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M

ikä olisikaan parempi tapa päättää kerhomme juhlavuosi kuin
pikkujoulut. Pikkujoulua vietimme jälleen yhdessä Sports Car Clubin
kanssa ravintolalaiva
Wäiskissä lauantaina 28.11.2015. Lehdessä
lisää pikkujoulun tunnelmista.
Ennen yhteistä juhlaa pidimme kerhomme
sääntömääräisen syyskokouksen. Nyt kerhomme oli aika vaihtaa puheenjohtajaa.
Onnittelut siis kerhomme uudelle puheenjohtajalle Rauno Halmeelle. Itse jatkan hallituksessa sihteerin tehtävissä.

Kokouksessa saimme suuntaviivat vuoden 2016 tapahtumille. Päätökset ja ensi
vuoden toimintasuunnitelma ovat tämän
lehden sivuilla. Jos sinulla on lisää ideoita
tai juttuvinkkejä, laita meille sähköpostia
tai soita. Voimme mainostaa kiinnostavia
autotapahtumia myös kerhomme Facebook-sivuilla.
Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2016
Kauko Ruuska
Uusi puheenjohtaja oikealla

PÖYTÄKIRJA/ PÄÄTÖKSIÄ
M.G Car Club Finland ry:n sääntömääräinen syyskokous
Aika 28.11.2015 klo 18.00 – 18.30
Paikka Ravintolalaiva Wäiski, Helsinki
Osallistujat
Rauno Halme, Ann Halme, Kari Vavuli, Tomi Lundell, Marja
Silvasti-Lundell, Mikko Honkanen, Kauko Ruuska, Merja Autio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Vavuli, sihteeriksi Kauko
Ruuska ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Rauno Halme
ja Mikko Honkanen.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Käytiin läpi hallituksen esitys vuoden 2016 toimintasuunnitelmaksi.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin täsmennyksin (liite 1).
Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 25 eurossa. Liittymismaksua ei
edelleenkään peritä.
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja kokousedustajille ei makseta
palkkioita. Toiminnantarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun
mukaan.
Vahvistettiin vuoden 2016 tulo- ja menoarvio.
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Rauno Halme. Hallituksen jäseniksi valittiin Tomi Lundell, Kauko Ruuska, Kari Vavuli ja Mikko
Honkanen. Hallituksen jäseninä jatkavat Jouni Airaksinen ja Oskari
Åvall
Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuire Laine / Innoforum ja varatoiminnantarkastajaksi Susanne Nyyssölä.
Muut asiat
Tomi Lundell ehdotti kerhon ikkunatarrojen teettämistä. Esitys hyväksyttiin ja sovittiin, että tarrat lähetetään jäsenille seuraavan vuoden
ensimmäisen lehden mukana. Lisätarroja voi tilata hintaan 3 euroa
/kpl postitettuna ja tapahtumissa tarroja myydään 2 euroa/kpl.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

TOIMINTASUUNNITELMA 2016
Tapahtumia vuodelle 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

Kevätkokous perjantaina 18.3.2016 klo 19.00, paikaksi alustavasti
Hemingway’s Pub, Helsinki
Classic Motor Show Lahdessa 7.-8.5.2016. Messuille yhteislähtö Kehäkessalta lauantaina. Aika ilmoitetaan myöhemmin.
Haikko Picnic sunnuntaina 5.6.2016, Haikon kartano, Porvoo. Ilmoitetaan omissa välineissä, myös muut britit toivotetaan tervetulleiksi.
Viron retki 11.-13.6.2016. Kohde Saarenmaa ja Rüütli-kylpylästä on
varattu 12 huonetta. Ilmoittautuminen on jo käynnissä (ilmoittautumiset Kaukolle).
Britit kohtaavat Fiskarsissa sunnuntaina 14.8.2016, yhteislähtö Kehäkessalta
Kerhon ajokauden päättäjäiset elo-syyskuussa. Illanvietto ja majoitus
mahdollisuus.
Syyskokous ja kerhon pikkujoulu lauantaina 26.11.2016 klo 18 alkaen.
Muuta vuodelle 2016
Brittisportti lehti ilmestyy 4 kertaa vuoden aikana. Hallituksen jäsenet
sitoutuvat hankkimaan tai tuottamaan artikkeleita kerhon lehteen
(esim. matkajuttuja, jäsenesittelyt).
Nettisivujen ja facebook-sivujen 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 osal listua kerhona tai yksittäisten jäsenten toimesta vuonna 2016. Tapahtumista tiedotetaan tapahtumakalenterissa.

Ohjelmalliset Kehäkessa
tapaamiset talvikautena

B

ritit Kehäkessalla -tapahtumat jatkuvat talvikaudella ohjelmallisina.
Brittiautoista kiinnostuneet tapaavat
vanhoja tuttuja ja solmivat uusia tuttavuuksia. Paikka on siis Neste liikenneaseman
yhteydessä toimiva Motorest-ravintola
(Niittytie 2, 01510 Vantaa). Tapaamiset
ovat aina kuukauden kolmantena perjantaina alkaen klo 18:00. Kesällä 2015 aloitettiin tapahtumat Ari Leppälän aloitteesta.
Eniten osallistujia on ollut Triumph, MG ja
Jaguar harrastajien suunnalta.
20.11 tavattiin ensi kertaa ohjelmallisesti.
Presco Oy:n Markku Uotila kertoi autonhoidosta ja edustamansa firman tuotteista
(www.presco.fi). Paikalla oli yllättävän runsaasti porukkaa. Suurin osa arkisilla käyttöautoilla tihkusateen ja nollan kiepeillä roikkuneen marraskuisen sään johdosta. Pari
urheaa tuli kuitenkin ihan harrasteautolla.

Seuraava ohjelmallinen ilta on 22.1.2016.
Vieraana on Kim Snellman. Hänellä on
pitkä ja maineikas ura brittiautojen maahantuonnin parista vuosina 1951 - 78. Edustettuja merkkejä olivat Rover, Triumph, MG,
Jaguar, Rolls Royce jne. Kimi on ajanut
myös rallia mm. Triumph TR4:lla.
Tomi

ROCKER COVER
GRAND PRIX 2016
Kaudelle 2016 on tulossa joitakin tarkennuksia auton leveyteen ja kilpailun kulkuun.
Tässä säännöt. Uudistukset ovat lihavoituna. Ensimmäinen kilpailu on Haikko Picnicissä sunnuntaina 5.6. Haikon kartanossa.

SÄÄNNÖT KOSKIEN AUTOJA
Ei ylimääräisiä voimanlähteitä, vain painovoimalla vauhtia. Venttiilikoppa pitää
olla ”perinteinen” yhtenäinen peltinen
tai kevytmetallivalua. Nykyautojen rumia
muovisia moottorinsuojuksia ei hyväksytä
esteettisistä syistä. Auto ei saa olla kuin
40mm pitempi kuin itse venttiilikoppa.
Autossa pitää olla 4 pyörää nurkissa symmetrisesti asennettuna. Pyörä ei saa olla yli
155mm halkaisijaltaan Auton maksimileveys 250mm (ennen: raideväli ei saa ylittää
200mm). Auton maksimipaino on 3kg

SÄÄNNÖT KOSKIEN RATAA
Rata on noin 10-20 metriä pitkä ja1-2 metriä leveä sopivassa loivassa mäessä. Epätasainen pinta päällystetään tarvittaessa sopivalla sileällä materiaalilla. Rata merkitään
liidulla, lippusiimalla tai muulla sopivalla
menetelmällä. Lähtö tapahtuu lavalta, josta
autot irtautuvat yhtä aikaa portin takaa.

SÄÄNNÖT KOSKIEN KILPAILUN KULKUA
Kilpailu käydään kaksinkamppailuina Drag
race -kiihdytysautojen elinaattorikaaviota
soveltaen. 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. Voittavat autot jatkavat eliminaattorikaaviossa, kunnes finaalissa ratkaistaan voittaja. Pyritään 8 tai 16
auton kaavioon, jolloin ei tule soololähtöjä. Jos osallistuvia ajoneuvoa on kovin
vähän, niin voidaan ajajakokouksessa sopia,
että kaikki kilpailevat kaikkia vastaan. Eniten voittoja ratkaisee. Tasapisteissä uusintalähtö tai -lähtöjä.
Ajajakokous voi soveltaa kilpailun kulkua koskevia sääntöjä esim. käytettävissä
olevan ajan ja säätilan johdosta. Mikäli
on tarpeen ajaa karsinnat sopivan eliminaattorikaavion täyttämiseksi, tehdään
rullauskokeet. Pisimmälle rullanneet
pääsevät kaavioon.
Tomi

Klubimme 20-vuotisjuhlat
5.9.2015

K

esä on kiireistä aikaa, oli taas todettava, koska Lauantaille 5.9.2015
oli taas tapahtumia useampia kuin
klubimme 20-vuotis juhlat. Sports car club
of Helsinki vietti samana päivänä 40-vuotis
juhliaan näyttävästi Helsingin Rautatientorilla, joten koska oma tapahtumamme alkoi
kello 12:00 Espoon Bembölessä, lähdimme
Pohjois-Helsingin talleilta kohti päärautatieasemaa heti aamu yhdeksältä kolmen
MG:n voimin ja saimme joukon jatkoksi
Korson vahvistuksen heti lähdön jälkeen.
Kutsun tähän SccH:n tapahtumaan olimme

saaneet Arno Seppäseltä ja Esa Manniselta,
joten meille oli varattu hienot paikat Kansallisteatterimme ja Aleksis Kiven patsaan
välistä. Näytillä oli upeita urheiluautoja eri
vuosikymmeniltä ja samalla saatiin Arnon
kanssa sovittua pikkujouluista. Mutta 11:20
oli jo startattava omaan tapahtumaamme
Espooseen.
Saavuimme kahvituvalle 12:00 ja paikalla
oli jo muitakin klubilaisia aina Ruotsista
asti Britta ja Leo Tatti MG TD:llä Vallentunasta olivat taas meitä tapaamassa. Kah-

SccH:n 40-vuotis juhlanäyttely Rautatietorilla Helsingin keskustassa

Lontoon taksi Espoon automuseossa. Huomaa tavaratila
matkalaukuille ilman ovea.
vittelun jälkeen MG-letka kasaan ja kohti
Espoon automuseota, jossa Per-Olof Öller
meitä odotteli ja esitteli meille museon aarteita maustettuna hyvillä tarinoilla museon
autoista. Kierroksen jälkeen museon pihalle
ja kas vain aurinkohan siellä jo paistoikin
joten katto alas ja mutkateille kohti Hotelli
Korpilampea.
Punaiset paholaiset rautatietorilla

Hotellin pihassa oli mahtava katettu ajoluiska joka oli kuin tehty Rocker Cover
-kisaan, ja kansainvälinen kilpailu Ruotsi-Suomi maaotteluhengessä pääsi alkamaan. Onneksi hieno palkintopysti jäi kuitenkin suomeen ja jälleen uusi voittaja oli
saanut autonsa viritettyä huippukuntoon,
tällä kertaa voiton ja pystin Kellokoskelle
vei Nikolai Gratschew, jolla kuulemma oli

vielä pystille tilaa tallissa Haikon
tämän vuotuisen Concours d’Elegance -pystin vieressä.
Iltapäivän päätteeksi menimme saunaan ja huuhtelemaan ajopölyt pois
Korpilampeen, taisi joku kuski myös
käydä poreammeessakin.
Saunomisen jälkeen olikin jo kiire
Gaala-illalliselle hotellin ravintolaan, jossa hieman tarkennettiin
kerhomme alkutaivalta vuodelta
1995 ja ojennettiin palkinto päivän
kisan voittajalle. Illallinen oli todella
maukas ja hyvässä seurassa ilta eteni
kuin siivillä, kuunnellessa tarinoita
seuramme alkuajoista ja hauskoista

Hotelli Korpilammen
edusta sopi hyvin Rocker
Cover -kilpailun radaksi

MGCC Sweden lähetti terveiset
Leo Tatin välityksellä
tapahtumista vuosien varrelta. Niin ja totta
kai vielä jälkilöylyt heitettiin aulabaarissa.
Kari

Nikolai vastaanottaa
Rocker Cover -kisan
voittajan palkinnon

Kokoontuminen Bembölen Kaffestugalla

JÄSENESITTELYSSÄ
KARI TOSSAVAINEN

Kuka olet ja mitä hommailet MG-harrastuksen ohella?

Autosi, onko niitä useampia, luettele kaikki
mielenkiintoiset? Myös projekstit.

Kari Tossavainen, eläkkeellä oleva DI.
MG:n kiinnostuksen ohella Roverit, Jaguar
ja Alfa. Viimeiset parikymmentä vuotta
sporttipuolella historic rallit ja sitten vaikkapa veneily. Aika ei käy pitkäksi!

Tällä hetkellä perheessä V8 Grand Cherokee, Rover 75 (2,5), Rover 2200TC, Jaguar
Mk2 ja Rover 75 Helsingin olympiavuodelta. Kaksi viimemainittua nyt seisonnassa. Niin, ja sitten MGF 1.8 75LE eli
75-vuotistaipaleen juhlamalli (1999).

Mistä sait kipinän autoharrastukseen, onko
sinulla muita harrastuksia?
1956 Stora Bilboken, siitä harrastus alkoi.
Sen ajan ajokit piti ”osata ulkoa” ja pääsin
jo koulupoikana tekemään autoremontteja tai avustamaan niissä, aluksi perheen
Vauxhall Velox/52, sitten Armstrong Siddeley/1953 ja Ford Fairlane /1958 - jolla
ajoin ajokortin. Myöhemmin kiinnostus
säilyi, vain autot vaihtuivat. opiskeluaikaan
olin perustamassa Akateemista Autokerhoa
ja myöhemmin Rover Ystäviä ja molemmissa puheenjohtaja - sitä pestiä vedin joskus myös Finnish Jaguar Drivers Clubissa.
Autourheilukin alkoi jo paljon yli 50 vuotta
sitten ja välillä istuin AKK:n tehtävissä.

Milloin ja mistä hankit autosi? Tunnetko sen
historiaa?
Berliiniläinen tuttavani etsi ajokin toivomuslistani mukaan. Olen 3. omistaja ja
edellinen pitkäaikainen oli rouvashenkilö
saksalaisesta pikkukaupungista, miltei maaseudulta
Miten olet rakennellut sitä?
Arkiauto! Vaikka jonkun auton olen
museokatsastanut, en ole niitä siihen rekisteriin pannut. Ajan milloin haluan eivätkä
30 vrk-rajat sido!

Mikä on suosikkiautosi ja miksi? Jääkö unelmaksi vai aiotko vielä hankkia?
Voi voi! Suosikkiautoja on monia ja jos joskus vielä lotossa voittaisin, kuka ties? Haaveita kyllä on, esim Bentley GT, kaksiovinen avonainen ja neliveto arkiautoksi (plus
hätävaraksi MG ZT V8?) - tai ihana Jensen
CV8 - tai, tai... aika näyttää.
Onko ollut ylläviä vikoja?
Vikoja ei liiemmälti, mutta esim. takaripustuksen puslia on pitänyt uusia, vuodet
pilaaavat niitä (ajokilometrit tuskin) ja
renkaita on saanut ostella. Vain yksi ruostevaurio on löytynyt alustasta ja enempää ei
onneksi näy! Yli seitsemän vuoden yhteiselo
on siis sujunut tosi kepeästi!
Mikä on ollut haastavinta teknisesti
tai muuten vaan autoharrastuksessa?
Tiedon hankinta ja käytännön
toteutus, kun tähtäimessä on erinomainen suorituskyky ja luotettavuus kilpatoiminnassa. Paras
tulos oli historic-ralliautoni Jaguar
E-Type 3.8 - siinä saivat Porschetkin
yllättyä! Nyttemmin auto on Ruåtsissa.
Miten paljon ajelet? Käytkö
tapahtumissa vai ajeletko
ominpäin?
Ajelen sekaisin autoillani, mielialan ja kelien
mukaan, mutta kyllä
kesäaikaan MGF on miltei päivittäin liikenteessä.
Porvoon kadut ja kuopat
ovat tuttuja.

Miten MGCCF:n toimintaa voisi kehittää?
Haikon picnik on Porvoossa. Näissä kotimaisemissani soisi olevan jonkun syksyisenkin viikonlopputapahtuman?

Niksinurkka:
Akun laturi/virta pistorasia

MGB

:ssä akku on sijoitettu
penkkien
taakse ja siihen tarvittaessa pääsy
on aika hankalaa. Harraste autojahan ei joka päivä käytetä ja silloin
kun siihen on tarvetta, on todella
harmittavaa todeta akun olevan
tyhjä varauksesta. Itse olen ratkaissut tämän sillä tavalla, ostin
tarvikeliikkeestä halvan ”tupakka
pistorasian” ja siihen suoraan akun
plus navasta 12 volttia, toki väliin
kannattaa laittaa 10 A sulake jotta
ei polta autoa, myös miinus kannattaa vetää suoraan akusta. pistorasian joka on muovia, tällöin
napaisuudella ei väliä, kiinnitin
penkkien takana olevaan seinämään, läpi poraus.
Lisäksi tarvikeliikkestä halpa ylläpitolaturi johon pistokkeeksi 12V
pistoke, tällä varustuksella auto
on aina lähtenyt kuin palmun alta
tulille ja talven aikana on helppo
suorittaa akun varaaminen.
Toinen hyvä puoli tässä pistorasiassa on sen käyttö myös puhelimen ja navigaattorin lataamiseen
ajon aikana. Ohessa pari kuvaa ja
kuten huomaatte on samanlainen
rasia myös moottoripyörässäni.
Kari

Laturi mopo

Laturi rasia
Laturi pistoke

Puisen uniikki
kuorma-auton tarina
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-luvulla olin projekti-insinöörinä suunittelemassa meijereiden sekä juustoloiden automaation logiikkaohjelmia. Saimme ison
pitkäaikaisen työmaan Nurmeksen Osuusmeijerin (NOM) juustola projektista.
Kun käyttöönotto alkoi aikanaan niin huomasimme, että meijerillä oli oma puuseppä
ja vielä sinkku tyttö (ei kuitenkaan kirveellä
veistetty). No niinhän siinä sitten kävi, että

mahdollistanut heille enemmän aikaa seurusteluun ja lisäksi puuseppä tiesi minut
auto- friikiksi. Siinä on kyljessä NOM:in
tarrat ja sen logiikkaohjelman 6.3 numero.
Meijerin isännöitsijä ei ollut kovin ”riemuissaan”, kun automaatio miehet lähtivät
takaisin Helsinkiin ja veivät meijerin puusepän mennessään !
Tarinalla oli kuitenkin onnellinen loppu, he
menivät myöhemmin
naimisiin ja saivat
kolme lasta.
Ari Leppälä

työkaverini alkoi seurustelemaan hänen
kanssaan. Tuppasi vain töiden paljous seurustelua hankaloittamaan. Kun huomasin
tilanteen niin ehdotin työkaverille, että voisin tehdä hänelle määritellyn logiikkaohjelman 6.3 hänen puolestaan.
Sitten aikanaan virallisena juustolan luovutuspäivänä sain lahjaksi meijerin puusepältä tämän itsensä valmistaman puisen
kuorma-auton kiitoksena siitä, että olin

PS: Juustolan käyttöönotto oli aika värikäs projekti muutenkin, yhtenä iltana kun
jäi hieman aikaa niin
menimme Jurttivaaralle ja vuokrasimme
lasketteluvälineet ja
varttitunnin jälkeen
vietiin ambulansilla
Nurmeksen terveyskeskukseen. Olimme
vahingossa menneet kaikkein jyrkimpään
rinteeseen.

MGF 1995

MGF

lanseerattiin 20 vuotta
sitten Geneven autonäyttelyssä. Jo sitä ennen MG PR3 -nimellä
kulkeneesta projektista oli vuotanut tai
vuodatettu aika paljon tietoa lehdistölle.
Autolehdissä julkaistiin
piirroksia tulevasta keskimoottori-MG:stä. Aika
lähelle lehdistö osasi hahmotella MGF:n muodot. Viereinen piirros oli
lehdissä jo vuotta ennen
lopullista lanseerausta.
Tomi

Lehdistön valistunut
arvaus keväältä 1994

SYYSKOKOUS JA
PIKKUJOULUT
2015

S

yksyinen myrsky pauhasi ja tuuli ulvoi
Ravintolalaiva Väiskin reelingeissä
kun nousimme alukseen 28.11.2015.
Kymmenen kerholaista oli saapunut
syyskokoukseen päättämään kerhomme
yhteisistä asioista. Päätimme kokouksessa
tulevan kesän tapahtumista ja valitsimme
kerholle uuden puheenjohtajan sekä hallituksen vuodelle 2016. Asiat taputeltiin tiukalla aikataululla, jotta päästiin viettämään
pikkujoulua Sports Car Club Helsingin
seurassa. Kajuuttaan nousi joukko urheiluautoilijoita sekä muutama MG-kerholainen lisää juhlimaan.

pa-autoilu, tällä kertaa kisa käytiin MGA:lla
ja MGB:llä. Niissä moottorina toimi ihmiskeho ja voiman välitys autoille tapahtui siimalla. Tiukan finaalin jälkeen kuoharipullo
meni naapurikerhon edustajalle.

Arno Seppänen toivotti porukat tervetulleeksi laivalle, jonka jälkeen nautittiin maittava glögi sekä illallinen. Saatuamme vatsat
täyteen olikin vuorossa klubien välinen kil-

MG-kerho kiittää onnistuneesta yhteisestä
pikkujoulujuhlasta isäntiämme SccH:ta.

Sitten vielä muutama erä sumopainia.
Painikisa hoidettiin tällä kertaa Arnon
hankkimilla radio-ohjattavilla sumopainijaroboteilla. Pikkujoulut huipentuivat
perinteiseen lahjojen jakoon. Ilta jatkui
mukavissa merkeissä suunnitellen samalla
myös ensi vuoden yhteisiä kerhotapahtumia.

Kari ja Kauko

Puheenjohtaja polvillaan finaalissa
Kyllä kakkosenkin kelpaa hymyillä

MGCCF

SccH

