


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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Sports Car Breakfast Club
Ilmailumuseolla 8.8.2015
3 kpl MG = Morris Garage
1 kpl MG = Mikojan-Gurevitš
Ilmavoimien tunnus kyljessä on ”MG” ei ”MiG”



Yksi historian kylmimmistä ja sateisim-
mista kesistä kääntyy kohti syksyä. 
Kerhomme 20-vuotisjuhlavuosi toi 

aikaisempaa enemmän yhteisiä tapahtumia. 
Niistä on tässä ja seuraavissa lehdissä kuvasa-
toa sekä kirjoituksia.
 
Lämpimät kiitokset ahkerille talkoolaisille 
kesän tapahtumien toteutumisesta. Kiitokset 
myös SCCH:lle mahdollisuudesta osallistua 
hyvin järjestettyyn urheiluautonäyttelyyn 
lauantaina 5.9. Helsingin Rautatientorilla. 
 
Vierailun jälkeen jatkoimme kohti ker-
homme yhteistä 20-vuotisjuhlaa. Juhla-ajo 
suuntautui Bembölen kahvituvalta Espoon 
Automuseoon ja sieltä edelleen Korpilam-

Ratin ja selkänojan välistä
melle. Tapahtumasta on luvassa artikkeli 
myöhemmin.

Tämän vuoden syyskokous on lauantaina 
28.11. klo 18.00 Ravintolalaiva Wäiskillä. 
Tervetuloa osallistumaan ja suunnittele-
maan vuotta 2016. Syyskokouksen jälkeen 
on mahdollisuus jäädä viettämään yhteistä 
pikkujoulua klo 19 alkaen Sports Car Club 
of Helsinki ry:n kanssa. Syyskokouskutsu 
ja ohjeet pikkujouluun ilmoittautumisesta 
myöhemmin tässä lehdessä.
 
Syysterveisin 

Kauko Ruuska
puheenjohtaja



Haikko picnic 6.6.2015

ehtinyt jo tehdä kuperkeikan. Raato oli 
merkin 60-vuotis juhlamalli vuodelta 2008. 
Pyörähdyksessä oli vaurioitunut korin yläosa 
ja tulipelti varsin surkeaan kuntoon. Raken-
teeltaan Defe on kuitenkin aika mielenkiin-
toinen korjattava ja niinpä aloin etsiä sopivia 
palasia maailmalta. Valtaosiltaan osat kan-
natti hankkia uutena ja hinnat olivat Eng-
lannista tilattuna melko edullisiakin. Koko 
kori on rakennettu erillisistä paloista pultti- 
ja niittiliitoksin. Autossa ei ole turvavöiden 
lisäksi muita turvalaitteita joten rakentelu on 
helppoa. Päätin tehdä koko työn itse talven 
kuluessa.
 
Kori oli purettava lähes kokonaan ja noin 
puolet sen osista, mm. tulipelti, A- ja B-pila-
rit, sekä katto ja ovet oli vaihdettava uusiin. 

Haikon picnic sattui tänä vuonna 
sopivasti samalle päivälle, jona 
meidän piti viettää yhteistä aikaa 

pojantyttärien sekä kahden koiran kanssa. 
Autoharrastukseni on onneksi edennyt jo 
niin pahaan vaiheeseen, että kalustosta löytyy 
useita erityyppisiä kuljetusvälineitä. Niinpä 
päätimme yhdistää tapahtumat, lastenlasten 
hoidon ja picnicin, ja pakata koko porukan 
sekä eväät autoon.

Matkalle Haikkoon lähdimme Land Rove-
rilla, onhan se kuitenkin MG:n sukulaisia. 
Matkasta tuli myös rakentamani Land Rove-
rin neitsytmatka.
 
Olin sopivasti hankkinut jo alkuvuodesta 
2014 Defenderin, joka oli tyypillisellä tavalla 



Osat oli helppo maalata irrallisina ja sen jäl-
keen pultata ja niitata paikoilleen. Samalla 
oli helppo parannella liitosten sovituksia ja 
tiivistystä. Myös äänieristeitä oli hyvä lisäillä.
Katon osalta tarjoutui lisäksi mahdollisuus 
muunnella Defeä paremmin retkikäyttöön 
sopivaksi. Pitkällisen etsinnän tuloksena löy-
sin kattorakenteen, joka oli avattava ja mah-
dollisti kahden hengen teltan ja makuutilat 
auton ylärakenteisiin. Lisäksi täydensin ret-
kivarustusta auton ympäri 270 astetta avau-
tuvalla itsekantavalla katoksella. Muita itsera-
kentamiani lisäyksiä ovat mm. vinssi, cruise 
sekä lämmitettävä tuulilasi.

Muutosten jälkeen rungon mitat ja ren-
kaiden suuntaus tarkistettiin mittauksilla. 
Rakenne on kuitenkin niin tukeva, että kaa-
tumisesta huolimatta runko oli täysin suora 
ja renkaiden suuntauskin kohdallaan. Aivan 
kuten olin arvellutkin.

Kesäretkemme Haikkoon sujui hyvin, kai-
killa aikuisilla, lapsilla ja koirilla oli hauskaa. 
Autossa penkkitilaa oli paljon ja näkyvyys 
ulos oli hyvä. Koirat viihtyivät hyvin tilavassa 
takaosassa, josta takimmaiset penkit on pois-
tettu. 

Matka olisi tietysti ollut parhaimmillaan 
MG:llä, mutta oma viehätyksensä oli tässä 
hieman erilaisessakin retkessä. Varsinkin kun 
tiesimme, että pian on vuorossa kesän 2015 
Viron retki.

Pasi

Rocker Cover Race -kilpailun voittajien 
on helppo hymyillä. Herrat Westermarck 
ja Sandberg nappasivat ykkössijan ja 
komean pokaalin.

People’s Choice -äänestyksen voittaja Ber-
til Stenberg punaisella MG TD:llä.

Concours d’Elegance -voittaja Nikolai 
Gratschew ja musta MGB GT.



Kokouskutsu

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

Aika:

Lauantaina 28.11.2015 
alkaen klo 18:00 

Paikka:

Ravintolaiva Wäiski, osoite: 
Hakaniemenranta 11

00530 Helsinki

Esityslistalla sääntömääräiset asiat

Vuosikokoukseen osallistuminen ei edellytä 
osallistumista pikkujouluihin, ks viereinen sivu.

Tervetuloa

Hallitus



PIKKUJOULUT
Yhdessä Sports car club of Helsinki r.y.:n 
kanssa MGCCF:n vuosikokouksen jälkeen

Aika:
Lauantaina 28.11.2013 alkaen n . klo 19:00

Paikka: 
Ravintolalaiva Wäiski , osoite: 

Hakaniemenranta 11
00530 Helsinki

Toimi näin: 
Maksa osallistumismaksu 25,- / hlö tilille

13.11.2015 mennessä: 

MG CAR CLUB OF FINLAND 
NORDEA FI12 10113000 2073 98 

Hintaan sisältyy iltapala. 

Ota mukaan noin 5 euron arvoinen autoiluun
liittyvä lahja. Ehkä jotain muutakin yllätysohjelmaa...



Beaulieun Rompetori, 
Englanti

Englannissa oli 15-18.5.2015 vanhoihin 
klassikkoautoihin hurahtaneille hieno 
matkakohde, Beaulieaun rompetori. 

Sinne piti meidänkin päästä. Suomesta oli 
järjestetty valmismatka 18 osallistujalle. Per-
jantai-iltapäivänä ensin lento Gatwickiin ja 
sieltä minibussilla puolitoista tuntia Ports-
mouthiin, jossa majoituimme vastauusittuun 
Ibis Budget -hotelliin.

Lauantaiaamuna hyvän aamiaisen jälkeen 
sama minbussi vei porukan  tunnin ajomat-
kan päähän varsinaiselle toripaikalle. Paikan 
ranskankielisen nimen, Beaulieu, englanti-
laiset ääntävät suunnilleen ”biyyli”. Tulimme 
paikalle vähän ennen kello kymmentä, jol-
loin torin oli määrä aueta. Portin takana oli 
valtavasti ihmisiä odottamassa ja kun portti 

sitten aukesi, väki tunki sisälle puolijuoksua 
kuin alennusmyynnissä saadakseen parhaan 
saaliin.

Kiertelimme katsomassa mitä oli tarjolla 
ja kun myyjiä oli yli 1000 siinä meni aikaa 
kahdeksan tuntia aina kello 18.00 saakka. 
Olimme unohtaneet ottaa mukaan repun, 
joten päivän päätteeksi roikotimme käsis-
sämme monenmoisia pussukoita ja kasseja 
vaikkei ostoksia kovin paljon ollutkaan. 

Sunnuntaina palasimme paikalle. Jolloin piti 
yritää löytää jo suomessa tehdyt MGF varaosa 
ostos listat. Ostelimme kaikenlaista pientä, 
ei tosin mitään listaan merkittyä, mutta nyt 
tarpeelliseksi arvioitua! Noin 80% myytävän 
olevasta tavarasta oli vanhoja varaosia mutta 



myytävänä oli myös 1950-luvun jakkuja 
ja mekkoja, vanhoja picnic-koreja ja 
muuta rekvisiittaa. Vain hyvin harvalla 
myyjällä oli uusia varaosia tarjolla. Beau-
lieun rompetori on loistava kohde, jos 
menet paikalle farmariautolla ja haluat 
ostaa täydellisen varaosakokoelman; 
taka-akselin, moottorin, rungon osia, 
lokasuojat, istuimet, renkaat, ihan mitä 
vaan. Sieltä kyllä löytyy! Esimerkiksi MGB:-
hen vaihdelaatikon olisi saanut keskimäärin 
130 punnalla, mutta kun lentokoneeseen saa 
ottaa vain 20 kiloa tavaraa niin vaihteistoa tai 
moottoria ei oikein voinut ajatella.  

Koska vietimme rompetorilla sunnuntaina 
vain puoli päivää, meille jäi aikaa tutustua  
myös samalla alueella sijaitsevassa Automu-

seossa,  luostarissa, Beaulieun linnassa (Kar-
tano) sekä World of Top Gear -museossa, 
jossa oli näytteillä monia Jeremy Clarkson’s 
TV sarjasta tuttuja autoja ja muuta sarjoissa 
käytetyä  laitteita.

Koko suuri tapahtuma oli hyvin organisoitu. 
Alueella oli paljon camping-tyylisiä ravin-
toloita ja kahviloita puisine penkkeineen ja 

pöytineen ja tarjolla oli monenlaista pikku 
syötävää ja juotavaa. Sääkin suosi meitä. 
Molempina päivinä paistoi aurinko!

Ensi syyskuun 5-6. päivinä Beaulieussa jär-
jestetään vielä tätäkin suurempi tapahtuma, 
Euroopan suurin autojen varaosa kirpputori. 
Kun myyjiä nyt oli 1000, on niitä syyskuussa 
2000! Meidän matkamme oli hyvin suunni-
teltu ja vaivaton, järjestäjä oli Xenia Tours’in 

Satu Myllys Matka-
kumppanitkin olivat 
ensi luokan autoväkeä 
ja moni jo toistakertaa 
samalla matkalla. 

Rauno

PS. Matka jatkui 
Brooklandsin entiselle 
kilpa-autoradalle ja 
museoihin, siitä sitten 
myöhenmin.



Niksinurkka: MG-talvihuolto

Brittisportin numerossa 
1/2015 teimme MG-au-
toon keväthuollon ja nyt 
on vuorossa talvihuolto 
tulevan talven ylityk-
seen.

Suurin osa harraste 
autoistammehan sei-
soo talven yli tallissa,  
varastointipaikasta sen 
verran, ettei ole suurta 
eroa säilytämmekö 
autoamme kylmässä vai 
lämpimässä tallissa kun-
han tila on kuiva. Jos varastoimme kulkinet-
tamme kylmässä, tarkistakaa pakkasnesteen 
ja pissapojan pakkasen kestävyys.

Jos emme tarkasti tiedä jatkuuko varas-
tointi pitkään, siis useita vuosia, olisi syytä 
tehdä muutama lisä juttu. Nostetaan auto 
pukeille ja jätetään se niille yli varastoinnin, 
sekä otetaan sytytystulpat pois ja lorautetaan 
muutama tippa moottoriöljyä tulpan rei-
jistä sylintereihin ja pyräytetään konetta pari 
iskua. Näin varmistamme männänrenkaiden 
sekä sylintereiden voitelun yli varastoinnin. 
Toki tämän voi tehdä myös jos varastointi-
aika vain talven yli.

Muut huoltoon liittyvät asiat käytiin läpi 
kevät huollossa ja on sama tehdäänkö ne jo 
nyt syksyllä vai vasta keväällä, tarkoitan öljyn 
vaihtoja ja nestepintojen tarkistuksia.

Itse olen vielä täyttänyt bensatankin piripin-
taan jolloin tankin ruostuminen estetään ja 
bensanlaatu säilyy hyvänä. Lisäksi olen laitta-
nut tankkiin bensiinin stabilointiainetta joka 
pitää kaasuttajan ja bensapumpun kumit 
kunnossa yms.

Yksi mielestäni tärkeä seikka on lisäksi käydä 
pari kolme kertaa talvessa polkemassa kyt-



kinpoljinta ja jarrupoljinta, tämä 
yksinkertainen toimenpide takaa 
jarrujen ja kytkimen toimivuu-
den varastoinnin jälkeen.

Tokihan voimme käyttää klas-
sikoamme läpi vuoden kuten 
jotkin kovat hemmot tekevät 
ja ajavat autoillaan läpivuoden, 
ohessa kuva Halmeen Raunon 
MG:stä, johon lisätty noin 100 
euroa maksava vesitilan lämmitin. 

Kari   Varovaisuutta pitää noudattaa MG:tä huoltaessa! 
Ei auton alle pelkän tunkin varassa, vaikka hou-
kutus olisi suuri... (toimituksen huomautus)



Aamulla kukonlaulun aikaan herätessä 
oli sumua ja koleaa, mutta nokka 
kohti hetmiten Länsiterminaaliin 

Viljandin reissuun kokoontumaan.

Paatti odotti kahtatoista autokuntaa Tallin-
naan. Mieltä ylentävä tunne kun MG-letka 
vetäisi muiden ohi paatin sisuksiin.

Tallinnan Sikupillissä viimeiset suunnitelmat 
ja menoksi.

Tässä reittikartta

Puolimatkassa stopattiin huilille Tuulimyl-
lyssä. Menomatkahan suoritettiin äärimmäi-
sen aurinkoisessa ja helteisessä säässä. Oliko-
han brittiautojen suojeluspyhimys apostoli 
Lucas asialla?

Majapaikkamme Viljandissa.

Seuraava sivu vas. ylhäällä: 
Porukka kimppapotretissa. Keskellä seisova 
herrasmies ei kuulunut seurueeseemme.

Aihe: Viljandi



Alla: Paikallisessa, etnisessä, anniskelumes-
tassa odottelemassa apetta rinnuksen alle. 
Juomat jo tuli.

Alla: MG-kavalkaadi hotlan parkissa.

Seuraava kappale: Hotlamme klubilaisten 
vierailun jäljiltä? Ei..ei! Viljandin linnan rau-
nioita varmaankin.

Paluumatkalla apostoli Lucas oli suuttunut ja 
jouduimme käärimään sufletit ylle.

Tallinnassa käväisimme tsekkaamassa paikal-
lisen, yksityisen, museon kokoelmaa. Itäkul-
kijaa oli kerrakseen.

Kaikinpuolin siis hervoton reissu, ehkäpä 
ensi vuonna sitten taas.

Martti Niemenpalo, 
0400 441739, 



BRITIT KOHTASIVAT 
JÄLLEEN, NYT 2015 JÄRJES-
TELYISTÄ VASTASI MGCCF

Fiskarsin ruukin kanssa oli päästy raken-
taviin yhteistyöväleihin. Ensimmäiset 
kontaktit tapahtuivat jo hyvissä ajoin 

edellisen vuoden puolella. Fiskarssissa arvos-
tetaan tapahtumaa. Kyläyhteisö antaa panok-
sensa ilmeisen mielellään. Ruukin puolesta 
järjestettiin jo perinteiseksi muodostuva nais-
ten ”Ascot-tyylinen” hattukilpailu ja bändi. 
Asiakkaita alueen yrittäjille - kaikki voittavat.

Lauantaina allekirjoittanut, Kauko ja Kari + 
pari apukuskia tapasivat Sports Car Breakfast 
-tapahtumassa aamupäivällä Ilmailumuseolla 

Helsinki-Vantaan kentän kupeessa. Runsas ja 
maittava aamiainen kyllä muistutti enemmän 
brunssin, lounaan ja melkein illallisenkin 
yhdistelmää. Näillä eväillä jaksoi iltaruokai-
luun saakka. Fiskarssiin löydettiin hyvissä 
ajoin. Alue oli vielä täynnä tavallisia turisteja 
autoineen, mutta iltaa kohden paikka tyh-
jeni sopivasti. Infopistekatos ja kyltit pysty-
tettiin. Näytti hyvältä, joten Rauno ja Ann 
Halmeella täydentynyt työryhmä vetäytyi 
hiomaan lopullista strategiaa paikalliselle 
ravitsemusalan terassille. Aurinko paistoi ja 
tunnelma oli korkealla.

BRITIT KOHTASIVAT 
JÄLLEEN, NYT 2015 JÄRJES-
TELYISTÄ VASTASI MGCCF



Aamulla show sitten alkoi. Ensim-
mäinen auto, Wolseley, taisi olla jo 
paikalla kun työryhmä vasta valui 
aamupalalta katokselle. Kokeneet 
Britit kohtaavat -kävijät tietävät, 
että aikainen lintu nappaa par-
haat paikat parkkialueilta. Ilma oli 
mitä parhain ja ihmiset viihtyivät 
paikalla pitkään. Elävä musiikki 
loi letkeää tunnelmaa. Kuten Hel-
singin Sanomien blogi-kirjoittaja 
Kimmo Taskinen mainitsikin: 
”tämä ei taida olla mitään tiukka-
pipoisten hommaa”.

Ascot-hattukilpailussa pärjäsivät MG-klubi-
laiset Merja Autio ja Katri Innanmaa. Merja 
nappasi pääpalkinnon. Palkintoina tietenkin 
setti Fiskarsin laadukkaita tuotteita.

Venttiilikoppamäkiautojen kisan voitti Marja 
Silvasti-Lundell sen verran vakuuttavasti, että  
Kari Vavuli toivoi, että ensi vuonna olisi 
erikseen naisten sarja, jotta miehilläkin olisi 
mahdollisuuksia.



Autojen esittelylaput oli varustettu juokse-
valla numeroinnilla Mikko Honkasen toi-
mesta. Lappuja jaettiin 351 kpl, mikä oli 
suurin piirtein erilaisten vekottimien määrä. 
Muutama ajoneuvo ajoi innoissaan info-pis-
teen ohi niin vauhdilla, että lappu jäi saa-
matta. ”Henkilökunnalla” oli Gripps Gara-
gen sponsoroimat T-paidat STAFF-tekstillä, 
joten olisi kyllä pitänyt huomata. MG-merk-
kisiä laskettiin noin jotain 35-40 kpl. 

Iltapäivällä osa MG-porukasta irtautui vie-
railemaan Siuntiossa Bo Bäckmannin järjes-
tämässä CLASSIC SUNDAY -tapahtumassa. 
Täällä näkyi muitakin kuin brittiautoja. Elä-
vää musiikkia, tuttujen kanssa rupattelua ja 
hyvää tunnelmaa Kelan kartanon maisemissa.

Helsingin Sanomien autotallien aarteet sar-
jassa haastateltiin Kaukoa. Kannattaa katsoa 
mukava pätkä osoitteesta:
http://www.hs.fi/autot/a1305976241290

Tomi Lundell

Katri ja Sauli tyylikkäinä

BRITIT KOHTAAVAT 2015 -STAFF :
vasemmalta Mikko, Jouni, Kauko, 
Helena, Kari, Ann, Rauno, Marja ja 
Tomi



RR:n etupuskurin 
kiinnitys ihmetyttää

Noin 35-40 kpl
MG-merkkistä
Noin 35-40 kpl
MG-merkkistä



Venttiilikoppa-autoilla kisattiin 
jälleen. Vasemman puoleinen kil-
pailija yrittää jalkaansa vääntä-
mällä pakottaa ajoneuvon takai-
sin hieman kuoppaiselle radalle



Kelan
kartanolla

Huomaa ”running in 
please pass” -tarra
takaikkunassa




