


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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Monen kerholaisen tämän vuoden ajo-
kausi käynnistyi vierailulla Lahden 
Classic Motor Showssa. Lehdessä 

kuvia ja tarinaa messuosastostamme, joka pys-
tytettiin jälleen parin välivuoden jälkeen.
 

Seuraavaksi tapaamme Haikossa perinteisen 
Haikko Picnicin merkeissä 7.6. Paikalla ole-
vista autoista valitaan jälleen yleisön suosikki ja 
teknisen raadin valitsema auto. Tekninen raati 
kiinnittää huomiota auton alkuperäisyyteen. 
Lisäksi tapahtumassa on jälleen suosiota saa-
nut Rocker Cover –osakilpailu. Näemme onko 
viime vuoden voittajalle vastusta. Mukaan toi-
votaan runsaasti uusia haastajia viimevuotisten 
lisäksi. 
 
Kerhomme perinteinen Viron retki 13.-14.6. 
suuntautuu tänä vuonna Viljandiin. Mukaan 
ilmoittautui noin 15 autokuntaa.

Ratin ja selkänojan välistä

 Kesäkausi tulee olemaan vilkas, sillä olemme 
tänä vuonna järjestelyvuorossa Britit kohtaavat 
–tapahtumassa Fiskarsissa 9.8. Varaathan aikaa 
vierailuun ja jos energiaa riittää, ilmoittaudu 
mukaan talkoolaiseksi. Tarvitsemme käsi- ja 
jalkapareja liikenteen ohjaukseen ja tiedot-

teiden jakamiseen. Voit 
ilmoittautua talkoolaiseksi 
lähettämällä sähköpostia 
tai soittamalla puheenjoh-
tajalle.
 
Kerhomme 20-vuotisjuh-
laa vietämme ajokauden 
päättäjäisten merkeissä 
5.9. Ohjelmassa on juh-
la-ajo, käynti Espoon 
automuseossa ja illallinen 
Hotelli Korpilammella. 
Tapahtuman ohjelma 
ja ilmoittautumisohjeet 
määräaikoineen tässä leh-
dessä. 
 
Päivitettyä tietoa tapah-
tumista saat kerhomme 
uudistuneilta nettisivuilta 

ja Facebookista. Tervetuloa osallistumaan juh-
lavuoden tapahtumiin! 
 
Tapaamisiin
 
Kauko Ruuska
puheenjohtaja



MGCCF 20-vuotis juhla-ajo ja 
juhlat hotelli Korpilammella 5-6.9.2015

Kokoontuminen Espoossa Bembölen kahvituvalla (Bellinmäki 1, Espoo) lauantaina 
5.9.2015 kello 12.00, jossa mahdollisuus kahvitteluun tai lounaaseen. Paikoitusalue on 
tuvan takana hiekkatien päässä.

Kahvittelujen jälkeen starttaamme ja ajamme letkassa osittain kuuluisaa Bodom-järveä kier-
täen seuraavaan kohteeseen, joka on Espoon automuseo osoitteessa Bodomintie 35,02740 
Espoo, jossa olemme noin kello 13.00. Kerho maksaa osallistujien pääsymaksut.

Opastetun kierroksemme päätyttyä lähdemme ajamaan letkassa kohti hotelli Korpilampea. 
Suunnittelemamme reitti sinne kulkee pääkaupunkiseudun kenties kauneinta reittiä järvi-
neen ja mutkineen.

Hotelli Korpilammella (Korpilammentie 35, 02740 Espoo) meitä odottaakin sitten Rocker 
Cover -osakilpailu ja saunat ovat lämpimänä halukkaille.

Juhlan gaalaillallinen (n. 40 - 50 euroa + juomat) on varattuna kello 19.00. Olemme varan-
neet Hotelli Korpilammelta alustavasti 20 kpl 2 hengen huonetta (95 euroa sis. aamiaisen). 
Ilmoittaudu 30.6.2015 mennessä sähköpostilla helena.ruuska@elisanet.fi tai puhelimitse 
050 543 0414 / Kauko.

Terveisin

Kari    



Aikajanalla Helena Ruuska

Tässä pari kuvaa aikajanaan. Ensimmäi-
sen ajankohdan voi hyvin päätellä. Jäl-

kimmäinen on elokuulta 2007. Oli ainoa 
ajankohta, josta minusta on kuvia auton 
ratissa. 
 
Poseeraan kaksoisveljen traktorin ohjai-
missa. Ajoasennossa näyttäisi olevan vielä 
harjoiteltavaa. Traktori on suunnilleen vuo-
simallia –64 ja tuoreemmassa kuvassa oleva 
MG Midget –61. Ajoasentokin on löytynyt. 
Kuvassa olemme matkalla Ahvenistolle elo-
kuussa 2007. Kulkupelit näyttävät parane-
van vanhetessaan, vaikka kuskit eivät.
 
Aikajana by Helena



KESÄN TAPAHTUMIA 2015

Aika:  Paikka:    Lisätietoja/ajo-ohjeita:
  
7.6. alk. klo 10:00 Haikko Picnic (Haikon kartanon puistossa) http://www.haikko.fi
  Haikkoontie 114, 06400 Porvoo

13.-14. 6.  Viron retki (ks tiedot Brittisportti 1/2015)  sähköpostilla osallistujille
  Kiertoajelu 
  
19.6. alk. klo18:00 Britit Kehäkessalla (=Neste liikenneasema) http://brititkohtaavat.org
  Niittytie 2, 01510 Vantaa 
  
17.7. alk. klo 18:00 Britit Kehäkessalla (=Neste liikenneasema) http://brititkohtaavat.org
  Niittytie 2, 01510 Vantaa 
  
9.8. alk. klo 10:00 Britit kohtaavat (MGCCF järjestää 2015) http://brititkohtaavat.org
  Fiskarsintie 9, 10470 Fiskari  http://www.mgcc.fi

14.8. alk. klo 18:00 Britit Kehäkessalla (=Neste liikenneasema) http://brititkohtaavat.org
  Niittytie 2, 01510 Vantaa

22.8.alk 10:00 ??? Sports Car Breakfast Club. MGCCF järjestää Rocker Cover -mäkiautojen 
  näytöskilpailun.       https://www.facebook.com/sportscarbreakfastclub  
  
5.-6.9.  MGCCF 20-vuotisjuhla  http://www.mgcc.fi
  Kutsu toukokuun Brittisportissa 
  
18.9. alk. klo 18:00 Britit Kehäkessalla (=Neste liikenneasema) http://brititkohtaavat.org
  Niittytie 2, 01510 Vantaa 
  
16.10 alk. klo 18:00 Britit Kehäkessalla (=Neste liikenneasema) http://brititkohtaavat.org
  Niittytie 2, 01510 Vantaa 
  
28.11 alk. klo 18:00 MGCCF syyskokous (ja mahd. pikkujoulu) http://www.mgcc.fi
  Kutsu syyskuun Brittisportissa 



ROCKER COVER NÄYTÖSAJO

Lupauduin Lahden Classic motor Show:ssa 
Sports car club of Helsingin Esa Manniselle 
esittelevämme Rocker Cover kilpailun Sport-
car Breakfastissa 22.8.2015 alkaen kello 10:00. 
Gripps Garage on tapahtumassa samaan aikaan 
esittelyssä.

Paikalle pitäisi saada mahdollisimman monta 
kilpuria, joten pidetään asiasta korkeaa profiilia. 
Onhan hienoa mennä esittelemään urheiluau-
toilijoille jotain vähän vähemmän vakavaa asiaa. 
Paikkahan on Suomen Ilmailumuseon piha 
osoitteessa Tietotie 3, 01530 Vantaa, jossa kaikki kesän Breakfastit järjestetään.

Lahden messuilla rocker cover automme kiinnostivat kovasti yleisöä, totesimmekin jos parhaan 
osaston olisivat valinneet lapset ja naiset olisimme ehdottomasti voittaneet 2000 euron parhaan 
osaston palkinnon. Valitettavasti asian päätti muutama vanhempi äijä.

Tässä muutama kommentti kilpureistamme messuilta:
Riku Ruoto Lahden moottoripyörä museon ja Riku motorsin omistaja sanoi hyvä kun jollain 
muullakin kuin hänellä on hulluja ideoita kehitteillä.

FHRA:lla on aikoinaan ollut myös vastaavia kilpureita ja kilpailuja mutta homma karkasi käsistä 
sponsoreiden haalintaan ja liikaan kilpailuhenkisyyteen.

Lupasimme pitää omat kilpailumme hauskoina tapahtumina ilman liikaa sponsorointia ja ratam-
mehan täytyy olla luonnonratoja ja lähtölavan kuljettava 2-paikkaisen auton tavaratilassa.
Nyt kaikki joukolla mukaan kilpailemaan.

Kari

-Kolme “synkkasen” laatikon osia, käytettyjä
-Historic ratarenkaat, “uudet”
-Ralli kesärenkaita, uusia ja käytettyjä
-Ohjaamopeittoja, käytettyjä
-Oven sivuikkunoita, käytettyjä
-“Ovipahvit” oik+vas mustat, käytetyt
-Ym, ym. . .
  
Tavarat Tampereella
Markku Huhtinen
0 400 831 291

MYYDÄÄN:

MGB osia, uusia ja käytettyjä. 
- Oven lukkopesiä, uusia
-Ampeerimittari Smiths, uusi
-Ohjauspyörän keskiö Moto Lita, uusi
-Kytkimen painelaakerit, hiilellä ja laakerilla, 
uusia
-Etujouset (AHT21) ym, uusia
-Varikkotelttakatos, uusi
-Kypäriä Stilo, uusia
-Kolme “synkkasen” laatikon ykkösen rattaita, 
uusia



XLII Talwiajo 2015

Tämän vuoden Talwiajon lähtö-
paikka oli Kylpylähotelli Peurunka 
noin 30 km puhjoiseen Jyväsky-

lästä.  Hyvin merkityn reitin pituus oli 112 
km  sekä jäärata osuus vajaa km.  Paras aika 
jäärataan oli 55 sekuntia nastoilla ja ilman 
nastoja minuutti 13 sekuntia.

Pakkasta oli perjantaina ja lauantaina vain 
noin 2 - 3 astetta joten tiet oli meidän mie-
lestä eritäin liukkaat, siellä kun ei hiekkaa 
tai suolaa paljoa käytetä.  Sunnuntaiaamuna 
olikin sitten jo kunnon talvipakkanen eli - 
15,  siinä olikin MGB GT jo kovilla käynis-
tyksessä mutta käyntiin saatiin.

Leo Ja Britta Tatti tulivat taas kuten 
niin monesti aienminkin MG TD:llä 
ja tietysti ilman kattoa ja Haaparan-
nankautta, ilman mitään vaikeusia, 
ja tällä kertaa Britta ajoi kokomatkan 
niinkuin myös itse kilpaulussa.

Talwiajoon oli ilmoitautunut 222 
autokuntaa ja lähtöpaikalle oli saapu-
nut  216.  Melkoinen saavutus mutta 
kisajärjestelyt menivät silti mallik-
kaasti.



Mukana MG autoja oli kolme.   Britta 
Tatti MG TD 1952, Olavi Summanen MG 
Magnette 1956 ja Rauno Halme MG B GT 
1969 meille tuli MG B mittariin lisää 785 
km Talwiajo viikonlopusta.

Terveisin  Rauno



Classic Motor Show 2.-3.5. keräsi järjestä-
jien ilmoituksen mukaan 18 147 kävijää kah-
den päivän aikana Lahden Messukeskukseen. 
Kerhomme omalla osastolla oli ollut pari väli-
vuotta. Nyt päätimme juhlistaa kerhon 20-vuo-
tistaivalta pystyttämällä oman osaston. 
 
Pystytystalkoissa Vappu-aamuna veimme auton 
ja tarvikkeet messuosastolle. Olimme paikalla 
täsmällisesti juuri kun ovet avattiin ja hyvin toi-
mivan tiimin ansiosta olimme valmiita ennätys-
ajassa ja ehdimme vielä Vapun viettoon kotiin. 
(kuva osastosta tyhjässä hallissa – taittaja huom)

Lauantaina ja sunnuntaina tapahtuman kolme 
hallia täyttyivät ennätysvauhtia. Järjestäjien 
kävijätavoitteet varmaan toteutuivat ja kävijät 
saivat nauttia monipuolisesta messutarjonnasta.
 
Osastomme keulakuvana oli tänä vuonna 
Rauno Halmeen MG TD Mark II vm 1951. 
Tämä oli hyvä valinta ja se houkutteli huolel-
lisesti vahattuna paljon valokuvaajia. Osastol-
lamme Raunon kiiltävän auton kanssa yleisön 
huomiosta kilpaili onnistuneesti viisi kappa-
letta Rocker Cover –kilpureita. Nämä jäivät 
varmasti mieleen varsinkin monelle nuorelle 

MGCCFI mukana Classic Motor 
Show –tapahtumassa



messuvieraalle. Laji saa näin lisää huo-
miota muidenkin kerhojen keskuudessa. 
Rocker Covereista annettiin myös kilpai-
lunäyte, joka onnistui messujärjestäjien 
avulla. Petri Niemenmaa toimitti meille 
hyvän alustan kilpailun esittelyä varten. 
Kiitokset siitä!
 
Ensi vuonna tapahtuma järjestetään jo 
yhdeksännen kerran ja ajankohta on 
7.-8.5.2016. Lisää tietoa ja kuvia tapah-
tumasta saat netistä osoitteesta www.clas-
sicmotorshow.fi. 
 
Terveisin
Kauko



METRO TURBO
”unohdettu MG”

METRO TURBO
”unohdettu MG”



Sunnuntaina 9.8.

CLASSIC SUNDAY-veteraaniautotapahtuma Siuntiossa, kl 14-17 
Kelan Kartano, Niittykyläntie 299

Kehla Stallcafé auki. 7th River Combo-orkesteri soittaa ajan-
kohtaisia kevyen musiikin klassikoita. Tapahtuma on tarkoitettu 

Autohistoriallisen Seuran ja MG-kerhon jäsenille.

Järjestäjä Bo Backman, 0500-865 560.

Terveisin



Olimme Kaukon kanssa sopineet mene-
vämme Vantaan Kehäkessalle ensim-
mäiseen Britti-autokohtaamiseen jo 

hyvissä ajoin, kun tapahtumasta saimme tietoa.

Siltamäestä Koivuhaan Nesteelle kurvailimme 
peräkanaa B edellä ja Midget perässä. Olimme 
paikalla jo ennen 18:00 ja siellähän jo olikin 
yksi Triumph Herald station wagon, jonka 
kuski olikin tuttu mies, jolla Triumph kalustoa 
on enemmänkin. (TR 3,TR4)

Paikalle saapui neljä MG:tä Midget, MGB 
roadster ja kaksi MGB GT:tä. Triumpheja oli 
paikalla kuusi ja loput Jaguaareja; kaikkiaan 
parikymmentä Brittiautoa. Kylmä sää taisi 
rokottaa osannot-
tajia, koska läh-
tiessämme satoi 
räntää.

Sisällä kahvitel-
lessamme Ari 
Leppälä, joka 
on tapahtuman 
järjestäjä kertoi 
meille tapahtu-
masta, joka on 
vapaamuotoinen 
renkaanpotkinta- 
ja kahvittelutilai-

suus aina kuukauden kolmantena 
perjantaina kesäkuukausina.

Kehäkessan kauppias Kimmo 
Malmberg jakoi meille osallistu-
jille kätevät monitoimityökalut, 
jotka sujahtavat mukavasti pie-
nenkin auton hanskalokeroon. 
Hän palkitsi vielä pisimmän mat-
kalaisen joka saapui Ivalosta asti ja 
oli matkalla Hollantiin Triumph 
Spitfire tc autolla.

Hauskaa oli ja kun kahvit ja pitsat oli nautittu, 
vielä vähän potkittiin renkaita ja otettiin kuvia.
Samoina Perjantaina on aina Tikkurilassa Crui-
sing tapahtuma, jonne emme tällä kertaaa men-
neet. Ehkä jonain toisena perjantaina mennään 
sinne isommalla porukalla.

Muistutan vielä näistä Kehäkessan kokoontu-
mista, jotka ovat kesällä 2015 seuraavasti: 15.5, 
19.6, 17.7 ja 21.8 - kaikki joukolla mukaan.

Kari    

Britit Kehäkessalla 17.4.2015





Taas tuli yksi aukko sivistyksessä paikat-
tua, kun lomamatka suuntautui aikai-
semmin kokonaan kokemattomiin 

Koreaan ja Japaniin. Autoharrastajana sitä tie-
tenkin katseli paikallisia kulkupelejä ”sillä sil-
mällä”. Arkiliikenteessä herätti huomiota, että 
molemmissa maissa autot ovat uusia ja puh-
toisia. Klommoisia ja/tai ruosteisia kulkimia 
ei näkynyt missään. Koreassa en tainnut nähdä 
yhtään yli 10-vuotiasta autoa. Harvat harras-
teautot olivat tuunattuja uudehkoja sportteja. 
Museoikäisiä ei näköpiiriin osunut yhtään. Var-
maan niitäkin jonkun verran kätköistä löytyisi. 

Japanissa käyttöautot olivat samaa siistiä luok-
kaa, mutta muutama oikea klassikkokin sen-
tään tuli bongattua. Pari Alfa Duettoa ja GTV, 
useampi classic-Mini ja jopa MG Midget. 
Kaikki tosin omakotitalojen pihoilla. Liiken-
teestä onnistuttiin havainnoimaan muutama 
vanhempi japanilainen harrastepeli. Kennolle 
tallentui mm. Isuzu 117 Coupe Kiotossa (alla).

Tokiossa päästiin käymään Toyotan History-
Garage -galleriassa. Näytillä oli valmistajan par-
haimpia urheilu ja coupe/GT -versioita kuten 
pakollinen ”James Bond” 2000GT, mutta myös 
arkisempia tapauksia kuten esim. juustohöy-
lä-Coronan coupe-malli ja Corolla SR5 GT. 
Muiden japanilais-valmistajien vastaavia sport-
teja eli Toyotan kilpailijoita oli reilusti esillä; 

mm. SSS-Bluebird, jonka miedompi SS-ver-
sio tunnetaan meillä paremmin lempinimellä 
SS-Luupää tai sössö-Datsun. Myyttinen SSS eli 
ns. sössönsössö sen sijaan elää näillä leveysas-
teilla lähinnä Esson baareissa. Mazdan ykkös-
sarjan wankel-Cosmo ja pari erikoista Subarua 
olivat tällä kertaa vieraiden ihailtavana. 

Ehkä kaikkein mielenkiintoisin osio oli kui-
tenkin lasiseinällä erotettu tila, jossa entisöitiin 
autoja Toyotan omiin kokoelmiin. Tällä kertaa 
työn alla oli viimeistä silausta vailla oleva Alfa 
Duetto Spider ja -59 Cadillac avomalli. Autoja 
ruuvaavaat herrat vaikuttivat kokeneilta, ikää 
veikkaisin kaikilla kolmella olleen yli 70 vuotta. 
Turha hötkyily loisti poissaolollaan. Työ edis-
tyi tasaisen varmasti ja laadukkaasti. Työkaluja 
oltiin ilmiselvästi pidelty käsissä muutama vuo-
sikymmen. 

Retrot

Japanissa näkee yllättävän paljon retro-muo-
toiltuja nykyautoja. Meillä tuttuja Minejä 
ja nykykuplia, mutta enemmän japanilaisia 
erikoisuuksia, joita ei täällä päin näe. Jotkut 
pakettiautot menivät jo kitshin puolelle muo-
toilussaan. Mielestäni onnistunut yhdistelmä 
vanhaa ja nykyaikaa on esimerkiksi Hondan 
70-luvun N600 mallia muistuttava N-One. 

Autotarkkailua lomamatkalla



Brittihenkisiä retrojakin näkyi useita. Tässä esi-
merkkinä Kei-luokan Daihatsu Gino (yllä).

Kei-luokka

Japanilainen erikoisuus on vero/vakuutus 
erikoisetuja nauttiva Kei-luokka. Ulkomitat 
ovat rajoitetut ja max iskutilavuus on nykyi-
sin 660cc. Yleisin Kei-auto on neliskanttinen 
kaappi, joka hyödyntää kaikki sallitut sentit. 
Näitä näki sekä arkisina työjuhtina että tavalli-
sina kaupunkiautoina. Myös retro- ja hupiajo-
neuvoina. Kioskeissa myytiin Kei-autojen tuu-
naajille suunnattua paksua ja näyttävää lehteä. 

Asialliset taksit

Yleisin taksimalli Japanissa taisi olla vanhahta-
vasti muotoiltu Toyota Crown. Kuskilla  tieten-
kin valkoiset hanskat ja penkeillä vitivalkoiset 
pitsipäälliset. Kuvan vanha herra taksinkul-
jettaja Hiroshimassa puhui poikkeuksellisen 
hyvää englantia. Hän oli innoissaan uusista 
suomalaisista kyyditettävistä. Nyt hänellä on 
kirjanpitonsa mukaan ollut uransa aikana asi-

akkaita 73:sta maasta. Crown tilavana takave-
toisena löytäisi varmasti ostajia Suomestakin. 
Erityisesti niistä hieman omia polkujaan kul-
kevista autoilijoista. Crownin tekniikka on 
ajatonta, eikä auto muutenkaan kumartele 
muotioikuille. Kaikenlainen kerskailu loistaa 
Crownista poissaolollaan. Takakontti vetää 
kolme täysikokoista matkalaukkua mukise-
matta. Valitettavasti Hybridi-Priukset ovat 
kuulemma syrjäyttämässä Crownit takseina 
Japanin suurkaupungeissa.

Matka oli tavallista lomailua eikä varsinaisesti 
mitenkään autokulttuurinen pyhiinvaellus-
matka. Japanissa olisi vaikka mitä alalajeja 
autoharrastuksessa. Kuten vaikkapa sarjakuva-
maiset Bosozoku-autot ylisuurine spoilereineen 
ja taivaisiin sojottavine pakoputkiurkupillistöi-
neen. Tällä ensivisiitillä en näihin päässyt tutus-
tumaan. Ehkä myöhemmin.

Autotehtaallakin vierailtiin Korean puolella. 
Kiinalaisten ryhmien mukana soluttautuneiden 
tiedustelijoiden takia tehdaskierroksia oli typis-
tetty. Mitä nähtiin, jäi aika pintapuoliseksi. 
Samsungin ja Renaultin yhteistyön kunniaksi 
Koreaan lahjoitettu 1898 Rellu sentään oli 
vapaasti kuvattavissa. Auto oli ilmeisesti lähes 
kokonaan uudelleen rakennettu, mutta periaat-
teessa ensimmäistä 12 kpl sarjaa.

Tomi








