiin Ari Leppälän lahjoittamista MGB-maahantuontilistoista. Jutun yhteydessä oli luettelo
autoista 5.12.1962-24.7.1964. Listasta moni
on löytänyt oman autonsa ensimmäisen omistajan. Mm. Christer Sandberg ja Mikael Westermarck vuosien varrella omistamiaan autoja.
Ohessa Mikaelin kuva 60-luvulta. Mikael asui
aikoinaan Lauttasaarentiellä samassa talossa
kuin legendaarinen Curt Lincoln. Siitä se autokipinä sitten kuulemma tarttui.
Ohessa loput listasta. Autot ajalta 6.7.196428.4.1973. MGB myi suhteellisen hyvin
60-luvun Suomessa, vaikka avourheiluautoja
ostivat edelleenkin vain harvat ja valitut. MGB
oli varmaankin yksi suosituimmista sporteista.
Mielenkiintoinen yksityiskohta: TV-ohjaaja
Matti Kuusla osti 9.8.1965 jo toisen MGB:nsä.
60-luku oli MGB:n kulta-aikaa. 70-luvulle siirryttäessä kauppa näyttää hyytyneen oikein kun-

nolla. Vuonna -70 kolme autoa, -71 yksi auto,
-72 kaksi autoa ja -73 yksi kappale. MGB-autoja valmistettin vielä -79 asti ja viimeiset myytiin -80 mallisina. Ilmeisesti viimeisiä vuosikertoja ei enää maahantuojan toimesta aktiivisesti
markkinoitu.
Alkuperäisten Suomi-MGB-autojen säilymisprosenttia voi vain arvailla. Välillä tuntui siltä,
että koko maan MGB-kanta oli uustuontia
lähinnä Amerikasta. Paljon sieltä autoja on
tullutkin, mutta yllättävän paljon myös alkuperäisiä Suomi-autoja on jäljellä. Suomessa
kantaa verotti aikoinaan teiden suolaus, joka ei
tehnyt hyvää mm. kynnyskoteloille. Toisaalta
moni auto oli vain kesäkäytössä, eikä MGB ole
oikein koskaan vajonnut ritsaluokkaan. Korkean autoverotuksen maassa avourheiluauto
on ollut aina eksoottinen ja haluttua tavaraa,
vaikka vähän huonommassakin kunnossa.
Tomi Lundell

AIKAJANA

V

iime numerossa oli Vavulin Karin
aikajana noin 35-vuoden haarukalla.
Meikäläinen pistää paremmaksi. Näillä
kuvilla on ikäeroa melkein 50-vuotta. Vanha
kuva on 5-vuotissyntymäpäiviltäni. Tutustun
parhaillaan lahjaksi saamani polkuauton hallintalaitteisiin. Pikkuveli seuraa ei-niin-kiinnostuneena vierestä. Punaisessa autossa oli Alfa
Romeo -merkki nokalla, sähkövalot ja -töötti.
Kilpailunumero oli tietenkin ”5” synttärien
kunniaksi. Valitettavasti auto sittemmin lahjoi-

tettiin serkuille, jotka liian suuriksi kasvettuaan
poistivat korin ja tekivät siitä mäkiauton. Kyllä
harmittaa näin jälkeenpäin. Pitäisiköhän lähteä
tonkimaan heidän kotitalonsa ulkorakennuksia
josko jotain korin jämiä vielä löytyisi...
Uudempi kuva on tältä vuodelta. Viron retkelle
ollaan lähdössä aikaisin aamulla. Auton merkki
on vaihtunut, mutta väri on edelleen punainen.
Tomi Lundell

NIKSINURKKA

T

ällä kertaa niksinurkassa painamme
itse siirtokuvan t-paitaan. Ostin Clas
Ohlsonilta T-paidan siirtopaperisarjan, siellä oli myytävänä kahdenlaista paperia,
toinen halvempi valkoisille paidoille ja toinen
valkoisille sekä tummille materiaaleille. Ostin
jälkimmäisen sarjan ja mukana seuranneilla
ohjeilla eikun printtaamaan kuvia siirtopaperille. Kannattaa kokeilla printtausta ensin tavalliselle paperille ja asetella leikattu kuva paidalle,
jotta oikea koko selviää.
Olin aikaisemmin pyytänyt Tomilta luonnokset 20v-vuotis printteihin ja suosittelen ensin
kokeilemaan myös paistoa silitys raudalla jollekin muulle kankaalle, itsellä meni pari vanhaa
mainospaitaa harjoitteluun.
Ohessa pari kuvaa ja eikun kaikki silittelemään
MG aiheisia kuvia niin kesällä tapahtumissa on
mukava vertailla jälkeä.
Kari
Samasta aiheesta....
Tilasin itselleni T-paidan osoitteesta:
http://www.vistaprint.fi. Ohessa kuva, ei moittimista painojäljessä. Joku toimituskulu oli sen
verran huomaamattomasti ujutettu mukaan,
että tuli yllätyksenä. No en alkanut vitosesta
riitelemään. T-paitojen painajia on paljon.
Tarkoitus olisi vielä tilata Marjalle pikee-paita
20-vuotislogolla osoitteesta:
http://www.paitashop.fi. Pikeepaidat ovat hankalampia painettavia epätasaisesta kankaanpinnasta johtuen, mutta tässä firmassa pitäisi
onnistua.
Tomi

MGA MKII 1961
ex Pertti Spede Pasanen

A

ri Leppälän teki mieli avosporttia.
Erilaisia harrasteautoja oli pihassa
jo näkynyt runsain mitoin, mm.
legendaarinen gangsteri-citikka, mutta ei
vielä ihan oikeaa urheiluautoa. Ei muuta
kuin metsästämään.
Nykyäänhän homma on helppoa kuin heinänteko. Istutaan tietokoneen ääreen ja
aletaan selata EBay Motorsia ja muita kansainvälisiä myyntipalstoja. Kun sopiva auto
löytyy, otetaan yhteyttä suomalaiseen paikalliseen välittäjään, joka käy tarkistamassa
auton ja paperit, hoitaa maa- ja merirahdin
Suomeen ja jopa tullauksen. Kustannus on
yleensä huomattavasti pienempi kuin lähtisi
itse paikan päälle kauppoja hieromaan.
Toista oli vielä 80-luvun vaihteessa. Ei ollut
internettiä. Faksi oli kätevä yhteydenpidossa,
Vanha lehtileike, lähde ja vuosi
eivät ole tiedossa

mutta ei sillä autoja löytynyt. Arikin päätti
keskittyä suomalaiseen, varsin ohkaiseen,
tarjontaan. Aria lainaten: ”Aidot 2-paikkaiset sportit olivat harvinaisempia kuin
kaksihäntäiset kissat.” Hyrylässä oli myynnissä ruosteinen ja raiskattu MGA. Hannu
Mäenpää, joka oli itsekin urheiluautoharrastaja ja mm. mgccf.n yhteistyökumppanin
SccH-klubin perustajajäsen, kauppasi pelastamaansa Speden vanhaa autoa, tai sitä mitä
siitä nyt oli jäljellä. Joku oli yrittänyt tehdä
MGA:sta AC Cobra -tyylistä ajoneuvoa.
Takalokasuojat oli rälläköity pilalle ja kaiken kukkuraksi päälle oli istutettu karmea
spoileri. Nykyajan mittapuun mukaan aika
toivoton tapaus. Onneksi paperit löytyivät
ja monet komponentit kuten sisusta, mittarit ja moottori olivat paikallaan. Ari löi kaupat lukkoon. Yrittänyttä ei laiteta. Speden
auto haettin laina-Cherokeellä ja trailerilla.
Kaiken kukkuraksi ”erikoiskuljetus” kiinnosti virkavaltaa. Kun oikein etsi, niin
huomattettavaa löytyi siitä, että trailerin
renkaisiin oli jäänyt
muutama nasta. Näin
ollen nuori hiljattain
valmistunut innokas
poliisi tulkitsi vetoautossa olevan kesärenkaat ja trailerissa
talvirenkaat. Pikkumaistako? Mitähän
Spede olisi tilanteessa
lohkaissut.

puuttuvia osia haalittiin mistä niitä saatiin. Yrjö
Raunisto löysi itselleen MG TF:n Afrikasta.
Samassa lähteessä oli myös MGA:n raato. Siitä
irrotettiin takalokasuojat, jotka saapuivat puulaatikossa Arille.

Kotiin kuitenkin päästiin. Nyt oli kasassa eväät
tehdä MGA valmiiksi. Mutta kuin niin usein,
muut kiinnostuksen kohteet, entisöinnin haastavuus yms. seikat saivat aikaan sen, että projekti seisoi sellaisenaan monta vuotta.

Lisää tarvittavia osia onnistuttiin hankkimaan
hieman lähempää, Jämsänkoskelta. Saksalaisilta
turisteilta oli jäänyt sinne MGA. Sitähän ei siihen aikaan tietenkään saanut Suomen rekisteriin ilman tolkutonta paperisotaa ja poskettomia autoveroja. Niinpä urheiluauto oli purettu
osiksi. Arin päästessä apajille, iso osa osista oli
jo kadonnut. Jäljelle jääneistä päästiin kauppoihin. Lisäksi käyttökelpoisia osia löytyi lähistöltä heinikosta. Osia pusikoista revittäessä tuli
oikein kunnolla hiki pintaan ja kaiken kukkuraksi saatiin vihainen ampiaisparvi kimppuun.
Urheiluautojen osien hankinta oli tuohon
aikaan todellista urheilua.

Autojen uustuonti helpottui pikkuhiljaa ja Ari
päätti luopua projektista. Koska kyse ei ollut
mistä tahansa brittisportista, vaan viihteen
suurmiehen Pertti ”Spede” Pasasen entisestä
autosta, joka on esiintynyt mm. X-paroni -elokuvassa, auto löysi hyvän ottajan Hämeenlinnasta.

Matkalla oltiin liikkeellä Transitilla. MGA:n
kori oli sen verran kookas, että pitkä pätkä kurkisti Transitin takalaidan yli. Painonjakaumasta
tuli sellainen, että kevyen lavapakettiauton
etupyörät hädintuskin koskettivat maata. Kotimatka Jämsänkoskelta Tikkurilaan kiidettiin
kieli keskellä suuta 30-40 km/h huimaa vauhtia.
Auto palautettiin ja vakuutettiin, että etupyörät
eivät ainakaan kuluneet edes nimellisesti.

Juttelimme Arin kanssa aiheesta Kehäkessalla ja
pohdimme, olisiko auto vielä kenties olemassa.
Nythän kun osien saatavuus on helppoa, niin
projekti ei olisi ollenkaan niin toivoton.
Ari päätti tehdä hieman salapoliisityötä ja selvittää, päästäisiinkö vielä auton jäljille. No
päästiin jäljille ja auto paikallistettiin. Mitä sille
nykyisin kuuluu, siitä enemmän seuraavassa
numerossa...
Tomi Lundell

Speden tunnettuutta ja myönteistä
imagoa hyödynnettiin myös liikenneturvallisuustyössä. Vieressä istuu toinen MG-autoilija Matti Kuusla.

Brittisportti-asiaa

K

ädessäsi on 32. Brittisportti. Aika paljon on näitä saatu aikaan. Välillä on
meinannut usko loppua, kun juttuja
ei ole ollut aineistopäivään mennessä riittävästi
kasassa. Aina on kuitenkin jonkinmoinen aviisi
saatu aikaan. Välillä vaatimattomampi, joskus
jopa aika hyvä.
Alla kuva ennen tätä numeroa ilmestyneistä
lehdistä. Aikaisemmin on ilmestynyt:
Jäsentiedote 1/96, 1-3/97 ja 1-3/98.

Hyvä tapa auttaa lehteä kertoa jostakin mieleenpainuneesta matkasta, entisöinnin vaikeuksista ja onnistumisista, jäsenesittely joko itsestä
tai kaverista. Ohessa lomake jota voi käyttää
apuvälineenä haastattelua tehdessä.
Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata ja muutakin mielenkiintoista saa kertoa. Pari kuvaa
mukaan ja juttu on siinä. Helpoin tapa on vastata kysymyksiin numeroiden mukaan. Laita
sähköpostilla suoraan sähköpostiviestinä.

Brittisportteja on ilmestynyt 36 numeroa +
tämä uusin. Tavoite on 4 numeroa vuodessa.

Ei tarvitse erillistä esim. word-documettia. Itse
asiassa wordillä kirjoitetut tekstit ovat kaikkein
hankalimpia artikelin taittamisessa. Kaikenlaiset asetukset ja määritykset pitää erikseen poistaa. Puhdas teksti on helpoin. Mutta kyllä se
word-tiedostokin onnistuu.

Joitakin hajakokoja löytyy varastoista.

Tomi Lundell

Siipimutteri (yhteistyössä Sports car club of
Helsinki ry:n kanssa) 1/99-3/06.

JÄSENESITTELYLOMAKE
1)

Kuka olet ja mitä hommailet MG-harrastuksen ohella?

2)

Mistä sait kipinän autoharrastukseen, onko sinulla muita harrastuksia?
Autosi, onko niitä useampia, luettele kaikki harrasteajoneuvot, myös projektit
kiinnostavat

4)

Milloin ja mistä hankit autosi? Tunnetko sen historiaa?

5)

Miten olet rakennellut sitä? Museoajoneuvo vai paranneltu?

6)

Onko ollut yllättäviä vikoja? Omituisia ongelmia?

7)

Mikä on ollut haastavinta teknisesti tai muuten vain autoharrastuksessa?

8)

Miten paljon ajelet sillä? Käytkö tapahtumissa vai ajeletko ominpäin?

9)

Mikä on suosikkiautosi ja miksi? Jääkö unelmaksi vai aiotko vielä
hankkia?

10)

Miten MGCCF:n toimintaa voisi kehittää?

MG Party in the Dolomites
01st – 07th June 2015

Dear MG-friends!
I wish to invite you to this very special MG-Meeting to be held from the 01st to 7th June 2015 in
the Dolomites/South Tyrol and at the waterside of the Lake Garda Area, regions that are often
visited by owners of classic & vintage cars from all over Europe. They are beautiful areas with
many interesting places to visit and scenic views which we will discover on our travels together.
The meeting will be a relaxing experience with our cars driving on the roads of the Alps.
The centre of the meeting will be the village “St. Michael in Eppan an der Weinstraße”.
I will be glad to welcome you.

Christian Bianco

Dr. Christian Bianco
Postfach 02
I – 39018 Terlan / Südtirol
Email
=
christian@discohustle.info
Mobil
=
+39 338 314 67 79
Informal contact in the UK
Gary McCarroll
Handy = +44 7710 223 22
Email = g.mccarroll@btinternet.com

