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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

K

iireinen vuosi 2016 on lähes mennyt ja vaikka viime kesä ei säiden
puolesta ollutkaan mikään huippuhieno, onnistuimme toteuttamaan
onnistuneesti perinteiset kokoontumisajot
kuten Haikon piknik, Viron retki, joka
tänä vuonna vei meidät Saarenmaalle ja
ajokauden päättäjäiset Lohjalla majatalo
Laiskanlinnassa. Kerhon pikkujoulu taas
pidettiin yhdessä Sports Car Club of Helsingin kanssa ja paikkahan oli Helsingissä
ravintolalaiva Wäiski, joka jäi vielä juhlien
jälkeenkin pinnalle.
Vaikka talvi taisi taas yllättää autoilijat ja
Joulupukin, niin meitähän se ei yllättänyt?
Klassikot on jo laitettu hyvin ansaitulle talvilevolle. Meillä hallituksessa ei ole aikaa
mennä talviunille. Nyt on aika alkaa suunnitella ensi vuoden toimintaa. Tärkeimmät
tapahtumat ovat samat kuten joka vuosi, eli
Kevätkokous, Haikon piknik, Viron Retki,
ajokauden päättäjäiset, syyskokous ja pikkujoulu sekä tietysti venttiilikoppa kilpai-

luja niin monta kuin vain saamme mahtumaan kalenteriin.
Ylimääräinen erittäin tervetullut kerholaisten järjestämä tilaisuus oli matka Tampereelle katsomaan Cabaret, joka esitettiin
Tampereen Työväen teatterissa marraskuussa. Tämä extra matka/ohjelma oli erittäin hienosti järjestetty ja kiitos siitä lankeaa
täysin Katrille Tampereelta ja Marjalle Helsingistä. Olisi erittäin mukavaa saada lisää
tämäntyyppisiä extra tapahtumia/illanviettoja myöskin ensi vuonna. Kaikki ideat
jäseniltä ovat erittäin tervetulleita, ja erinomainen lisä meidän perusohjelmaan.
Toivotan kaikille kerholaisille hyvää ja
onnistunutta talvikunnossapito huoltoa ja
toivottavasti MG on valmiina ajoon heti,
kun pajunkissat tulevat näkyviin.
Rauno Halme
Puheenjohtaja

MG CAR CLUB OF FINLAND RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS 26.11.2016
Aika 26.11.2016 klo 18.00 –18:57
Paikka Ravintola Hemingway’s Hietalahti, Helsinki
Paikalla: Kauko Ruuska, Rauno Halme, Jouni Airaksinen, Matti Husa, Martti
Niemenpalo, Merja Autio, Kari Vavuli, Tomi Lundell, Mikko Honkanen
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rauno Halme avasi kokouksen 18:00
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kari Vavuli, sihteeriksi Merja
Autio ja pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Honkanen ja Kauko Ruuska¸
jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli
paikalla yhdeksän jäsentä. Osallistujaluettelo liite 1.
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi
Päätettiin vuoden 2016 toimintasuunnitelmasta, liite 2. Tarkennuk
set esitettyyn toimintasuunnitelmaan Viron retki 10.-12.6.2017
Hiidenmaalle Syyskokous lauantaina 25.11.2017 Nettisivuja ylläpitää
Maija Halme Tapahtumakalenteri myös Brittisportin joka numeroon
päivitettynä Muut tapahtumat tiedoksi: torstaina 8.6.2017 Keskari
Cruising Hyrylässä Toimintasuunnitelma hyväksyttiin
Päätettiin vuoden 2017 jäsenmaksun pysyvän ennallaan (25 euroa).
Liittymismaksua ei peritä.
Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille ja kokousedustajille makseta
palkkioita. Toiminnantarkastajalle maksetaan laskun mukaan.
Vahvistettiin vuoden 2017 tulo- ja menoarvio esitetyssä muodossa
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Rauno Halme.
Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Oskari Åvall jatkamaan ja Martti Niemenpalo uutena.
Valittiin toiminnantarkastajaksi Tuire Laine / Innoforum Oy ja varatoiminnantarkastajaksi Susanne Nyyssölä / Innoforum Oy.
Muita asioita ei ollut.
Kari Vavuli päätti kokouksen kello 18:57.

MGCCF toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Tapahtumia vuodelle 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kevätkokous perjantaina 24.3.2017 klo 19.00, Pub Hemingway’s,
Helsinki
Classic Motor Show Lahdessa 6.-7.5.2017. Messuille yhteislähtö Kehäkessalta lauantaina klo 11.00. Teemana 70-luku, kerholla ei omaa
osastoa.
Haikko Picnic sunnuntaina 4.6.2017, Haikon kartano, Porvoo.
Viron retki 10.-12.6.2017 Hiidenmaalle
Sarvisalon kesätori vierailukohteeksi, ilmoitetaan Facebookissa.
Britit kohtaavat Riihimäellä sunnuntaina 13.8.2017, järjestäjänä 		
Triumph-kerho. Yhteislähtö Kehäkessalta.
Kerhon ajokauden päättäjäiset elo-syyskuussa. Illanvietto ja majoitus
mahdollisuus.
Syyskokous lauantaina 25.11.2017 klo 18 alkaen.
Pikkujoulut

Muuta vuodelle 2017
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Brittisportti lehti ilmestyy 4 kertaa vuoden aikana. Hallituksen jäsenet
sitoutuvat hankkimaan tai tuottamaan artikkeleita kerhon lehteen
(esim. matkajuttuja, jäsenesittelyt). Aikajanalle jatkoa.
Nettisivujen ja facebook-sivujen ylläpito. Lisää kuvia kerhon käyttöön
nettiin etc. Nettisivuja ylläpitää Maija Halme.
Mahdolliset muut kokoontumiset kesällä. Aika ja paikka ilmoitetaan
kerhon lehdessä ja nettisivulla.
Osallistuminen muiden kerhojen tapahtumiin. Lehtivaihto.
Kerhon hallitus selvittää tapahtumia, joihin on mielenkiintoa osallistua kerhona tai yksittäisten jäsenten toimesta vuonna 2017. Tapahtumista tiedotetaan tapahtumakalenterissa. Tapahtumakalenteri päivitetään myös jokaiseen Brittisportin numeroon.
Britit Kehäkessalla. MGCCFi esittely 20.1.2017.

Nyt kaikki joukolla
F/TF:ää ostamaan

MG-urheiluauton tulevaisuus
Syyskuussa tuli julki tiedote, jossa kerrottiin
perinteikkään Longbridgen tehtaan sulkemisesta. MG-merkkisten autojen kokoaminen Englannissa loppuu. Kaikki mallit
tulevat jatkossa Kiinasta, myös oikealta
ohjattavat. MG-merkin nykyisiä omistajia
lähellä olevat tahot ovat saaneet kuulla, että
tehtaan fokus on jatkossa erityisesti katumaastureissa (mm. uusi MG GS). Uutta
urheiluautoa ei ole lainkaan suunnitteilla,
ainakaan lähitulevaisuudessa. Kiinassa ei ole
kysyntää pienille edullisille sporteille. Amerikassa taas ei ole sopivaa jakeluverkostoa.
Euroopan volyymit eivät yksin riitä.
Käytetyt MGF/MG TF -mallit ovat tällä
hetkellä varsin edullisissa hinnoissa. Kolarija ruostevaurioiden korjaaminen ylittää
helposti auton jälleenmyyntiarvon. Autoja

romutetaan varsin pienienkin vikojen takia.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että autojen tarjonta hupenee. Samalla MGF:n ja
TF:n klassikkoarvo pikku hiljaa nousee.
Elikkä kysynnän ja tarjonnan lain mukaan
hinnat pitäisivät tulevaisuudessa nousta.
Nyt on siis aika tehdä ”sijoitus”. Suositussa
www.autoscout24.de -palvelussa löytyi tätä
kirjoitettaessa n. 400 autoa. Jos oikealta
ohjattava käy, niin Englannista löytyy lisää
vaikka kuinka. Muutaman tonnin autossa
ei ainakaan pääse valtavasti häviämään.
Autoveropäätökset löytyvät: http://www.
tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/taulukot/
Mitä ostaessa kannattaa ottaa huomioon
Koska autoja on toistaiseksi paljon tarjolla,
niin ostaja on hyvissä lähtöasemissa. Voi
valikoida rauhassa eikä ”projekteja” tarvitse
ottaa. Kannattaa olla pikkutarkka. Maalaut-

taminen on kallista. Jos löydät auton alkuperäisellä hyväkuntoisella maalauksella, niin
tätä yksilöä kannattaa ilman muuta alkaa
tutkia tarkemmin. Ehjä ja siisti sisustus on
tietenkin arvokas osa autoa kuin autoa. Pienet tekniset ongelmat eivät niinkään haittaa. Osia saa helposti ja ne ovat edullisia.
Myös purkuosia on tarjolla runsaasti. Risan
rättikaton tilalle voi löytyä hyväkuntoinen
käytetty, jos uuden hinta tuntuu kovalta.
K-sarjan moottorin tyyppivikana pidetään
kansipahvin pettämistä, mikä on kuulemma usein seurausta omistajan välinpitämättömyydestä jäähdytysnesteen pinnan
seuraamisessa. Kannattaa tutkia, löytyykö
moottorista merkkejä öljyn ja veden sekoittumisesta. Ongelmasta ollaan montaa
mieltä. Monien mielestä moottorin kansiongelmaa liioitellaan. Normaali asiallinen
huolto riittää. Jakohihna vaihdetaan viimeistään 5 vuoden välein. Mikäli moottori on terve, voi kantta lujittaa XPartsin
toimittamalla vahvikesarjalla. Land Rover

Freelanderissa käytettiin vahvistettua K-sarjan moottoria. Uusissa MG6-autoissa on
K-sarjaan perustuva moottori, jota kiinalaiset ovat suunnitelleet uusiksi mahdollisen
kansiongelman eliminoimiseksi lopullisesti.
MGF:n ja TF:n suurin ero on jousituksessa.
F:ssä on Englannin autoteollisuuden erikoisuus Hydrolastic-nestejousitus. MGF
on toistaiseksi viimeinen malli, jossa tätä
BMC:n ylpeyttä käytettiin. Uudemmassa
TF:ssä on perinteiset rautajouset. Kummasta tykkää enemmän, on makukysymys.
Molemmat jousitukset hoitavat hommansa.
Juttu perustuu MGCC European Managerin
Håkan Sigemarkin artikkeliin: MGTF finns
det en framtid? samt köptips!
Tomi
KUVAT:
Vier. sivu: MGF Trophy 160 SE
Alla: MG-mallisto 2002, edessä uusi TF

MGA-EV Roadster

G

rips Garage järjesti maailman
ensimmäisen sähköauto MGA-EV
roadster projektin alkuvaiheen esittelyn Vantaalla 13 lokakuuta 2016.
Auto on alkuperäinen 1959 MGA Mk-I
Twin-Cam Roadster, johon E-Drive Retro
Team, rakentaa ja asentaa kaiken tarvittavan
elektroniikan, sähkö- ja tietotekniikan, kun
taas alustan ja korin restaurointi on Grips
Garagen vastuulla. Alkuperäinen auto ja
uusi sähköinen MGA, tässä vaiheessa vain
alusta, olivat vieri vieressä, jotta muutokset/
parannukset voitiin helposti nähdä. Aloitetaan vaikka etu- ja taka-akseleiden jousituksesta, joka tässä MGA-EV mallissa on aivan
omaa luokkaansa. HS Hoyle Suspension on
valmis pakettiratkaisu ja se tuntuu hyvältä.
Sen voi helposti pultata MGA runkoon tai
mihin tahansa MG autoon. Akseli paketti

on valmistettu Britanniassa. Yhtiön edustaja oli paikalla kertoen yksityiskohtaisesti
miten jousitusta ja pyöränkulmia voidaan
säätää niin että ajonautinto on täydellistä
ja tietysti auton maavaraa voidaan laskea tai
nostaa riippuen mihin ollaan matkalla.
Kaksi vesipumpun näköistä pumppua
auton edessä eivät ole moottorin jäähdytys
pumppuja vaan akkujen pitämiseksi viileinä. Akut sijaitsevat lattian alla ja tavarasäiliössä ja ne tahtovat kuumentua helposti.
Varsinainen sähkömoottori on edessä, siinä
missä normaalisti olisi vaihdelaattikko ja
näyttää todella hyvin vaatimattomalta vain
tavallisen kytkinkopan kokoiselta. MGA :n
alkuperäisen moottorin paikalla on sitten
auton aivot eli melkoinen kontrolli/tietokone laatikko. Hevosvoimista ei tässä voida
puhua mutta tehoa on riittävästi eli MGA-

EV:n kilowatti teho on 105kW ja vääntö
390Nm. Akkukapasiteetti 22kWh ja kantama 100-150km ajotyylistä riippuen.
Alkuperäisen auton kori oli jo poistettu se
on nyt kunnostettavana ja vain lopullista
maalausta vailla, jonka jälkeen se kootaan
ja sovitetaan paikoilleen. E-Drive Retron
suunnittelemat varustepaketit ovat Vintage, Sport ja Touring. Joista Vintage vastaa eniten alkuperäistä, Sport on luonnollisesti Sporttisempi (nyt tekeillä oleva auto
tehdään tähän Sport tasoon) ja Touring on
eniten luksus.

MGA E-Drive Retro on erittäin mielenkiintoinen projekti. Se on nyt hyvässä alussa ja
toivottavasti voimme tarkistaa auton uudelleen, kun se alkaa näyttää hieman enemmän
MGA ta.
Rauno

Niksinurkka

A

uton talviseisonta oheisen kuvan
tapaan ei ehkä ole hyväksi MG:lle,
eikä varsinkaan vanhalle ja ehkä
likaiselle kytkinlevylle, sillä se saattaa liimautua kiinni vauhtipyörään! Siitähän seuraa
se, että kun haluat ottaa auton ulos ensi
keväänä niin et saa vaihdetta päälle ja kytkin ei toimi.
Tämän välttämiseksi voisi olla hyvä käyttää kytkintä kerran tai pari kertaa talvessa.
Yksi helppo tapa on laittaa käsijarru päälle,
vaihde päälle, kytkinpoljin pohjaan, ja sit-

ten käynnistää moottori. Riittää, että moottori käy muutaman sekunnin kytkinpoljin
alhaalla. Tietysti jos on mahdollista ajaa
muutaman metrin niin se estää hyvin kytkimen liimautumista vauhtipyörään kiinni
talviseisonnan aikana.
Niksinurkka-tiimi
toivottaa
kaikille
MG-huoltoa tekeville hyvää uutta vuotta ja
tavataan viimeistään Haikon Picnicillä, joka
on taas ensi kesäkuussa.
Rauno & Kari

AIKAJANALLA RAUNO HALME

T

ässä sitä istutaan, veljeni Plymouth
Fury malli 1959, ja kuva otettu
vuonna 1965. Tämä Plymouth oli
tietysti automaattinen ja vaihteen siirto oli
ohjattu painonäppäin, ja tietenkin suuri
V-8 moottori. Mukava auto opetella auton
ajoa, mutta se oli jo silloin turhan suuri.

Vuodesta 1965 tähän päivään mahtuu
monia autoja kuten Austin Mini 1968, jolla
käytiin jopa Espanjassa asti. Nykyinen eläkeläisen “käyttöauto” on sitten MGF 1997,
paitsi sydäntalvella on vanha kunnon Volvo
740, siinä on sitä ajan patinaa ja mukavuutta jota talvipakkasella tarvitaan.
Rauno

HIIDENMAAN RETKI
12-14.kesäkuuta 2017

T

ämän vuotinen Viron retki Saarenmaalle suoritettiin tavanomaisesta
poiketen 2:n yön taktiikalla. Toisena päivänä jäi hyvin aikaa kiertää saarta.
Myös ensi vuoden Hiidenmaan kierros
mennään samanlaisella suunnitelmalla.
Hotelli on joillekin klubilaisille tuttu muutaman vuoden takaa. Vanhaan viinatehtaaseen rakennetusta Viinaköök-majapaikasta
on varattu alustavasti 12kpl huoneita. Hinta
50€ per yö per henki sisältäen aamiaisen ja
illallisen ilman ”normaaleja” ruokajuomia.

Tallinnan ja Hiidenmaan lauttojen ensi
kesän hinnat eivät ole vielä tiedossa, mutta
eiköhän ne ole samaa luokkaa kuin aiemminkin. Menomatkalla aamiainen ja paluumatkalla illallinen buffetista.
Kannattaa ilmottautua hyvissä ajoin osoitteeseen: mgcc.finland@gmail.com. Lauttaliput tulevat maksuun keväällä. Hotelli,
joka siis tällä kertaa sisältää iltasapuskan,
maksetaan paikan päällä.
Hallitus

JESADA TECHNIK MUSEUM

100 Moo 2 Ngio Rai, Nakorn Chaisri, Nakorn Pathom 73120, Thailand

K

aakkois-Aasian kiertomatka päättyi
Bangkokiin, jossa oli pari päivää luppoaikaa. Temppelit ja tomppelit oli nähty,
joten jotain mielenkiintoisempaa piti löytää. Netistä bongasimme yksityisen automuseon kaupungin eteläpuolelta. Eikun
sinne. Aluksi suunnittelimme oman auton
vuokrausta, mutta luovuimme. Vasemmanpuoleinen liikenne ei sinänsä olisi
haitannut, mutta maaseudulla opasteet
ovat vain paikallisella kielellä ja kirjaimilla.
Todennäköisyys löytää museo kohtuullisessa ajassa vaikutti vähäiseltä. Meille suositeltiin autoa kuljettajalla. Se ei edes ollut
merkittävästi kalliimpi kuin pelkkä auto.
Kun vielä saimme paikallisen tutun oppaan
avulla upgreidauksen edustusluokkaan,
niin päätös oli helppo. Väljällä nahkaisella
takapenkillä oli mukava katsella maisemia.

Omalla kulkuneuvolla olisi luultavasti ollut
aika stressaavaa. Etenkin kun autonkuljettajallammekin oli hieman vaikeuksia löytää
laajan museoalueen portille. Navigaattori ei
tuntenut kaikkia kinttupolkuja. Löysimme
kuitenkin oikeaan osoitteeseen. Sisäänpääsy
oli ilmainen. Kuski ei ollut koskaan käynyt
paikassa ja tuli mielellään mukaan. Autot
ilmeisesti kiinnostivat, sen verran paljon
kuvia hän kännyllään otti.
Kyseinen museo tai oikeammin kokoelma
on Jesada Deshsakulrith -nimisen varakkaan liikemiehen aikaansaannos. Hän on
tykästynyt erityisesti kääpiöautoihin. Niitä
löytyykin aivan tolkuton määrä eripuolilta maailmaa; 50-luvun eurooppalaisia ja
Aasian ihmeitä. Lisäksi aivan tavallisia käyttöautoja ja viranomaisten erikoisajoneuvoja,

joita herra oli pelastanut romu-ukkojen
kynsistä. Mopoja, skoottereita, polkupyöriä, riksoja yms. oli satoja. Lentokoneita tietysti, mm. pari tusinaa Thaimaan ilmavoimien koulukoneiden raatoja, jotka Jesada
oli katsonut tarpeelliseksi ottaa varmuuden
vuoksi talteen. Veturi ja sukellusvene oli
myös tarttunut haaviin. Kaikenlaiset ökyautot loistivat poissaolollaan. Ei Bugatteja
ja Duesenbergejä täällä. Herra vaikuttaa
oikealta harrastajalta. Autoja ei oltu hankittu statuksen vuoksi, vaan aidosta kiinnostuksesta. Vain osa vekottimista oli entisöity. Suurin osa oli vanhojen käyttöpelien
kuosissa. MG-merkkisiäkin löytyi puolisen
tusinaa. Monet niistä olivat aikaisempien
omistajien toimesta tuunattu uudemmilla
tarvikeosilla. Ohessa kuvia kokoelmasta,
mm. 3-pyöräinen Bond ”maitoauto” ja
keltainen 12-matkustajan Piaggio-rekka.
Ylämäessä matkustajat varmaankin kävelevät. Monet vanhoista polkuautoista ovat
nykyään oikeiden autojen hinnoissa.
Tomi

Varaosat

Brittiklassikoille

Laaja valikoima osia suoraan varastosta
AUSTIN HEALEY - TRIUMPH - MG - JAGUAR
MINI - LAND ROVER
E
MORRIS MINOR
ONLIN

TILAUS

Anglo Parts Suomi

Valtuutettu jälleenmyyjä: Grips Garage Oy

Luhtaanmäentie 21, 01750 Vantaa
+358 10 292 7420 - myynti@gripsgarage.com
Saksa - Belgia - Hollanti - Ranska - Italia - Espanja
Ruotsi - Luxemburg - Unkari - Puola - Tsekki & Slovakia

www.angloparts.com

Quality Parts & Service

