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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Ajokauden päättäjäistapahtuma Lais-
kanlinnassa viikonloppuna syys-
kuun 3. ja 4. 2016 oli taas kerran 

viime kesän merkkitapauksia. Kiitos siitä 
ja muista kerhon kokoontumisista, ajoista, 
kilpailuista ja hauskanpidosta kuuluu kai-
kille aktiivisille kerholaisille.   

Digitaalisuus on päivän sana. Informaatio 
muuttuu digitaaliseksi ja paperiset lehdet 
joutuvat lopettamaan ilmestymisensä tai 
kutistuvat pieniksi tabloideiksi. Ei kuiten-
kaan meidän Brittisportti lehtemme, se on 
hyvä tiedon jakaja ja jatkaa ilmestymistään 
entiseen tapaan.

On kuitenkin asioita ja tiedotuksia, jotka 
pitää saada jäsenille mahdollisimman 
nopeasti, ja siihen paperille painettu lehti 
on joskus liian hidas, tarvitaan digitali-
sointia. Kerhon nettisivut on hyvä kanava, 

mutta sekin on tietyissä tilanteissa hidas 
päivittää. Facebook on nopea ja sopii hyvin 
nopeaan viestintään, mutta kaikki eivät 
ole mukana ”naamakirjassa”. Olemmekin 
päättäneet ottaa käyttöön myös sähköpos-
tin. Sen avulla saadaan tiedotettua esimer-
kiksi tapahtumien ohjelmaan tulleet viime 
hetken muutokset.



BRITIT KEHÄKESSALLA

Brittiharrastajien tapaamiset
jatkuvat taas ohjelmallisina. 
Joka kuukauden 3. perjantai 
alkaen klo 18:00.

Lokakuu :

21.10.2016 (pe)  Jyrki K. Tal-
vitie tulee esittelemään moot-
toriurheilu-yhdistyksen toimin-
taa, Fangio luento, Brittiautoja 
moottoriurheilussa.

Marraskuu : 

18.11.2016 (pe)  Ralf Petters-
son  tulee kertomaan FIA-pas-
situksesta, Historicin  kävelevä 
”tietosanakirja”, kuvia brittilait-
teista rallissa ja radalla.

Joulukuu :

16.12.2016 (pe)  Aiheena 
harrasteautojen öljyt sekä 
bensat, mitä pitää tietää, kaksi 
luennoitsijaa.

Osoite:

Neste Oil Kehä III 
Motorest ravintola
Niittytie 2, 01510 VANTAA

Joten pyytäisinkin kaikkia jäseniä, joilla on 
e-mail, ilmoittamaan sen osoitteen kerhon 
sähköpostiin osoitteella: 
mgcc.finland@gmail.com

Samalla voisitte ilmoittaa puhelinnume-
ronne ja mikä on teidän autoklassikkonne. 
Tiedotteiden julkaisu tietysti jatkuu niin-
kuin ennenkin sekä internet sivuillamme 
että facebookissa, kun se vain on mahdol-
lista. Olette varmaan huomanneet että 
myös vanhoja Brittisportteja voi lukea ker-
hon nettisivujen kautta osoitteessa: 
http://www.mgcc.fi/brittisportti.html

Toivotan kaikille hienoja ajoja, matkoja ja 
tapahtumia. Kesä on kohtapuolin loppu-
massa, mutta ei ihan vielä. Ettehän unohda, 
että kerhon pikkujoulut yhdessä Sports 
Car Club Helsingin kanssa on ravintola-
laiva Wäiskissä marraskuun alussa. Tarkasta 
ajasta ja ohjelmasta lisää kerhon nettisivuilta 
ja Facebookissa.

Rauno Halme
Puheenjohtaja



KOKOUSKUTSU

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

Aika:
 

Lauantaina 26.11.2016 
alkaen klo 18:00

Paikka:
 

Pub Hemingway’s. 
Hietalahdenranta 11, Helsinki.

Esityslista:
 

sääntömääräiset asiat 

Tervetuloa
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XI MG BY THE SEA
Gabicce Mare, Italy

23-30 toukokuuta 2016



Menomatka

Viime joulukuussa Raunosta tuntui, että 
MGB avoautolle olisi tarvetta, joten men-
tiin Hollantiin ja toimme kotiin 1974 vuosi-
mallin MG-B:n ajoissa jouluksi. Seuraavien 
kuukausien aikana Rauno tarkisti auton 
kaikki kohdat ja sanoi, että se on hyvässä 
kunnossa, vaikka silti hän tuntui löytäneen 
paljon tehtävää sen parissa — näkyvimmin 
uuden canvas-katon hankkiminen, sillä 
vanhassa oli useita kulumajälkiä. Silti auton 
ajaminen on paras tapa tarkistaa uusi auto 
ja kolmen viikon reissu Italiaan ja takaisin 
tuntui asianmukaiselta.

Siispä torstaina 12. toukokuuta täytettiin 
tankki, mentiin Vikingillä Tukholmaan, 
ja seuraavan aamuna ajettiin pohjoiseen 
ystäviemme luo, Brittalle ja Leo Tattille 
yökylään. Matkalla ilmeni ongelma auton 
jarruvalojen kanssa, mutta onnistuttiin 
silti väistämään takana ajavien peräänajot. 
Vallentunaan saavuttuamme miehet ajoivat 
noin 100 km päähän Tukholman eteläpuo-
lelle ja ostivat uuden jarruvalokytkimen, 
joka tietenkin osoittautui kuitenkin hieman 
vääränlaiseksi. Joutuisinko nyt istumaan 
nappi sylissäni, jota aina painaisin Raunon 
jarruttaessa? Onneksi he saivat alkuperäisen 
kytkimen korjattua ja minä säästyin tältä 
hirmuiselta vastuulta.

Lauantaista maanantaihin 
14-16 toukokuuta ajettiin 
Ruotsin halki ja saavuttiin 
Malmö-Kööpenhaminan sil-
lalle juuri kun sitä suljettiin 
toisessa päässä tapahtuneen 
tunnelia tukkivan onnetto-
muuden takia, joten tunti 
siinä istuttiin ennen kuin 
päästiin toiselle puolelle ja 

hotellille pysähtymään. Kuljettajan puolen 
oven peili oli tärissyt jonkin verran, mutta 
Rauno vakautti sen jokaisen MG-omista-
jan perusapuvälineellä – kuminauhalla – ja 
se pysyikin vakaana koko loppumatkan. 
Maanantaina ylitettiin raja Saksaan klo 
1045 vesisateessa, joka myöhemmin muut-
tui rakeiksi. Jatkettiin silti hitaasti, vaikka 
nähtiin joitakin autoja pysähtyneen tien 
varteen siltojen suojassa. Pääteltiin siinä 
muuttoin että kaikki potentiaaliset F1-kus-
kit ovat juuri harjoittelemassa ajotaitojaan.

Tiistai-keskiviikkona 17-18 toukokuuta 
ylitettiin Sveitsin raja klo 0900 ja ajettiin 
Berniin, jossa joimme kupin kahvia suku-
laisen luona joka työskentelee siellä Suomen 
suurlähetystössä, ja sitten jatkettiin matkaa. 
Eräällä kahvitauolla pienellä parkkipaikalla 
olimme hyvässä seurassa yksi Lamborghini, 
viisi Harley-Davidsonia, sekä meidän MG. 
Ajettiin St. Gotthardin tunnelin läpi ja tul-
tiin ulos ranskaa puhuvaan Sveitsiin. Kes-
kiviikkona jatkettiin kohtia Milanoa, jossa 
käytiin Alfa Romeo -museossa – siellä oli 
kiinnostavaa (jopa minulle!) nähdä vanhoja 
alkuperäisiä autoja ja jotain varhaisia kokei-
luja nopeuden tavoittelemiseksi, sekä myös 
nykyaikaiset virtaviivaiset autot. Tämän jäl-
keen suunnattiin kohti Pisaa, jossa pysäh-
dyttiin tarkistamaan, joko kalteva torni on 
kaatunut. Ei se vielä ollut ja sitten jäimme 



sinne yöksi ja syötiin matkamme ensimmäi-
nen pizza.

Torstai-perjantai 19-20 toukokuuta. 
Torstaina meidät ohitti moottoritiellä 
kolme valtavaa punaista Ferrarin F1-rek-
kaa. Sitten perjantaina, kun lähdettiin San 
Marinosta mäkeä alaspäin lämmintä aurin-
gonpaistetta etsimään, jouduttiin Mille 
Miglia -ajon autojen sekaan. Rauno pysäh-
tyi tien varteen muutaman kerran valoku-
vaamaan niitä, mutta kun liityttiin takaisin 
liikenteen sekaan meidät oletettiin olevan 
osa sitä kisaa ja poliisi päästi meidät suoraan 
läpi teiden risteyksissä – tosi helppoa!

Saapuessamme Gabicce Mareen meidät 
avosylin tervetulleiksi hotellin henkilökunta 
sekä myös “MG-baariksi” kutsutun baarin 
henkilökunta. Ymmärtääksemme MG By 
the Sea -tapahtuma on paikallisen loma-
kauden avajaiset ja tämä saikin vahvistusta, 
kun jouduttiin aulassa/baarissa odottamaan 
noin 20 minuuttia, kun meidän huonetta 
valmisteltiin. Mutta siellä oli ilmainen net-
tiyhteys ja päästiin katsomaan, mitä uutta 

oli tapahtunut Facebookin maailmassa.

Laitettiin laukut huoneeseen ja palattiin 
parkkipaikalle vaihtamaan tulpat. Rauno 
oli tyytymätön moottorin käyntiin ja se 
tuntuikin olevan tyytyväisempi uusien tulp-
pien kanssa.

Lauantai ja sunnuntai 21-22 toukokuuta 
vietettiin hiljaisesti, nauttien auringonpais-
teesta ja lämmöstä (23°), kävellen rannalla 
ja keskustan läpi, syöden jäätelöä (gelato), 
istuen MG-baarissa iltapäivällä/alkuillasta 
brittikavereiden kanssa ja heiluttaen kai-
kille saapuville MG-seurueille. Viihdyttiin 
myös italialaista ajotyyliä tutkimalla – T-ris-
teyksessä oikealle kääntyessä saa mennä 
punaisia päin (tai näin ainakin väitti takana 
olevan auton kuljettaja, joka soitti torvea); 
ja jos haluaa pysähtyä hetkeksi pankkiau-
tomaatille mutta kadulla on siirtokehotus, 
voi vaan yksinkertaisesti pysäyttää keula 
väärään suuntaan kadun toiselle puolelle. 
Yksinkertaista!



XI MG BY THE SEA

Maanantaina 23. toukokuuta saavut-
tiin tapahtuman toimistolle ja noudettiin 
automme numerokyltti (18), t-paidat, 
sekä kassillinen kamaa, jossa oli mm. kaksi 
mikrokuitumattoa (joiden väri sopii muu-
ten täydellisesti meidän kotiin jääneen 
MG-TD:n kanssa). Illalla osallistuttiin 
viralliseen tervetuliaisjuhlaan Astra Theatre 
-teatterissa, jossa käsiä nosteltiin kansalai-
suuksittain, ja jonka jälkeen oli herkullisia 
välipaloja sekä shampanijaa.

Tiistai 24. toukokuuta valkeni pilvisenä 
ja hieman viileänä, kun kokoonnuttiin 
urheilukeskuksen parkkipaikalla. Tapahtu-
man pääjärjestäjä Fabio Felipello piti meille 
tapahtuman avauspuheenvuoron ja opetti 
meitä kaikkia sanomaan “buongiorno”, ja 
sitten lähdettiin. Kulkueen etupäässä meillä 
oli poliisiauto, jonka jälkeen seurasi kaikki 
MG:t ikäjärjestyksessä (suurin piirtein!), 
ja sitten hotelliyhdistyksen pakettiauto 
sekä lava-auto ja moottoripyörällä kulkeva 
avustaja, ja kaikkien saattajina kahdeksan 
moottoripyöräpoliisia. Ajoimme rantatietä 
Fanoon asti ja siten käännyttiin sisämaa-

han ja ajettiin Italian kauniin maaseudun 
halki, jossa oli lisääntyvästi kukkuloita ja 
joka oli monenkin valokuvan arvoinen. 
Saavuimme Cingoliin ja kylää ja näkymiä 
ihailtuamme jatkettiin ravintolaan, jossa 
oli mukava joskin hieman kevyeltä vaikut-
tava seisova pöytä. Joka tapauksessa, kaikki 
söimme, ja vasta kaiken tarjonnan maistel-
tuamme meille kerrottiin että tämä oli vasta 
alkuruoka – lounas tarjoiltaisiin ravintolan 
sisällä! No sitten siirryttiin oikein muka-
van ravintolan sisälle, jossa oli viinipulloja 
pöydillä, ja meille tarjoiltiin iso lautanen 
spagettia. Tämän jälkeen seurasi pääruoka, 
jossa oli noin kuutta erilaista lihaa, ml. 
kania ja mahdollisesti vuohta, ja kaikki 
oli upeasti mureaa ja maukasta, ja lopuksi 
jäätelöä. Lounas kesti vain noin kolme tun-
tia ja mahat turvonneina hoiperrellen ulos 
autoille poliisin sireenin kutsumana.

Ajoimme sitten lyhyen matkan sivuvaunu 
museolle (Sidecar Museum), jossa oli epä-
tavallinen kokoelma kaikenlaisia sivuvau-
nuja. Yksi oli kiinnitetty pieneen lasten kol-
mipyöräiseen, toiset olivat tavallisemman 
kokoisia, toiset historiallisia, ja joitakin 
kummallisia elokuvissa käytettyjä – mukaan 



lukien vuoden 1920 kuuluisa Intian nope-
usennätyksen tehnyt moottoripyörä elo-
kuvasta “The World’s Fastest Indian”, jota 
tähditti Anthony Hopkins.

Museolta ajettiin takaisin päätielle (ei silti 
mikään iso!) ja erästä siltaa ylittäessä Rauno 
tyynesti ilmoitti että kaasupolkimen vai-
jeri oli rikki, ja auto rullasi pysähdyksiin. 
Poliisisaattue heilutteli autokulkuetta meitä 
ohittamaan ja tuki ajoneuvot pysähtyi-
vät katsomaan, mitä oli tehtävissä. Rauno 
ei tietenkään panikoinut vaan diagnosoi 
ongelman ja ratkaisun – reititti vaijerin jäl-
jellä olevan pätkän ryypyn ohjaimen kautta 
ja kiinnitti uudelleen. Nyt kun vaijeri kulki 
mutkan kautta, kaasupoljinta pystyi paina-
maan vain alle puoleen väliin, joten meille 
jäi huippunopeudeksi noin 70 km/h viitos-
vaihteella ja kiihtyvyys ei tietenkään ollut 
kovin hyvä, mutta se toimi aina takaisin 
hotellille asti.

Korjaus kesti vain noin 15 minuuttia 
kulkueen mekaanikon (ei oikein kovin 
hyödylisellä) avulla, mutta kulkue oli tie-

tenkin jo kauan sitten mennyt. No eipä 
hätää. Otimme hieman suoremman reitin 
kuin kulkueelle oli suunniteltu ja yhdessä 
kohdassa poliisi pysäytti meidät, mutta 
nopeasti tajusin että tämä oli yksi “meidän” 
poliiseista, joka oli melko järkyttynyt siitä 
että heitä ei oltu pidetty ajan tasalla meidän 
kunnosta ja sijainnista. No, reilun käsien-
heiluttelun jälkeen tämä poliisi henkilökoh-
taisesti saattoi meidät täyttä vauhtia takaisin 
keskellä ei-kovin-leveätä tietä, heiluttaen 
kaikkia muita autoja pois tieltä, kunnes 
Raunon hermo petti ja hän lakkasi seuraa-
masta moottoripyörä poliisia. Tähän poliisi 
reagoi ilmeisellä “Mamma-mia” -reaktiolla 
ja sitten hän jätti meidät korjausavustajien 
hoitoon. Nämä saattoivat meidät takaisin 
hotellille, johon saavuttiin juuri kun muut 
olivat pysäköineet autonsa, ja vain harva 
oli edes huomannut meille tulleen mitään 
ongelmaa.

Keskiviikko 25. valkeni lämpimänä ja 
aurinkoisena – kesä oli vihdoin saapunut. 
Aamiaisen jälkeen ilmeni että eräällä saksa-
laisella hotelli vieraalla oli varalla käytetty 



kaasuvaijeri, joka vii-
pymättä asennettiin 
kaikkien ympärillä 
olevien avulla, ja 
saatiin myös ryyppy 
palautettua käyttöön. 
Kaikilla oli tieten-
kin reilusti varaosia 
mukana, varmaankin 
riittävästi muutaman-
kin kokonaisen auton 
kokoamiseksi.

Meille kerrottiin että 
edellisenä päivänä eräässä kylässä Vespa oli 
törmännyt meitä auttavaan poliisiin ja kaa-
tanut hänet ja pyöränsä. Poliisi oli ilmeisesti, 
kuten tavallista, tukkimassa sivu katua, kun 
Vespa ajoi sivukadulta ulos, mutta autokul-
kue oli kiehtonut kuljettajaa niin ettei hän 
poliisia huomannut, ja ajoi päälle. Eipä täl-
laista oikein kuulu tehdä poliisille! Kenel-
lekään ei käynyt vakavasti mutta meille 
kerrottiin että poliisin selkä oli aika kipeä. 
Hänen pyöränsä vaatisi korjausta ja hän ei 
olisi tänään mukana saattamassa kulkuetta.

Erään kylän läpi ajaessa tuli vastaan toinen 
noin kymmenen kiinnostavan urheiluauton 
kulkue, jotka myöhemmin tunnistettiin 
Bugatti Veyroneiksi (kukin arvoltaan vain 
yli €1.000.000), ja kumpikin kulkue hei-
lutteli onnellisesti toiselle.

Torstai 26. toukokuuta oli taas aurin-
koinen ja lämmin ja tämän päivän ajo oli 
suunniteltu vähän lyhyemmäksi, kahden 
melko pitkän päivän jälkeen. Ajettuamme 
rantatietä etelään Pesaron läpi, kulkue 
kääntyi sisämaahan toiselle maisemarei-
tille Montelabbateen, jossa meillä oli van-
han luostarin (n. vuodelta 980) opastettu 
kiertokäynti ja sitten kaupungin tarjoama 

runsas kylmä seisova lounaspöytä. Lou-
naan aikana voitiin ihailla noin kymmentä 
kirkkaan punaista moottoripyörää, mm. 
6-sylinterinen Benelli 750cc, Ducati Alice, 
Morini, Pesaro B Motobi, jne. Harmilli-
sesti live-musiikki soi epämukavan kovalla, 
mutta äänentoistojärjestelmä sopi hyvin 
kaupungin jakamien palkintojen voittajien 
ilmoittamiseen. Näistä tärkein, tietenkin, 
oli palkinto pisimmästä ajomatkasta tapah-
tumaan, jonka voitti … jännitys tiivistyy 
… Rauno ja Ann Halme!! Päivä päättyi 
juhlaa varten suljetulla kadulla katujuhlaan 
karaoken kera.

Perjantai 27. toukokuuta oli jälleen aurin-
koinen ja lämmin ja koska päivän ajo alkaisi 
vasta 1030, käveltiin 100m kylän polku-
pyöräkauppaan. Raunon pyyntö huvitti 
myyjää, mutta hän hyvillä mielin otti esille 
polkupyörän jarruvaijerin (jonka Rauno 
sanoi olevan sama kuin MG:n kaasuvaijeri) 
eikä suostunut ottamaan vastaan mitään 
maksua.

Ajo tänään oli noin 100 km Petrianoon, 
korkeita mäkiä ylös ja alas, mänty- ja tam-
mimetsien halki, ja päivä vaan lämpeni ja 
lämpeni. Yleinen konsensus piti että läm-
pöä oli varmasti yli 30°. Vääjämätön tulos 



oli, tietenkin, kaasuttimien raju ylikuume-
neminen, jonka tuloksena moottori sam-
mui. Rauno onnistui saamaan auton pysäh-
tymään juuri sivuliikennettä pysäyttävän 
saattopoliisin taakse. Pelaamalla ryypyn ja 
kaasun kanssa Rauno sai auton käynnis-
tymään melko pian uudestaan ja onnistui 
saamaan moottoriin vähän nestemäistäkin 
bensaa, eikä pelkästään erittäin kuumien 
kaasuttimien tarjoamia bensahöyryjä. Saa-
vuimme asianmukaisesti Petrianoon ja 
pysäköityämme saatiin tietää että emme 
olleet ainoita, joilla oli ollut lämpöongel-
mia, mutta kenenkään ei ollut tarvinnut 
keskeyttää ajoaan.

Tässä vaiheessa Rauno oli ollut jo jonkin 
aikaa tyytymätön jarruihin. Ne tuntuivat 
kumimaisilta, johtuen siitä että pieni vuoto 
jarruletkun liittimessä päästi ilmaa järjes-
telmään. Palattuamme Gabbicceen hän 
osti hieman jarrunestettä ja kysyi, missä 
olisi huoltoasema, jossa jarrut voisi ilmata. 
Löysimme sen lopulta – piti mennä kul-
man taakse, mäkeä ylös, kääntyä oikealle, 
ja sitten seurata kylttejä Sexy Shop -kaup-
paan! Näitä ohjeita seurattiin ja kyllä, siellä 
oli huoltoasema jossa mies oikein iloisesti 
teki tarpeelliset temput ja kieltäytyi kaikesta 
maksusta, vaikkakin Rauno vaati että hän 
ottaisi vähän “kahvirahaa”.

Hotellissa nautitun päivällisen 
jälkeen suurin osa meistä ajoi 
muutaman kilometrin paikal-
liselle karting-radalle, joka oli 
vuokrattu meille – ajastettua 
tarkkuusajoa varten. Sensoreita 
oli laitettu lähtöviivalle sekä 
muutamalle kohdalle rataa liik-
kenne kartioiden merkitsemille 
kohdille. Näiden välimatka 
kuului ajaa sekunnilleen tie-

tyssä annetussa ajassa. Me pärjättiin mie-
lestämme melko hyvin ensikertalaisiksi ja 
omalla karkealla arviolla hävittiin vain noin 
kahdella tai kolmella sekunnilla, vaikka silti 
jäätiin hyvin kauas voitosta. Olipa kaiken-
kaikkiaan tosi hauskaa!

Lauantaina 28. toukokuuta joukkoon oli 
liittynyt mukaan kaikki tapahtuman italia-
laiset osallistujat ja kulkue oli nyt täydessä 
vahvuudessaan, noin 80 autoa. Tämän päi-
vän kohde, Sant’Angelo In Vado, oli jälleen 
hyvin kiinnostava kylä ja saimme opastetun 
kiertokäynnin, jossa nähtiin kiinnostavia 
kirkkoja ja taloja sekä ison nurmikkoaukean 
keskellä suojein alla olevia hyvin säilyn-
eitä roomalaisia mosaiikkilattioita. Tavan 
mukainen runsas ja herkullinen lounas 
tarjoiltiin kylässä Cantina Monumentale 
Maroncellissa, joka oli vanha rakennus jossa 
kaikki seinät ja katot olivat mitä upeimpien 
maalausten peitossa. 

Illalla kaikki pukeutuivat hienonpiinsa 
ja hyppäsivät Gabicce Expressin kyytiin, 
illaksi kuljetusta varten vuokrattujen auto-
juna kulkueeseen, joka vei keskiaikaiseen 
muurien ympäröimään linnakylään, Gra-
daraan, jossa meitä varten esitettiin vanha 
kaupungin porttien sulkemisen seremonia 
täydessä juhlavarustuksessa. Siitä kävel-



tiin jyrkkää mukulakivistä tietä ylös (hyvä 
temppu tehdä iltakengissä!) ja matkalla 
pysähdyttiin katsomaan laajoja maisema-
näkymiä, jotka ylsivät jopa Riminiin asti 
auringonaskun suuntaan, ja lopuksi linnan 
sisäänkäynnille asti. Koko matka oppaan 
selostamana. Lopuksi takaisin alas (vielä 
parempaa noissa iltakengissä!) Hostaria 
del Castello -ravintolaan, jossa tarjoiltiin 
viimeinen gaalaillallinen. Jälleen kerran se 
oli enemmän kuin runsas ja huipentui val-
tavaan ja hyvin koristeltuun MG-jälkiruo-
kakakkuun.

Sunnuntaina 29. toukokuuta oli ajo Urbi-
noon – onkohan Italiassa yhtään kukku-
laa, jota ei kruunaisi muurien ympäröimä 
palatsi, kirkko, ja kylä? Kierrostamme täy-
densi herttuan linna ja linnoitukset sekä 
Raphaelin syntymäpaikka, ja sen jälkeen 
ajettiin lyhyt matka viimeiselle herkulliselle 
lounaalle, joka myös päättyi valtavaan ja 
asianmukaisesti MG-tyyliin koristeltuun 
kakkuun. Näissä paljon miellyttävämmissä 
olosuhteissa saatiin hoidetua loppuun epä-
virallisemmat palkintojenjaot ja esitykset, 
joita ei saatu hoidettua edellisenä iltana. 
Poliisisaattue sai pätevästä ja iloisesta avus-
taan hyvin ansaitut seivot aplodit.

Kotiinpaluu

Suunnitelma oli ottaa autolla yöjuna Mün-
chenistä Hampuriin, ajaa siitä Tanskan ja 
Ruotsin halki yhdellä hotelliyöpymisellä, 
ja sitten ottaa lautta yön yli Helsinkiin. 
Niinpä maanantaina 30. toukokuuta 
herättiin aikaisin ja valmiiksi pakattuina, 
tervehdittiin meidän erinäiset vanhat sekä 
uudet ystävät, ja alettiin ajaa Autostradaa 
pohjoiseen. Matkalla heiluteltiin joillekin 
kanssaosallistujille, jotka hurauttivat ohi 
uudemmilla MG-F:illä. Oli ehdittävä Mün-

cheniin viimeistään klo 2100, jotta ehtisi 
Hampurin autojunalle, eikä meitä auttanut 
yhdessä vaiheessa 6 km:n liikenneruuhka.

Ajoimme Brennerin solan kautta ja ylitet-
tiin raja Itävaltaan klo 1600, Saksaan klo 
1730, ja noustiin junaan München Ost 
-asemalla klo 1830. Kello 2130 Rauno 
katseli ikkunasta meidän lähtöä … joka 
ei tapahtunut. Mitä oli käynyt kuuluisalle 
saksalaiselle tehokkuudelle? Puolen tun-
nin päästä kuultiin – yksi junan vaunu oli 
viallinen, mutta sitä korjattiin parhaillaan. 
Tunnin päästä taas toinen ilmoitus – ovat 
pahoillaan mutta juna ei ole menossa 
mihinkään ja voisivatko kaikki kuljettajat 
ajaa autonsa pois junasta, jotta matkustajat 
voivat tehdä uusia matkajärjestelyjä. Vähän 
aikaa keskustelimme vaihtoehdoista, ja sit-
ten erään toisen suomalaisen suosituksesta 
päätimme ajaa Travemündeen (vähän poh-
joiseen Lübeckistä) ehtiäksemme Helsin-
kiin lähtevälle laivalle.

Niinpä tiistaina klo 0230, Deutsche Bah-
nin henkilökunnan syvien pahoittelujen 
saattamana, lähdimme ajamaan pimeässä 
– mutta onneksi ei sentään satanut! Tun-
nin välein pysähdyttiin juomaan valtavia 
kuppeja kahvia, syömään vähän välipalaa, 
ja kerran nukuttiin yhdet puolen tunnin 
nokoset kun odotettiin auringonnousua, 
joka saapuessaan toi kirkkaan taivaan ja 
auringonpaisteen. Pian 0900 jälkeen Rauno 
päätti vaihtaa tulppien johdot, kun hän oli 
edelleenkin tyytymätön moottorin suoritys-
kykyyn; ja jälleen moottorin suorityskyky 
parani ja satunnaiset yskimiset lakkasivat.

Italiassa Rauno oli ollut yhtä tyytymättö-
mämpi auton jarruihin ja epäili että ne olivat 
ylikuumentuneet kaikessa mäkiajossa. Nyt 
pohjois-Saksassa esiintyi voimakasta värinää 



joka teki ajamisen melkein mahdottomaksi, 
mutta käsijarrulla ja moottorijarrutuksella 
sekä liikennevirtojen ennakoimisella pärjät-
tiin ilman ongelmia. Etujarrulevyt oli juuri 
helmikuussa uusittu eBay:stä ostettuihin – 
kenties ne oli tehty Kiinassa tai Venäjällä? 
… Sitä paitsi, kuka muutenkaan tarvitsee 
jarruja? Jarruja olisi tietenkin voinut käyt-
tää normaalisti jos olisi ollut tarvetta pysäh-
tyä nopeasti, mutta voimakkaalla värinällä, 
joten hän ei sitä mielellään olisi tehnyt ellei 
ollut pakko.

Travemündeen saavuttiin pian klo 1700 jäl-
keen ja laivan lähtöön oli vielä neljä tuntia 
aikaa. Autossa nukuttujen torkkujen väleissä 
syötiin vähän illallista ja käytiin viini- ja olu-
tostoksilla. Laivaan noustuamme nukuttiin 
yö hyvin, syötiin vähän aamupalaa (hyvin 
myöhäistä sellaista), nukuttiin hyvä siesta, 
syötiin taas kevyt illallinen, ja silti onnistut-
tiin nukkumaan aamuun asti.

Laiva saapui ajallaan torstaina aamulla Hel-
sinkiin ja saavuimme onnellisesti kotiin 
hyvin mielenkiintoisen ja nautinnollisen 
MG-B:ssä vietetyn matkan jälkeen.

Ann Halme

MUUTAMA TILASTO:

Kokonaismatka: 6400 km, josta 850 km 
varsinaisessa MG By the Sea -tapahtumassa.
Mallit: MG-TC 3 kpl, MG-TD 3 kpl, 
MG-A 26 kpl, MG Midget 5 kpl, MG-B 
Roadster 20 kpl, MG-B GT 3 kpl, MG-RV8 
4 kpl, MG-F 16 kpl. Yhteensä 80 autoa.
Autot: Suomi 1, Tanska 3, Belgia 4, Ranska 
5, Sveitsi 5, UK 12, Alankomaat 13, Saksa 
17, Italia 18.



Tässä meillä on vuoden viimeinen 
Niksinurkka, joten laitamme hieman 

erilaisia niksejä tällä kertaa.

Kaasuttimien jäähdytys ahtopaineella. 
MGB-omistajan mukaan systeemi toimii 
hyvin kuumina kesinä, vaikka hän kuiten-
kin suositteli halkaisijaltaan suurempaa 
putkea. Herää kyllä epäilys että onko tällä 
systeemillä käyttöä meidän ei-niin-kuu-
missa kesissä.

Sateenvarjon tuki (saatavilla hyvin varus-
tetuista golf-kaupoista). Tämä tuki on 
tarpeellinen aurinkoisina tai sateisina 
päivinä. Kunhan vain laittaa siihen varjon 
niin ei tarvitse nostaa usein niin hankalaa 
rättikattoa. Toimii hyvin parkkipaikoilla tai 
hitaassa ajossa.

Tämä erittäin hyödyllinen erikoislisäva-
ruste on laitettu MGA:n takapuskurin 
alle. Omistajan mukaan on erittäin hyvä 
lisävaruste johon voi kerätä autosta putoa-
via muttereita ja muita pieniä osia matkalla 
MG-tapaamisiin.

Niksinurkka toivottaa kaikille hyviä ja 
onnistuneita huolto-/remonttituokioita 
rakkaiden autojenne kanssa tulevana talvi-
kautena. Ensi vuonna taas uusia niksejä ja 
ehkä vähän vakavamminkin otettavia.

Rauno

Niksinurkka



11.06.2016 lauantaiaamuna kello 7:15 
MG-ryhmän oli tarkoitus kokoontua Ecke-
rön lähtöselvityksessä Länsisatamassa. Se ei 
onnistunut toivotulla tavalla, rakennustyöt 
ja väliaikaiset kaistat saivat aikaan sen, että 
MG-ryhmä ei ajanut yhtenäisenä laivaan. 
Sisäänajo kesti tarpeettoman kauan, jono 
päästettiin liikkeelle mutta pysäytettiin 
hetken kuluttua. MG-ryhmälle oli varattu 
pöydät aamiaiselle ensimmäiseen kattauk-
seen. Kun Matti ja minä pääsimme sisään 
ravintolaan, oli ruokailuaikaa jäljellä alle 
40 minuuttia. Seuraava kattaus, kello 9:00, 
aiheutti kiirettä ruokailussa, noutopöy-
dän antimet ehtyivät ja tarjoilijat siivosivat 
pöytiä ja pöytäliinoja kerättiin pois. ”Run-
sas meriaamiainen on hyvä startti päivälle 
aamun matkalla Tallinnaan”

Laiva saapui ajallaan Tallinnaan. Ulosajon 
jälkeen näimme muutamien MG-autojen 
jonon, johon liityimme. Jono kääntyi het-
ken kuluttua huoltoaseman pihaan ja me 
seurasimme perässä. Ilmoitimme ajavamme 
omaan tahtiin kohti Kuressaarta ja pois-

tuimme liikenteeseen. Ajoimme vähemmän 
liikennöityjä teitä pitkin Keilajoen putouk-
selle. Kävimme kahvilla alueella olevassa 
kahvilassa. Kaksi vuotta sitten kuunte-
limme saman kahvilan terassilla Maam-
me-laulua, Virossa siis Mu isamaa, soitto 
kuului läheisen Keila-Joan linnan pihalta ja 
se liittyi juhlallisuuksiin linnan restauroin-
nin jälkeen. Linnassa on nyt avattu ravin-
tola ja museo. 

Valitsimme reitin kohti Virtsua, jatkoimme 
samanlaisia teitä kuin Keila-Joan kylään 
tullessamme olimme ajaneet. Osuimme 
matkallamme muutamiin tietyökohteisiin, 
vanhaa tietä parannettiin ja levennettiin 
sekä päällystettiin asfaltilla. Saavuimme 
Risti-nimiseen paikkaan, jossa Haapsalun ja 
Kuressaaren tiet eroavat. Risteyksen vieressä 
olevan Puhu-Risti Kohvik- grillikioskin 
pihassa oli tuttuja MG-autoja, pääryhmä, 
käännyimme pihaan. ” Suitsusink, grillliha 
ja - ribid valmivad kohapeal akordionimuu-
sika saatel”. Tilasimme mieleiset ateriat, 
tulimme ulos syömään ja seurasimme pää-
ryhmän lähtöä. Mainostolppa kertoi polt-
toaineiden hinnat, joista virisi keskustelu 
hintatasosta Virossa yleensäkin. Samalla 
ensimmäiset vesipisarat antoivat merkin 
tulevasta. Siirryimme ripeästi autoomme.

MG Car Club of Finland, Viron retki, 
Kuressaari, 11.-13.06.2016



Lähdimme kohti Virtsun satamaa, sade voi-
mistui ja kangaskatto joutui testiin, jonka 
se kesti. Satamassa oli pitkä jono autoja 
ja myös MG:t mukana. Lautta oli tulossa 
satamaan ja pääsi pian lastaamaan odottavat 
autot uumeniinsa, me häntäpäässä. Matka 
Muhun saarelle kesti noin kaksikymmen-
täviisi minuuttia,  ajoimme lautalta ulos 
ja seurasimme pääryhmää. Muhun saarelta 
johtaa Saarenmaalle pari kilometriä pitkä 
pengertie. Aurinko alkoi taas paistaa sateen 
jälkeen ja pysähdyimme laskemaan kangas-
katon alas. Saavuimme Kuressaareen hotelli 
Rüütlin pihaan ja liityimme hetki sitten 
saapuneeseen pääryhmään. Majoituimme 
hotelliin ja lähdimme kävelylle kaupungille. 
Iltaruokailu tapahtui kaupungilla, kolmas 
ravintola, Ristorante la Perla, otti meidät, 
kaksikymmentä henkeä,  vastaan ja järjesti 
tilat toiveemme mukaan. Ruokailun jälkeen 
paluu hotellille ja nukkumaan. 

12.06.2016 sunnuntaina aamiaisen jäl-
keen kävelimme Lossipark-puiston kävely-
teitä hotelliamme vastapäätä, vallihaudan 
takana, sijaitsevaan Piispanlinnaan. Etu-
pihalla odotti opas, jonka johdolla tutus-
tuimme osaan linnan nähtävyyksistä. Sen 
vanhimmat osat on rakennettu vuonna 
1260 ja se on yksi Balttian parhaiten säilyn-
eistä keskiaikaisista linnoituksista. Linnassa 
toimii Saarenmaan maakunnan historialli-
nen museo ja luontomuseo. Heinäkuussa 
Piispanlinna toimii oopperapäivien esi-

tyspaikkana. Linnassa on nähtävissä läm-
pimän ilman keskuslämmitysjärjestelmä, 
hypokausti, se lämmitti pääkerroksen tär-
keimmät tilat, juhlaruokasalin ja piispan 
asuintilat. Lämmitysjärjestelmää käyttivät 
jo muinaiset roomalaiset, Suomessa se oli 
käytössä Turun linnassa, Hämeen linnassa 
ja Olavinlinnassa. Kun opastukselle varattu 
aika loppui palasimme hotellille. 

Lyhyen tauon jälkeen lähdimme päivän 
ajoreitille, me, Matti ja minä, myöhem-
min kuin muut. Tiedossa oli paikka, joka 
oli kohteena yksi, Panga Pank, Pangan 
rantajyrkänne. Saavuimme sinne muiden 
palatessa näköalapaikalta. Kävelimme nie-
menkärkeen ja näimme meren kuluttavan 
vaikutuksen rantaan. Kalkkikivijyrkänne 
on parikymmentä metriä korkea ja pituutta 
sillä on kolmatta kilometriä. Palasimme 
kioskille, jossa muut katselivat matkamuis-
toja ja nauttivat kahvia tai jäätelöä. 

MG-ryhmän matka jatkui itään päin, 
mekin mukana peräpään valvojina. 
Ajoimme hyväkuntoista sopivasti mut-
kaista asfalttitietä kohteeseen kaksi, Angla 
Tuulikumägi, Anglan tuulimyllykukkula. 
Alueella on myös Anglan perinnekulttuuri-
keskus. Autot pysäköimme kuvausta varten 
tien viereen tuulimyllyjen eteen. Neljä tuu-
limyllyä edustaa saarenmaalaisia pukkituu-
limyllyjä ja yksi on hollantilaistyyppinen, 
tyylimyllyt entisöitiin vuosina 2009-2011. 
Kuvausten jälkeen siirsimme autot parkki-



paikalle, jossa ne herättivät kiinnostusta. 
Ravintolasta meille oli varattu ruokai-
luaika, olimme kuitenkin hieman etuajassa. 
Katselimme tuulimyllyjä ja vanhoja ruos-
teisia traktoreita etäältä, odotimme kut-
sua ruokailuun. Lipunmyyjä ehdotti, että 
perikää autojamme kuvaavilta venäläisiltä 
turisteilta kuvausmaksu. Kohta meidät kut-
suttiin sisään ruokailua varten. Uunilohta, 
perunaa ja kastiketta sekä kahvia ja kakun-
pala päätteeksi, niillä jaksoi iltaruokailuun.

Matka jatkui, keulat kohti etelää kohtee-
seen kolme, Kaali ja kraatterit.  Parinkym-
menen kilometrin ajon jälkeen saavuimme 
Kaaliin. Autot parkkiin ja opasteiden 
mukaan kävely kohti pääkraatteria. Kaalin 
meteoriitin putoamisen ajankohta vaihte-
lee suuresti, eri arvioitsijoiden mukaan se 
tapahtui 6400 – 400 vuotta eaa, opastau-

lussa mainitaan vähintään 4000 vuotta sit-
ten. Meteoriitti hajosi ilmassa kappaleiksi ja  
niistä suurin aiheutti 110 metriä leveän ja 
22 metriä syvän pääkraatterin. Pienemmät 
kappaleet aiheuttivat kahdeksan sivukraat-
terin synnyn, niiden läpimitta on 12 – 40 
metriä ja syvyys 1 – 4 metriä. Kansanta-
rustossa Kaalia pidetään paikkana, jonne 
aurinko meni lepäämään.

Ohjelman mukaan paluu Kuressaareen oli 
edessä. Pääryhmä kurvaili hotellille. Me 
päätimme kuitenkin jatkaa vielä Sörven 
niemeen. Saaremaan eteläisin kärki, Sör-
vensääre, päättyy särkkäselänteisiin ja sora-
valleihin, jotka kovassa aallokossa muut-
tavat muotoaan. Niemi on 32 kilometriä 
pitkä ja kapeimmalta kohdin 2 kilometriä 
leveä. Niemen kärjessä on vuonna 1960 
valmistunut Sörven majakka, sen korkeus 
on 52 metriä, merenpinnasta 53 metriä. 
Aikaisemmat merkkitulet ja majakat tuhosi 
luonto tai sota.

Sörven vierailukeskuksen pysyväisnäyt-
telyssä esittellään 20 virolaista majakkaa. 
Yläkerrassa on näyttely Sörven rannalla 
vuosisatojen aikana hukkuneista laivoista, 
pelastautumistarinoita ja ainutlaatuisista 
esineitä. 



Paluumatkalla Kuressaareen ajoimme nie-
men länsirannan teitä. Länsirannalle on 
paikoin upeat näkymät, siellä tuuli ja lah-
tien pohjukoissa oli satoja vesilintuja.

13.06.2016 maanantaiaamuna aamiainen 
hotellin ravintolassa. Lähtö kohti Tallinnaa 
ja satamassa pitäisi olla kello 17:45. Pää-
ryhmä lähti liikkeelle, matkalle oli mietitty 
muutamia käyntikohteita. Me pääsimme 
liikkeelle hieman myöhemmin, Matti 
halusi käydä turisti-infossa ottamassa selvää 
tulevista musiikkitapahtumista. Lippujen-
myyntipistettä, johon infosta ohjattiin, ei 
kuitenkaan löytynyt. Huoltoasema löytyi, 
polttoainetta tankkiin ja kohti Kuivastun 
satamaa. Tullessamme satamaan lauttaa 
lastattiin ja lipunmyynnin luukulla nojaili 
viereiselle luukulle pysäköidyn pakettiauton 
kuljettaja, lopulta hän sai nipun papereita ja 
lähti autollaan kohti lauttaa. Pääsimme lip-
puluukulle ja saimme liput ostettua, kaista 
kolme ja kohti lauttaa. Vihreä valo muuttui 
punaiseksi kaistan päässä mutta virkailija 
viittoi ajamaan eteenpäin. Pääsimme pää-
ryhmän kanssa samaan lauttaan. 

Lautalta poistuimme kuitenkin ennen pää-
ryhmää ja suuntasimme kohti Tallinnaa. 
Rististä taas pikkuteille, Padisen kartanossa 
kävimme kahvilla ja tutustuimme myy-
mälän tarjontaan. Tallinnaa lähestyttäessä 
Matti halusi käydä Rocca al Maren Vehossa 
kysymässä arviota Citroenin korjausku-
luista. Päätöstä hän ei siltä seisomalta teh-
nyt.

Ajoimme Tallinnaan ja jätimme auton 
parkkiin satamaan. Kävelimme vanhaan 
kaupunkiin kahville ja leivokselle. Käve-
limme takaisin satamaan, ajoimme lähtö-
tarkastukseen ja sitten seisoimme jonkin 
aikaa sisäänajojonossa. Ajoimme ramppia 
pitkin sisään autokannelle. Laiva oli tulossa 
täyteen, autojen välit pidettiin pieninä 
edessä ja takana. Seuraavaksi suuntasimme 
kohti Buffet Eckerö ravintolan buffet-pöy-
tää. Helsingin edustan saaret tulivat yllät-
tävän nopeasti vastaan sillä Buffet-pöydän 
herkkujen nauttiminen vei aikaa.

Kiitokset järjestelyistä Helenalle ja Kaukolle

Pekka Tuomala



Viimevuosisadan alussa lontoolaisen 
suutarin poika George Herbert 
Skinner oli isänsä Lilley & Skin-

ner- nimisen jalkinetehtaan palveluksessa, 
kun sinne tilattiin Ranskasta Lèon Bollèe 
merkkinen ajoneuvo. Nuorukaista ilmei-
sesti kiinnosti mekaniikka, koska hän haki 
helmikuussa 1905 patenttia täysin uuden-
laiselle kaasuttimelle. 

Patentti myönnettiin tammikuussa 1906 
tälle vaakaimuiselle ja muuttuvakurkkui-
selle kaasuttimelle, jossa liikkuva kartion 
muotoinen neula annosteli polttoainetta. 
Polttomoottorien aikakausi oli vasta aluil-
laan maailmassa ja niinpä Skinnersin kaksi 
veljeäkin vihkiytyi alalle, jolloin he perus-
tivat yhtiön Skinners Union, jonka tuote-
merkkinä oli The Union Carburettor merk-
kinen kaasutin. Pian kaasuttimen merkiksi 
vaihtui The SU carburettor.

Näissä ennen ensimmäistä maailmansotaa 
valmistetuissa kaasuttimissa oli liikkuva 
nahkainen palje, joka sääteli imuaukon 
kurkkua. Sodan jälkeen palje korvattiin 
messinkisellä männällä. Mutta kun suu-
tarin lapsista oli kyse, niin suuttimen tii-
visteet valmistettiin nahkasta vielä vuosia 
eteenpäin.

1920 -luku oli autoteollisuuden kiivasta 
kasvun aikaa ja yhtiöstäkin oli tullut The 
SU Company, Limited. Suuremmat kuviot-
kin olivat kiinnostuneita tästä Skinnersin 
veljesten yhtiöstä, sillä 20-luvun loppupuo-
lilla William Morris osti yhtiön ja se omis-
tajaksi tuli autonvalmistaja Morris Motors.

Kehitys jatkui, 1932 SU alkoi valmista-

maan kaasuttimia lentokoneisiin. Seuraa-
vana vuonna tuotantoon tuli sähkötoimi-
nen polttoainepumppu malli L, joka on 
tuotannossa vielä tänäkin päivänä!

Vuonna 1936 yhtiö muutti jälleen nimeä. 
Nyt se oli SU Carburettors Ltd. muodossa. 
Seuraavana vuonna tuotantoon tuli H-sar-
jan kaasutin, joita löytyi koosta 1 1/8” aina 
kahteen tuumaan asti. Iso kehitys tapahtui 
vuonna 1938, kun alipainemäntään tuli 
hydraulinen vaimennus eli öljy hidasta-
maan nopeissa kiihdytyksissä mäntää.

Toinen maailmansota työllisti yhtiötä 
ensisijaisesti lentokoneiden kaasuttimien 
ja polttoainepumppujen valmistamisessa. 
Sodan kestäessä yhtiöllä oli kehitteillä 
polttoaineen ruiskutuslaitteisto lentokone-
moottoriin, mutta se luisui sodan loputtua 
amerikkalaisen Simmonds Injector Pump 
yhtiön haltuun.

Vuonna 1947 Morriksen johdossa oli Lordi 
Nuffield, jolloin loppui yhteistyö Skinner-
sin suvun kanssa. Kehitys kuitenkin jatkui 
kaasuttimien kanssa, sillä vuonna 1948 
kaasuttimet valmistettiin alumiinipaine-
valuna korvaten sinkki ja messinki valut. 
Muoviosia ilmestyi vuonna 1954 neula-
venttiiliin ja nailoninen koho HS- mallin 
kaasuttimiin vuonna 1963. Ensimmäinen 
mekaaninen polttoainepumppu ja auto-
maattinen ryyppy ilmestyi SU:lta vuonna 
1967. Kaasutinyhtiö siirtyi BMC:n loput-
tua British Leylandin osaksi vuonna 1968. 
Hyvä uudistus tuli myös vuonna 1969, kun 
neulan kiinnitys muuttui jousikuormit-
teiseksi. Se vähensi alipaineesta johtuvaa 
neulan kulumista. Samaan aikaan ilmes-

Skinners Union



tyi kaasuläppiin moottorijarrutusta varten 
venttiili. Wax-stat säätösuutin kehiteltiin 
vuonna 1971, mikä muutti suuttimen asen-
toa lämpötilan mukaan. Kylmänä seos oli 
rikkaampi ja lämmetessä seos laiheni. Uusi 
HIF tyyppinen SU kaasutin tuli markki-
noille  vuonna 1972. Siinä seos säätyi myös 
lämpötilan mukaan. 1975 ilmestyi Wax-stat 
-suuttimet HS 4 ja 6 malleihin. Seuraavana 
vuonna oli joihinkin malleihin saatavana 
laakeroituja läppäakseleita.

Kun Leylandin autoteollisuus mureni Eng-
lannissa, niin SU:sta tuli SU Butec -nimi-
nen kaasuttimien huolto- ja varaosayksikkö. 
Sen alaisuudessa kehittyi vielä kaasutinver-
sio HIF44E vuonna 1982, jossa oli elekt-
roniikkaakin mukana ainakin kylmäkäyn-
nistyksessä.

Muutaman vuoden kuluttua kaasutinyh-
tiö sulautui Austin Rover Fuel Groupiin 
ja huoltopuoli kulkeutui Burlen Services:n 
alaisuuteen, joka oli ollut kehittelemässä 
SU:n kanssa kaasuttimia jo 1974 ener-
giakriisistä alkaen. Nimi muuttui siten 
vuonna 1986 Burlen Fuel Systemiksi.

Viimeiset SU kaasuttimet asennettiin Mini 
ja Maesto -malleihin vuonna 1995, joten 
siihen loppui SU- kaasuttimien pitkä taru, 
joka kesti yhdeksänkymmentä vuotta.

Nykyään kaasutinmerkkiä ylläpitää Bur-
len Fuel Systems Ltd. , joka tuottaa osia ja 
huoltaa kaasuttimia harrastusautoihin Eng-
lannissa.

1950-luvulla syntyi SU:lle kilpailija. 
Triumph autotehdas joutui maksamaan 
huomattavasti kovemman hinnan kaasutti-
mista Morris yhtymään kuuluneelle SU:lle 
kuin BMC:n omat automerkit. Silloinen 

Triumph yhtymän suunnitteluinsinööri 
Harry Webster pisti aluilleen samalla peri-
aatteella toimivan kaasuttimen tuotantoon. 
Ero SU:hun oli se, että siinä oli alipaine-
männässä tiivisteenä kuminen kalvo. Kaasu-
tin sai nimekseen Stromberg. Ensimmäinen 
automalli, mihin Strombergin kaasuttimet 
asennettiin, oli TR 4 vuoden 1962 lopussa. 
Autoteollisuuden yhdistyttyä Englannissa 
British Leylandiksi, niin Strombergin piti 
hävitä ja SU:n jäädä kaasutinvalmistajaksi. 
Siksi Triumph- merkkikin siirtyi 70-luvulla 
takaisin SU:n käyttäjäksi.

Japanilaisella Hitachilla oli lisenssisopimus 
SU:n kanssa. He valmistivat kaasuttimia 
muutamiin Datsun malleihin Hitachi- 
merkkisenä.

Suurin ongelma SU-kaasuttimissa on se, 
että niiden rungot ovat käytössä kuluneet 
läppäakselin kohdalta väljäksi. Tämä aiheut-
taa sen, että polttoaineseos jää laihalle imun 
kasvaessa moottorissa. Siten tyhjäkäynti-
seosta on rikastettava moottorin toimiessa 
myös suurilla kierroksilla. Vanhemmissa, 
ennen vuotta 1978 käyttöönotetuissa ajo-
neuvoissa se onnistuu, mutta uudemmissa 
tulee hankaluuksia päästömittausten kanssa 
katsastuksessa. Ainoa ongelman poistami-
seen on korjata kaasutin uusimalla läppäak-
seli ja holkittaa kaasuttimen runko tai uusia 
runko kokonaan. Jälkimmäinen vaihtoehto 
on kallis operaatio, mutta onnistuu, kun 
uusia runkoja on alettu valamaan uudes-
taan.

Seoksen säätämistä nykykorjaamot myös 
välttävät kiitettävästi. Onnella voi jonkun 
osaajan löytää.

Jorma Kölhi

Julkaistu Keulakuva-lehdessä 2/2011 
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Pirkanmaalla järjestetään joka kevät 
viikko ennen koulujen päätösvii-
konloppua ajotapahtuma nimeltään 

Mama´s Classics. Suomessa ei ole toista 
vastaavan tyyppistä ajoa.

Kilpailun keskuspaikkana toimii idyllinen 
Vaihmalan hovi Lempäälässä ja isäntänä 
Juha Kivimäki tiimeineen. Malli ajolle on 
haettu sellaisista Keski-Euroopassa järjes-
tettävistä klassikkoralleista kuten Silvretta 
Classic, Ennstal Classic ja Mille Miglia. 

Ensimmäisessä Mama’s Classicsissa oli 
mukana kymmenkunta autokuntaa. Tänä 
vuonna ajo järjestettiin 11. kerran ja osallis-
tujamäärä on noussut yli 50:een autokun-

taan. Autoissa mukana olevien matkustajien 
määrää ei ole rajoitettu. Yksin kilpailua voi 
olla vaikea selvittää, suunnistaminen road-
bookin ja ajotehtävät pitävät kartanlukijan-
kin kiireisenä. Monissa autoissa mukana on 
myös lapsia, onhan kyseessä koko perheen 
tapahtuma. Alun perin yksipäiväinen ajo on 
kasvanut kaksipäiväiseksi. Palkinnot jaetaan 
sekä lauantain että sunnuntain osakilpai-
luista ja lisäksi kokonaiskilpailun pisteiden 
mukaan.

Ajon varsinainen helmi on sunnuntaina 
ajettava Pyynikin ajokoe, jossa päästään 
ajamaan luonnonsuojelualueen läpi kulke-
vaa muuten ajoneuvoilta suljettua Pyyni-
kin vanhaa kilparataa. Tänä vuonna kolean 

Photorallyesta kehittyi Mama´s 
Classics. Ainutlaatuinen ajotapah-

tuma Pirkanmaalla



sään vuoksi katsojia oli Pyynikillä tavallista 
vähemmän, yleensä erityisesti radan lähtö- 
ja maalipaikka on täynnä yleisöä. Muualla-
kin reitin varrella huomaa, että autoharvi-
naisuudet herättävät kiinnostusta ja hyvää 
mieltä.

Kilpailu on tarkoitettu pääasiassa vanhoille 
urheiluautoille, mutta kisaan on otettu 
mukaan myös tavallisempia vanhoja autoja 
sekä uudempiakin ajokkeja, jotka merk-
kinsä tai mallinsa puolesta voidaan lukea 
harvinaisempiin tai erikoisempiin mal-
leihin. Tänä vuonna yleisin automerkki 
oli Jaguar (6 autoa), Triumphia ja monen 
aiemman ajon yleisintä merkkiä Porschea 
oli mukana 5 kappaletta. Erityisesti niinä 
vuosina, kun mukana ovat olleet Venäjän 
Porsche-klubin edustajat, on saksalaismer-
kin määrä ollut suuri. Kun katsoo yhdellä 
autolla edustettuja automerkkejä, huomaa 
mukana olleen todellakin monenlaisia 
autoja. Näitä yhden kilpailijan edustamia 
merkkejä olivat mm. Carbodies London 
taxi, Lada, Land Rover, Maserati, Ply-
mouth, Trabant ja TVR. MG:tä oli tänä 
vuonna mukana valitettavasti vain kolme, 

yhden päivän ajoivat MGA ja MGF, koko 
kilpailun yksinäinen MGB. Ensi vuonna 
voisi tavoitteena olla saada paikalle enem-
män abingdonilaisia ja niiden perillisiä!

Itse kilpailussa voi menestyä monenlaisella 
autolla. Aina on mukana myös ensikerta-
laisia, jotka menestyvät erittäin hyvin. Toi-
saalta mukana on kilpailijoita, jotka ovat 
joka vuosi kärkipäässä.

Kilpailijat tulevat suurelta osin Pirkan-
maalta, mutta joitakin vakiokävijöitäkin 
tulee eri puolilta Suomea. Venäläiset puut-
tuivat tänä vuonna, mutta kansainvälistä 
väriä toi uusiseelantilainen kuljettaja. Toki 
hän on nykyisin Suomessa asuva.

Mama´s Classics on kilpailu, vaikka yhdes-
säolo sekä kauniista maisemista ja reiteistä 
nauttiminen onkin ensisijaista. Monena 
vuonna mukana olleille on tärkeää tavata 
tuttuja kilpakumppaneita vuosittain. Pit-
kämatkalaisista monet majoittuvat Vaihma-
lan hovissa nauttien sen saunoista ja istuen 
yhdessä iltaa seurustelun ja tietokilpailun 
merkeissä.



Tehtäviä on kahdenlaisia; valokuvatehtäviä 
ja tarkkuusajotehtäviä. Aiemmin puhuttiin-
kin Mama´s Classics Photo Rallyesta. Ajo 
onkin ralli sanan alkuperäisessä merkityk-
sessä. Nimi on kuitenkin vuosien saatossa 
lyhentynyt. 

Valokuvatehtävissä autokunnan tulee löytää 
vastauksia valokuvissa esitettyihin kysymyk-
siin reitillä olevilta photo-osuuksilta. Valo-
kuvatehtävät suunnitellaan siten etteivät 
ne vaadi ennakkotietoa ajoreitistä tai sen 
ympäristöstä. Tyypillinen tehtävä on löytää 
reitin varrelta valokuvassa näkyvä rakennus 
tai postilaatikko. Valokuvatehtävissä on eri 
vaikeustason kuvia, eli joihinkin kuviin voi 
olla vaikea löytää vastausta, kun taas jotkin 
kuvat löytyvät helpommin. Photo-osuudet 
ajetaan hiljaisilla teillä, koska hitaasti etene-
vät kuvien etsijät häiritsisivät vilkkaammilla 
teillä muuta liikennettä. Hidas eteneminen 
suo myös reitin varrella asuville paremman 
mahdollisuuden nähdä ja kuvata autoja. 
Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa 20 pis-
tettä kuvaa kohti. Tänä vuonna valokuva-

tehtäviä oli 20 molempina päivinä. Viime 
vuosien tapaan kärkeen sijoittuneet kilpai-
lijat saivat valokuvatehtävistä täydet pisteet, 
vaikka tehtävistä osa oli vaikeita löytää.

Kärjen järjestyksen ratkaisevat tarkkuus-
ajotehtävät ovat joko aikatarkkuustehtä-
viä tai muita tarkkuutta vaativia tehtäviä. 
Aikatarkkuustehtävissä tavoitteena on ajaa 
merkitty reitti tarkasti annetussa ajassa. 
Jokainen sekunnin sadasosan ylitys tai alitus 
annettuun aikaan nähden tuottaa yhden vir-
hepisteen. Maksimivirhepistemäärä yhdessä 
tarkkuustehtävässä on -200. Silloin tällöin 
joku ajaa sekunnin sadasosalleen oikean 
ajan ja saa 0 virhepistettä. Tänä vuonna ajet-
tiin yksi tällainen suoritus. Järjestäjillä on 
ollut tapana antaa nollatuloksen tehneille 
pieni ylimääräinen palkinto.

Aikatarkkuustehtävät suunnitellaan siten 
että auton maksiminopeus suorituksessa on 
yleensä 20-30 km/h.  Lyhyimpien tehtävien 
ajoaika on 10-15 sekuntia, pisin on Pyyni-
kin kilparata, jossa ajetaan kaksi kierrosta ja 



molemmille kierroksille annettu ajoaika on 
7 minuuttia. Pyynikillä kahdesta kierrok-
sesta huomioidaan tarkempi, muuten ajon 
on tehtävissä onnistuttava kerralla. Kaksi 
yritystä Pyynikillä on tarpeen, koska yleisö 
tai radan kaduilla menevällä osuuksilla muu 
liikenne voi häiritä suoritusta.

Tarkkuusajotehtävät voivat olla esimerkiksi 
auton pysäyttäminen tiettyyn kohtaan. 
Virhepisteitä saa yhden jokaisesta ylitetystä 
tai alitetusta sentistä. Yli 200 virhepistettä 
ei yhdestä tehtävästä voi näissäkään saada. 
Tämän vuoden tehtävänä oli peruuttaa 
taka-akseli maassa olevan narun kohdalle. 
Auton ulkopuolella ei saa suorituksen 
aikana roikkua eikä kerran pysäytettyä autoa 
saa enää siirtää. Paras suoritus oli 3 sentin 
virhe, heikoimmin onnistui kilpailija, jonka 
auton taka-akseli oli pysäytyksessä kahden 
metrin päässä narusta.

Varsinaisen kilpailun ohessa käydään myös 
asu-ajoneuvokilpailu. Siihen osallistuu tosin 
vain pieni osa kilpailijoista.

Lauantain reitin suunta vaihtelee eri puolilla 
eteläistä Pirkanmaata. Kilpailun järjestäjät 
ovat taitavia löytämään uusia kauniita reit-
tejä. Sunnuntaina ajetaan pohjoisen suun-
taan Tampereelle. Päivämatkat ovat sadan 
kilometrin luokkaa.

Tänä vuonna kokonaiskilpailun päättyi kär-
jen osalta seuraaviin tuloksiin:

1. Ford Futura  517 p
2. Ford Sierra   466 p
3. MGB     405 p

Erot vaikuttavat siis melko selviltä. Aika-
tehtäviä ajatellen ykkösen ja kakkosen ero 
oli kuitenkin kahden päivän ja kahdentoista 
ajotehtävän jälkeen vain puolisen sekun-



tia; siis reilu 0.04 sekuntia aikatehtävää 
ja 4 senttiä tarkkuusajotehtävää kohden. 
Mainittakoon, että kokonaiskilpailussa vii-
meiseksi jääneen autokunnan pistesaalis jäi 
selkeästi miinuksen puolelle – 1334 pistee-
seen. Kaikkiaan noin puolet kilpailijoista 
pääsee pisteissä yli nollan lopputulokseen.

Ajon tuloksissa on ollut tapana kertoa auto-
jen merkit eikä kuljettajien nimiä. Tämä 
mukavalla tavalla nostaa esiin sen, mikä on 
tärkeintä. 

Kuvia, tuloksia ja tietoja ajosta löytyy osoit-
teesta http://www.mamasclassics.fi/ . Ehkä 
sieltä löytyy kipinä osallistua vuoden 2017 
kisaan. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että 
tähän ajoon on vaikea osallistua vain yhtä 
kertaa. Moni kertakokeilija on huomannut 
palaavansa Vaihmalaan vuosi toisensa jäl-
keen.

Teksti ja kuvat: Heikki Syrjämäki
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