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Kerhon uusi puheenjohtaja
- Rauno Halme
Hyvää alkanutta vuotta hyvä MG-väki.
Koska vuosikokous on valinnut minut
uudeksi puheenjohtajaksi, lienee kohtuullista että kerron jotain taustatietoa itsestäni.
Olen liittynyt klubiin kymmenisen vuotta
sitten, vuonna 2006, vaikka mieli olisi tehnyt liittyä jo paljon aikaisemmin. Työ Yk:n
kuljetuspäällikkönä erilaisissa tehtävisssä
ja eri puolilla maailmaa vei kuitenkin 30
vuotta. Päästyäni eläkkeelle muutimme
Ruotsiin, Uppsalaan ja sain aikaa katsella
hienoja vanhoja museoautoja. Sieltä löytyi
Chevrolet 1929, jolla osallistuimme ruotsalaisiin ralleihin.

Vuonna 2003 päätimme osallistua myös
Jyväskylän Talwiajoihin. Lähdimme Uppsalasta Tukholman kautta kohti Jyväskylää. Tukholman satamassa tapasimme Leo
ja Britta Tatin, jotka olivat tulossa ajoihin
avoimella MG:llä. Ajattelin heti että tuossa
on ideaa! Ehkä Chevrolet ei sittenkään ole
minulle se ihan oikea vanha auto, mutta
MG varmasti on. Vaimoni Ann oli ensimmäisen kerran mukana Talwiajoissa. Se
kerta jäi myös viimeseksi sillä Australiassa
syntyneenä hän on sitä mieltä että rallit
ovat mukavampia +25 kuin -25 asteessa.
Ei auttanut että vaikka Chevroletissa ei olekaan sisälämmitystä niin on siinä sentään
katto.

Vuonna 2005 muutimme Suomeen. Olin
lähdössä vaellukselle Santiago de Compostelaan, Espanjaan kun huomasin että
Hollannissa on myytävänä MG-TD Mark
II 1951. Hommat menivät päällekkäin
mutta onneksi sain delegoitua auton noudon pojalleni Paulille ja suuntasin itse kohti
St.Jean Pied de Portia Ranskaan, josta alkaa
900 km vaellus kohti Santiago de Compostelaa. Sinä syksynä vaelsin vain 300 kilometriä. Tarvittiin vielä kaksi vaellusta lisää
ennenkuin saavutin Santiago de Compostelan.
Ensimmäisen vaelluksen jälkeen kotona
odotteli MG-TD. Vaimoni ihmetteli onko
järkeä lähteä jalkaisin Espanjaan kun
kotona kaksi autoa? On siinä, sanoin. On
tärkeää kokea jotain sellaista mitä ei ole koskaan ennen tehnyt.
Nyt MG-TD 1951 on ollut jo monessa rallissa sekä Suomessa että ulkomailla.Viime
joulukuussa se sai kaverikseen MGB 1974
-mallin, jota aion käyttää muun muassa talviajoissa.

Asumme nyt Espoossa eikä meillä ole aikomusta muuttaa muualle. Ajokausikin on
alkamassa joten näemme viimeistään Haikon Picnicillä.
Mukavia ja mielenkiintoisia ajoja!
Rauno Halme
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uistan miten autokuume alkoi.
Sain tartunnan kun pääsin
kapuamaan Turussa Uudenmaankadulla kotimme lastenhuoneen
ikkunalaudalle. Silmien alle avautui kuin
tarjottimelle katkeamaton autojen virta.
50-luvun lopulla uusia merkkejä ja malleja
ilmestyi markkinoille kovaa vauhtia. Sedät,
tädit ja enot tukivat nuoren autontunnistajan taipumuksia tuliaisina ja merkkipäivähuomiointeina tuomillaan pienoismalleilla.
Ensimmäisiä omia autoja olivat muistini
mukaan Jaguar XK 120 ja Schukon vieterikäyttöinen Mercedes Formula 1. Seuraavina vuosina talliin kertyi huomattava

määrä Dinky Toysin, Corgi Toysin ja Matchboxin tuotteita.
60-luvun menestyvä poikamies ajoi urheiluautolla. Muun muassa Austin Healey,
pyhimys-Volvo ja Alfa-Romeo Giulia
Sprint GT olivat silloin tuttuja käyttöautoja
- eivät tosin meillä lapsiperheillä. Maailman
pahuudesta ei muutenkaan tiedetty mitään
ja Tekniikan Maailma loi maailmankuvan. Kun TM esitteli MGB GT:n vuoden
1965 lopulla, olin heti myyty mies. Auto
oli monellakin tapaa sen aikainen ihanne
sekä muistutti piirustuslaudallani niihin
aikoihin syntyneitä konseptiautoja - joskin

ilman integroituja joustopuskureita, monitoimiohjauspyörää ja tuulilasille heijastettavaa mikrofilmikarttaa. Kymmenen vuoden
ikäni tosin asetti ikävän käytännön esteen
täyskokoisen auton hankinnalle. Kun sitten
paljon myöhemmin rahoitusongelmat työelämään käsiksi päästyä hellittivät, olikin
aika siirtyä perheautoilijoiden sankkaan ja
harmaaseen joukkoon.
Unelma todeksi
50. ikävuoden lähestyessä on viimeistään
pistettävä toimeksi jos aikoo unelmiaan
toteuttaa: siispä urheiluautoa ostamaan –
ja nyt oikeasti! Brittien hohtoa eivät vuosikymmenet olleet himmentäneet, vaikka
imperiumin koko valmistavan teollisuuden
uskottavuus oli tällä välin kadonnut maan
uumeniin. Järjestelmällinen perehtyminen
eri merkkeihin koeajoineen johti taas tutun
kahdeksankulmion äärelle. Liekö pelissä
sittenkin ollut taas enemmän tunnetta
kuin järkeä? Avomallikin houkutteli, mutta
lopulta coupén ajomukavuus Suomen olosuhteisiin ratkaisi.
Sopivaa yksilöä etsiessäni kävi ilmi että kenties kälyn suvun hallussa ollut karmiininpunainen Mark III vuodelta
-73 olisi myynnissä. Kyseessä
oli tohtori Anneli Salokankaan Lontoosta ostama varsin harvinainen eurooppalaisilla spekseillä oleva LHD,
joka oli parin käyttövuoden
ja omistajan poismenon jälkeen tuotu Suomeen. Kohtuullinen ajokilometrimäärä
ja luotettava huoltohistoria
takaisivat sen että voimansiirto ja moottori olisivat
kunnossa. Finikor-ruostee-

nestokäsittelyn puolestaan piti todistaa
teräspellin ikuinen elämä.
Arvostin hyvää alkuperäiskuntoa myös siksi
että olin täysin kokematon auton entisöinnissä, ainoana turvanani diplomi-insinöörin yleinen pätevyys lähes kaikkeen. Kaupat
tehtiin ja auto hinattiin Tap-Marille Puotinkylään. Edulliselta tuntunut hankintahinta
kompensoitui nopeasti kun alkuvaiheessa
oli täyshuollon ohella uusittava mm. jarruja kytkinsylinterit, kaikki jarrujen kuluvat
osat, vesipumppu, bensapumppu, kumiletkuja, akku, haurastuneet renkaat, syöpyneet kumimatot ja himmenneet umpiot.
Onneksi MGB:n komponenttien saatavuus
on hyvä ja auton tuntijoita löytyy Suomen
kokoisestakin maasta. Museokatsastuksessa
MAR-28 kävi vuonna 2006.
Pääsin vihdoin auton käyttövaiheeseen.
GT osoittautui erinomaiseksi menopeliksi
niin retkeilykäytössä kuin silloin tällöin
työmatkakulkuneuvonakin – jopa vaimon
ja poikani käytössä. Käytön myötä esiin
tulleita pikkuvikoja korjaten luotettavuuskin kohosi katu-uskottavalle tasolle. Auton
saattaminen hyvään ja tarkasti vuosimallin
mukaiseen alkuperäiskuntoon sai tunnus-

tuksen kun pokkasin Haikko Picnicissä klubin Concourse d´Elegance –palkinnon vuonna 2008.
Viimeistely concourse-tasolle
Alkuperäinen maalipinta sävyltään Damask Red oli välikiillotuksista huolimatta vuosien
saatossa himmennyt ja menettänyt punahehkuaan. Uudelleen
maalaus oli väistämättä edessä.
Samalla tuli harkittavaksi sisustuksen kohtalo. Alkuperäinen laivastonsininen nylon-velourikangas nimittäin suorastaan imi pölyä ja tihkui tahmaa.
Moottori ja voimansiirto sen sijaan kehräsivät kauniisti ja luvatut suoritusarvot täyttyivät, joten konehuonetta ei ollut syytä lähteä
availemaan.
Eräällä työmatkalla löysin Englannista
Practical Classics MGB –nimisen opuksen
jossa ongelmakohteet ja niiden korjaus oli
selostettu seikkaperäisesti. Tein ruutupaperille muutamilla viivoilla jonkin näköisen
projektisuunnitelman ja niin kriittinen
määrä rohkeutta oli kerätty ja kunnostustyö
saattoi alkaa.
Auton purkaminen maalauskuntoon on
siitä kiitollista puuhaa että se samalla valmentaa myöhempään kasausvaiheeseen.
Korvaamaton apu on MGB:lle olemassa
oleva runsas kirjallinen materiaali: Haynesin manuaali ja varaosakauppiaiden luettelot etunenässä. Joissakin kohteissa on
turvauduttava netistä löytyviin teksti- ja
Youtube-dokumentteihin. Ja viimeisenä
takavarmistuksena on vinkki Oskarin putiikista samalla kun käy hakemassa varaosia ja
aina tarvittavia tuumaisia ruuveja. Ja sitten
tietysti löytyy vielä serkkupoika…

Kun purin autoa maalauskuntoon, kävi
ilmi että etulokasuojat olivat alkaneet
ruostua takaosastaan. MGB:n rakenteelle
ominainen riski on se että etupyörän
takana ylhäällä oleva kumitiiviste haurastuu ja kuraa pääsee lentämään lokasuojan
umpinaiseen takaosaan, jossa ruosteella
on rauhalliset olosuhteet tehdä tuhojaan.
Lokasuoja ja tiiviste ovat vielä helposti
korjattavissa, mutta tilanne on pahempi
jos syöpyminen on levinnyt kynnyskotelopalkkiin. Alkuperäisen suojauksen ansiosta
kotelot olivat kuitenkin onneksi kunnossa.
Varmuuden vuoksi myös takalokasuojien
sisukset tarkistettiin. Lokasuojat korjasi taidolla Takalan Mikko Järvenpäästä. Sitten
auto maalaamoon Kellokoskelle Automaalaamo Lahtiselle, jossa Hannu Tamminen
loihti sen juuri oikean värin, sopivan kiillon
ja tasaisen pinnan.
Istuinverhoilun vaihdoin aitoon nahkaan,
edelleenkin laivastonsinisenä ja alkuperäistä mallia MG Owners´ Clubilta. Vanhat
väsyneet vaahtomuovipehmusteet vaihdoin
uusiin, vaikkakin selkänojakappaleen asentaminen eli paikalleen tunkeminen onkin
painisuoritus jonka mieluummin jättäisi
kokematta. Hyväkuntoisten mutta haa-

listuneiden sisäverhoilumattojen
freesaus onnistuu mainiosti Simply
Sprayn kangasvärillä jota saa tilata
tuosta
Suomenlahden
takaa.
Hapettuneen etusäleikön kehyksen
kiillotin alkuperäisyyttä kunnioittaen, vaikka kromatun säleikön
osto mielessä käväisikin. Moottoritilan viimeistelin perinpohjaisella
putsauksella ja maalamalla pinnat,
ei suinkaan räiskyvän värikkäiksi,
vaan alkuperäisillä sävyillä. Lopuksi
kromattu pakoputken pää paikalleen – se taitaakin olla ainoa ei-alkuperäisen mallin mukainen osa
koko autossa!
Jouni Hakola

Keski-Suomen Mobilistit ry
43th Talwiajot Keuruulla
6. helmikuuta 2016

S

tarttasimme MGB 1974n perjantaiaamuna klo 9 Espoosta kohti Keuruun
43. Talwiajoa. Meille lähtö oli kolmastoista. Kauniissa aurinkoisessa talvisäässä ja
kahdesti matkalla pysähtyen kirjauduimme
Hotelli Keurusselkään kello 14.30.
Perjantain ohjelmassa oli tavanomainen
kirjautuminen, jossa saatiin lähtönumerot, kartat ja muut ohjeet. Reitti oli tosin
niin hyvin merkitty, että ilman karttojakin
olisi selvinnyt. Odottelimme ystäviämme ja
teimme suunnitelmia lauantaiaamun lähtöä
varten.
Illalla lämpötila laski miinus 13 – 14 asteeseen. Se tarkoitti että mikäli haluaa lähteä
aamulla ongelmitta, moottori on pidettävälämpimänä. Pikkuinen moottorilämmit-

timemme tarkoittaa lämmitettävää levyä,
joka pannaan yöksi moottorin öljypohjankylkeen. Sen pitäisi pitää moottoriöljy lämpimänä. Kaikki meni muuten ihan hyvin
paitsi että lämmittimen johto oli vain metrin mittainen. Apu oli kuitenkin lähellä.
Ystäväni Wartburgin teamistä lainasi jatkojohdon, jolla onnistuin kytkemään lämmittimen moottorin öljypohjaan. MGBssä
se on onneksi metallia joten lämmittimen
magneetti pitää mainiosti.
Lauantaiaamuna moottori starttasikin hienosti. Ajelimme lähtöön yhdessä Leo ja
Britta Tatin ja heidän MG TDnsä kanssa.
Lähtöpaikka oli hienosti organisoitu. Kaikkien autojen numerot oli merkitty spraymaalilla lumeen, joten kukaan ei voinut
erehtyä parkkipaikastaan.

Meidän lähtömme oli klo 10.30. Kaikki
meni loistavasti ensimmäiset viisi kilometriä. Sitten moottori alkoi ilman varoitusta
yskiä ja sammui. Mikä ihme sitä vaivasi?
Ei muuta kuin konepelti auki ja syy selvisi
heti. Kaasuttajien ylivuotoputkesta tulvi
bensiiniä oikein paineella. Autossa on HIF
tyyppiset kaasuttajat, joiden ylivuotoa ei
todellakaan ole helppo hillitä. Monet autot
pysähtyivät ja tarjosivat apua, mutta vaikka
kuinka yhdessä mietimme niin minkäs
siinä teet. HIF kaasuttimessa niin sanottu

kohokammio on kaasuttimen sisällä eikä
niinkuin SU mallissa, jossa se on vain kolmen ruuvin takana, ja siten helppo avata ja
puhdistaa.
Jotain piti kuitenkin tehdä, joten päätimme
Leon kanssa ottaa bensaletkun irti. Leo
piti peukaloaan letkun päässä estääkseen
polttoaineen tulon ja minä onnistuin käynnistämään moottorin ja vain odotin että
kaasuttajat tyhjenisivät ja siellä mahdollisesti ollut roskat poistuisi. Ja juuri niin kävi.

Kun kytkimme letkun
uudelleen kiinni, kaikki
toimi jälleen hienosti!
Lounas tarjottiin Viikinlahden
Teollisuuspuistossa vanhassa tyhjässä
varastorakennuksessa.
Saimme hyvää hernekeittoa, kahvia ja leivonnaisia.
Mutta vaikka keitto oli
erittäin herkullista niin
sen nauttiminen puolittain avoimessa varastossa, jonka lämpötila
oli -13, vaati aika lailla urheiluhenkeä.
Toinen ajo-osuus sujui vaivatta ilman minkäänlaisia ongelmia ja tulimme perille noin
klo 15.00 – 15.30. Kilometrejä oli kertynyt
yhteensä 145.
Uimaan ei hotellilla enää jaksanut mennä,
mutta kuuma sauna ja kylmä olut maistuivat.
Jäljellä oli vielä yhteinen illanvietto. Nautimme hyvän päivällisen ja seurasimme palkintojenjakoa. Omaa sijoitustani en tiedä .
Ehkä se oli 188 ja 190 välillä, mutta hyvä
sijoitus ei ole talviajojen tavoite tai idea. Jotkut jaetuista palkinnoista olivat kuitenkin
erittäin hauskoja, joskaan eivät ehkä etukäteen tavoiteltavia.

palkinnon että Epäonnisimman kuljettajan palkinnon, 50 senttisen kromatun ja
muotoillun jakoavaimen.
Tatit olivat lähteneet Vallentunasta 1970
Daf coupéllaan ja pääsivät sillä Umeåhon
saakka. Sitten auton jäähdytin alkoi vuotaa
ja auto piti jättää sinne. Tatit eivät luovuttaneet, vaan palasivat vuokratulla autolla Vallentunaan ja vaihtoivat kisa-autoksi 1952
MG TDn. Sillä he tulivat Tukholmaan ja
sieltä Viking Linen kyydissä Turkuun. Siitä
rumbasta syntyi sitten kilometrejä ja harmia
niin paljon että he saivat ansaitusti mainitut
palkinnot.
Kaikesta tapahtuneesta ja hyvistä järjestelyistä johtuen voin vain todeta että Talwiajo
oli jälleen oikein onnistunut ja hieno.
Rauno Halme

Leo ja Britta Tatti ja heidän MG TD 1952
-autonsa saivat sekä Kauimpaa tulleiden

Ostetaan MGB roadster MK1 tai MK2,
kromipuskurit, pinnapyörät, ei työmaata
miel. museoauto. p. 045-6525887

AIKAJANALLA KARI KALLIO
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uvien välillä on aikaa kulunut kuutisenkymmentä vuotta. Kuvassa
olen touhuilemassa pihalla Isäni
Austin Hereford 1952:n edessä. Äitini piti
todella tästä ”kauniista Austinista” ja isäni
sanoi että huonoin auto, mitä hänellä oli
ollut.
No aika kuluu ja ajokortin saatuani ostin
myöhemmin Sunbeam Impin ja pääsin
siteeraamaan isäni mietteitä.
MGB, jonka ostin viitisentoista vuotta
sitten, on osoittautunut sekä hyväksi, että
kauniiksi autoksi ja on antanut meille
mukavia matkakokemuksia, niin yksin ajellessa kuin myös mukavissa MG-porukoissa!

Niksinurkka:
Bensiinin höyrystyminen SU-kaasuttimessa

T

ällä kertaa niksinurkassa paneudumme
kiusalliseen ongelmaan, eli polttoaineen höyrystymiseen SU-kaasuttimissa. Ongelma ilmenee sillä tavalla, että kun
kuuma auto seisoo moottori sammutettuna
kuumalla ilmalla noin 5-10 minuuttia niin se
ei käynnisty sitten millään vaikka startti moottoria hyvin pyörittää.
Kyseinen ongelma johtuu polttoaineen höyrystymisestä kaasuttajassa auton ollessa kuuma
ja kuuman ilman johtuessa pakosarjasta
kaasuttajiin ja höyrystäen polttoaineen siellä.
Alunperinkin MG autoissa on kaasuttimien
alla ohut pelti jonka tarkoituksena on johtaa
kuuma ilma pois kaasuttajista. Mutta ainakin
allekirjoittaneella tämä pelti levy ei ohjannut
kuumaa ilmaa riittävästi pois kaasuttajista.
Vikaa hain kissojen ja koiran kanssa kunnes
oivalsin asian, autooni on on konepellin alapintaan lisätty äänieristys materiaalia joka
myös toimii lämmön varaajana. Vaihdoin
autooni kaikki uudet sytytys osat ja kaasuttajat
säädettiin ym, mutta ratkaisu olikin yllättävän
helppo. Rautakaupasta 0,5mm galvanoitua
peltiä ja paperi sabluunan avulla muotoilin
oikean mallisen pellin jonka kiinnitin vanhaan peltiin lisäten pellin
pinta-alaa. yritin muotoilla pellin sellaiseksi,
jotta lämpö ei saavuttaisi
kaasuttimia.
Asiasta
keskusteltiin
myös Halmeen Raunon
kanssa jolla oli samanlaisia ongelmia TD:ssä
nyt molemmissa autoissa
kuvien mukaiset isom-

mat pellit ja ainakin toistaiseksi ongelmat
poissa. Tosin täytyy odotella ensi kesän
helteitä ja toivoa ongelmien poistuneen.
Hintaa korjaukselle muutama euro ja puolen tunnin suunnittelu ja asennus. Vastaan
mielelläni kysymyksiin ja avustan tässä
ongelmassa.
Kari

BRITIT KEHÄKESSALLA

J

Siviiliautojen kirjo on myös ollut varsin
laaja; Triumph Stag ja pari MGB:tä vain
pari mainitakseni.

Paikalle oli saapunut reilut 20 innokasta
Brittiauto-harrastajaa, vaikka pakkasta oli
todella reilusti. Myönnettävä tosin on, että
harrasteautot pääsääntöisesti oli jätetty tallien lämpöön. Syynä näinkin monen harrastajan paikallaoloon oli mielenkiintoinen
vieraamme Kim Snellman, joka on ollut
Brittiautojen maahantuojien palveluksessa
50-luvulta alkaen mm. Voimavaunulla ja
Sisulla. Samoin hänen rallitaustansa on
suomalaisen Brittiautojen historiaa parhaimmillaan.

Jos muuten olette joskus ajatelleet miksi
vanhoja Brittiautoja on niin vähän Suomessa, ei se suinkaan johdu niiden huonosta
laadusta. Syynä on yksinkertaisesti se, että
jos maahantuoja tilasi parhaaseen sesonkiin
huhti-toukokuuksi esim. 50 valkoista ja 50
punaista Austinia, saapui Suomeen syyskuun lopulla viisi vihreää ja kaksi ruskeaa
Austinia. Autoista saattoi puuttua myös
oleellisia osia, esimerkiksi mittarit.

oku saattaisi kyseenalaistaa miten Brittiauto-harrastajat ja miinus 20 asteen
pakkanen tammikuussa liittyvät toisiinsa, vastaus tähän on Kehäkessan joka
kuukauden kolmantena perjantaina olevat
Britit kohtaavat Kehäkessalla –tapahtumat.
Tällä kertaa tosin kuun neljäntenä perjantaina.

Tarinointi alkoi -52 vuoden Rover kaasuturbiiniharvinaisuudesta, joka oli hänen
toimestaan saatu Eläintarhan ajoihin kuljettajana Spencer King. Tällä Roverilla Kim
Snellman oli kuskannut myös asiakkaita
ympäri Helsinkiä. Kyseinen kyyditys ei aina
ollut aivan mutkatonta,
koska auton pakokaasut
olivat yli 400 asteisia.
Tämä
ainutlaatuinen
Rover on nykyään nähtävänä Coventryn automuseossa Englannissa.
Rallihistoriaan hänellä
liittyivät mm. Triumph
TR 4, Triumph Vitesse
ja Triumph Herald vain
muutamia mainitakseni.

Aikamme kului kuin siivillä mielenkiintoisen aiheen johdosta ja paikalle saapuneen
erityisvieraamme Kai L Bremerin muistellessa Kim Snellmannin kanssa menneitä
aikoja mahtavien Brittiautojen historiasta.

Kiitämme jälleen kerran Ari Leppälää
mukavasta ja hyvin järjestetystä illasta.
Kesää kohti
Kari
Vas. Kai L Bremer

Oik. Kim Snellman

seuraavalla aukeamalla kuvia kotialbumista

Tapahtumia 2016
1.

Kevätkokous 1.4.2016 alk. klo 19:00.
Katso kutsu tästä lehdestä.

2.

Classic Motor Show Lahdessa 7.-8.5.2016.
Messuille yhteislähtö Kehäkessalta lauantaiaamuna. Ole 		
yhteydessä Kari Vavuliin, puh 0500-701644

3.

Perinteinen Haikko Picnic sunnuntaina 5.6.2016
Haikon kartano, Porvoo. People’s choice, Concours 		
d’Elegance, Rocker Cover -kisa, picnic yms. Ei ilmoit-		
tautumista. Myös muut sporttiset britit tervetulleita.

4.

Viron retki 11.-13.6.2016 Saaremaalle
Lähtö Helsingistä Eckerö Line M/S Finlandia klo 8:30
Majoittuminen Rüütli-kylpylään Kuresaaressa n.17:00
Saarikierros, sunnuntaina ajelemme leppoisasti kierroksen
saarella tutustuen nähtävyyksiin ja maisemia ihaillen
Paluu klo 21:15 Helsinkiin
Hinnat: Helsinki - Tallinna - Helsinki lautta:
1 auto ja 2 hlöä EUR 234 - 1 auto ja 1 hlö EUR 141
(Hinta sisältää meri-aamiaisen menomatkalla ja buffetruokailun paluumatkalla)
Saaremaan lautta: noin EUR 20
Hotelli: kahden hengen huone EUR 142 / 2 yötä
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kaukolle 15.4. mennessä.
kauko.ruuska@elisanet.fi tai puh: 050-5430414
Laivayhtiötä varten tarvitsemme matkustajien nimet ja syntymäajat sekä auton rekisteritunnuksen. Tarkemmat tiedot
matkasta toimitetaan lähtijöille sähköpostilla ennen matkaa.

5.

Britit kohtaavat 14.8.
Tänä vuonna Riihimäen messupuistossa. Järjestää Suomen
Britti-Ford-kerho ry, MGCCF-yhteislähtö Kehäkessalta.

6.

Kerhon ajokauden päättäjäiset elo-syyskuussa.
Illanvietto ja majoitusmahdollisuus. Rocker Cover -kisa

7.

Syyskokous ja kerhon pikkujoulu lauantaina 		
26.11.2016 klo 18 alkaen.

8.

Britit Kehäkessalla -kokoontuminen
Joka kuukauden 3. perjantai. Niittytie 2, 01510 Vantaa

