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KANSIKUVA: MGA ja suomalaista maalais-
maisemaa. Kuva Spede Pasasen X-parooni 
elokuvasta vuodelta 1964. Speden MGA 
MKII oli esillä American Car Showssa.

Edellisen Brittisportin kansikuvassa oli MG 
Metro 6R4 -ralliauto. Tapahtuma ja kuljet-
taja eivät olleet toimituksen tiedossa. Timo 
Heinonen muisti kisan. Hän oli paikalla, 
kun Malcolm Wilson kartturinaan N. Harris 
ajoi Jyväskylän suurajoissa 1986. Kiitokset 
tiedosta Timolle.



PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Autoilukausi on jo alkanut ja näyttää siltä, että olemme menossa kohti mukavaa ja 
lämmintä kesää Ensimmäinen tapahtuma, joka tavallaan avaa ajokauden oli Ameri-
can Car Show, jossa tänä vuonna oli esillä muutama Englantilainenkin auto, Martti 

Niemenpalon hieno avo MGB, sekä Spede Pasasen aikoinaan omistama ja monissa Suomi 
elokuvissa esiintynyt  punainen MGA.  Jo totuttuun tapaan Lahden Motor Show tilaisuu-
teen lähdettiin yhteislähtönä Kehäkessalta ja matkalla letkaan liittyi vielä muutama MG. 

Haikon Picnic onkin sitten seuraava tilaisuus ja siellä tietysti ajokauden ensimmäinen vent-
tiilikoppa kilpailu.  Kerhon Viron retki on tänä vuonna Hiidenmaalle, jossa majoitus on 
varattu majatalo Viinaköökistä.   Majatalo on kunnostettu Kõrgessaaren kartanon 1881 
rakennettuun viinatehtaaseen. Mielenkiintoinen matka tulossa.

Aina joskus tulee muutoksia kerhon suuniteltuun ohjelmaan, tai viime hetken tilaisuuksia, 
jonka vuoksi haluaisin pyytää jälleen, että kertokaa sähköpostiosoitteenne Klubisihteerille 
osoitteella mgcc.finland@gmail.com jotta voimme todella pitää kaikki jäsenemme ajan 
tasalla uusimmista muutoksista ohjelmaamme.

Toivotan kaikille hyviä ja hienoja kesäajoja.

Rauno Halme
Puheenjohtaja



 M.G Car Club Finland ry:n sääntömääräinen kevätkokous

 Aika 24.3.2017 klo 19.00 – 19.37

 Paikka Hemingway’s Pub, Hietalahdenranta 11, Helsinki

 Osallistujat: 11 henkilöä

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Vavuli, sihteeriksi Kauko Ruuska  
 ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Martti Niemenpalo ja Tomi  
 Lundell.

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Hallituksen esitys vuosikertomukseksi hyväksyttiin.

6. Esiteltiin tilinpäätös 31.12.2016 ja kokouksen puheenjohtaja luki toiminnantar- 
 kastuskertomuksen. Tilinpäätös vahvistettiin.

7. Myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

8. Muut asiat. Käytiin läpi kerhon tapahtumat vuodelle 2017. Tapahtumista ja  
 niihin kokoontumisista tiedotetaan kerhon nettisivuilla ja Facebookissa. Ameri- 
 can Car Show 15.-16.4. Paikalla Martti Niemenpalo MGB kanssa, samalla osas- 
 tolla nähtävänä myös Speden MGA. Vapaamuotoinen kokoontuminen lauan- 
 taina klo 12.00, Lahden Classic Motor Show 6.-7.5., Yhteislähtö Kehäkessalta  
 6.5. klo 11.00. Vierailu Grips Garagessa 20.5.. Haikko picnic 4.6., kutsutaan  
 Kehäkessalla yleisesti muut Brittikerhot vieraaksi, Grips Garage on yritysvieras. 
 Viron matka 10.-12.6. , Ilmoittautumiset viimeistään 19.4.. Muina tapah-  
 tumina Sarvisalon kesätori ja Britit kohtaavat Riihimäellä. Ajokauden päättä- 
 jäiset 9.9. Karjalohjalla Laiskanlinnassa uudella ajoreitillä. Syyskokous ja pikku- 
 joulu 25.11. kerhon omalla porukalla.

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.



Messupuisto Riihimäki
13.8.2017 klo 10 - 14

Vapaa pääsy.

Kolmaskymmenes kerta,
kun tämä kaikille brittiajoneuvoille avoin

picnic-tapahtuma järjestetään.

JäJärjestelyvuorossa Triumph Cars Club of Finland,
joka aikanaan myös aloitti tämän perinteen.

Lisätiedot:
info@triumphcar.fi



AMERICAN CAR SHOW 2017

Alla: Martti Niemenpalo ja MGB 1964. Hillityn tyylikäs MG erottui edukseen Hot Rodien joukossa.

Viereinen sivu: Speden entinen MGA MKII, joka esiintyi nyt myös Mika Tommolan ja Ari Leppälän 
kera MTV3:n uutisten loppukevennyksessä. Sama auto tämän lehden kansikuvassa.
Muut autot vasemmalta ylhäältä: Buick Coupe Kustom -47. Valtavassa tavaratilassa mahtuisi nukku-
maan. Kermakakku-A (Ford) vm -31. Steam Punk henkinen rod 9-sylinterisellä lentokoneen tähti-
moottorilla. Penkit hävittäjästä. Ei ihan heti tule samanlaista vastaan. Auburn boat tail speedster -replica.





Kuvakalenteri 
vuodelle 2018
Haluatko oman kuvasi mukaan?

Meilaa kuvasi =>mgcc.finland@gmail.com 
elokuun loppuun mennessä. Yksi tai useampi.

Myös perinteinen paperikuva käy. 
Paperikuvat klubin postiosoitteeseen:

MGCC, c/o Kauko Ruuska
Vesimiehentie 15, 00740 Helsinki

Kuva voi olla tältä kesältä tai vanhempi. 
MG-aiheinen tai ainakin autoiluaiheinen. 

Kissanpentukuviakin saa lähettää, 
mutta tuskin mahtuvat kalenteriin. 

Paitsi jos katti istuu MG:n konepellillä!

Raati valitsee syyskuun aikana 12 sopivinta kalenteriin. 
Vinkki: Hauska ja omaperäinen foto on toivottava. 
Pelkkä auto, vaikka kuinka hieno, ei ole tarpeeksi 
kiinnostava!  Jotain muutakin rekvisiittaa kuvaan!

Kalenterit tulevat myyntiin hyvissä ajoin ennen 
joululahjasesonkia. Hyvä lahja esim. itselle.



KIRJANURKKA

Tässä numerossa arvioimme kirjan MG 
THE UNTOLD STORY, David Kno-
wles, London 1997. 250-sivuinen 

järkäle, josta löytyy mm. aikajanalta kaikkien 
tehtaan avainhenkilöiden palkkaamis- ja eroa-
misajankohdat, yhtiön muutokset omistussuh-
teissa ja alihankkijasopimukset. Kaikki päivän 
tarkkuudella. Tietenkin myös itse autoista 
loputtomasti yksityiskohtia, milloin muotoi-
lututkielmaa tarkasteltiin ensi kerran, ensim-
mäiset koeajot prototyypillä, milloin esiteltiin 
lehdistölle, ensimmäiset toimitukset asiakkaille 
yms. Minusta kirjan mielenkiintoisinta antia 
ovat tuotantomalleja edeltävien muotoilu-
tutkielmien ja koeautojen esittely. Erityisesti 
mallit, jotka eivät koskaan tulleet tuotantoon. 
Esimerkkinä Minin pohjalle rakennettu etuve-
toinen Midget ja vaikkapa Marinaan perustuva 
tyylikäs MG Magna Coupe.

Kirjasta löytyy myös kaikki nopeusennätysau-
tot ja paljon autourheilusaavutuksia. Hengäs-
tyttävän yksityiskohtainen teos, jonka kasaa-

minen on ollut massiivinen urakka. Jos 
todella haluat perehtyä MG:n historiaan 
pintaa syvemmältä, niin tässä on teos 
kirjahyllyyn. Brittisportti suosittelee ja 
antaa 5 pistettä - cinq points.

Tomi



Kuten aina, odotimme innolla vuosit-
taisen Talviajon alkua. Valmistelut oli 
tehty: talviöljy moottoriin vaihdettu, 

hotellit varattu, koiran hoitopaikka järjestetty. 
Sitten tuli puhelu Leo Tatilta Ruotsista. Hän 
kyseli emmekö aio osallistua tänä vuonna 
lainkaan talviajoon kun meidän nimeä ei näy 
lähtöluettelossa? Oooops!!! Olimme unoh-
taneet pienen yksityiskohdan. Emme olleet 
ilmoittautuneet itse tapahtumaan. Nopea 
puhelinsoitto järjestäjille ja asia oli korjattu ja 
nimet listassa.

Perjantaina 10 helmikuuta aamuyhdeksältä 
olimme jo menossa Keski-Suomessa kohti 
Jyväskylää. Lämpötila lähdettäessä oli -9 
mutta ilma lämpeni kun päivä valkeni. Aurin-
kokin alkoi näyttäytyä. Vaikka sää oli hyvä 
ei MG kuitenkaan ollut täysin tyytyväinen. 
Satunnainen yskähtely yhdessä suuren polt-
toainekulutuksen kanssa huolestutti. Yritin 
säätää kaasuttimia ja se vähän auttoikin ja taas 
mentii.

Kun tulimme Jyväskylään hotelli Albaan 
huomasimme ettemme olleet varanneet säh-
kötolppaa. Ainoa keino oli parkkeerata aivan 
Leo Tatin auton perään ja jakaa hänen varaa-
mansa tolppa, jotta moottori olisi aamulla 
mukavan lämmin. On se hienoa että joku 

muistaa tehdä kaikki tarvittavat varaukset! 
Alba-hotelliin oli myös järjestetty tapahtuman 
ilmoittautumispöytä ja tarvittavat ohjeet. 
Illallinenkin oli herkullinen. 350 kilometriä 
kertyi päivän ajosta.

Lauantaiaamun lämpötila oli -15 ja MG 
kieltäytyi käynnistymästä. Ei pienintäkään 
elonmerkkiä. Taas piti turvautua Leoon, joka 
kaivoi hinausköyden ja MG köytettiin Daffin 
perään. Liikkeelle vaan ja moottori käynnis-
tyi heti. Vikana taisi olla vain jäätynyt startti-
moottori. Ensi talvena pitää ottaa mukaan iso 
vasara, jolla voisi vähän napauttaa starttia jos 
ongelma uusii.

Sitten ajettiin Prisman parkkihalliin. Prisman 
kahvilassa odottivat kahvit ja karjalanpiirakat. 
Sieltä sitten ajettiin ensimmäiselle rastille, 
jossa piti tunnistaa auton jäähdytinsäleiköstä 
mikä auto ja malli oli kyseessä. Kehnosti 
meni. En tainnut saada yhtään pistettä!

Reitti oli hyvin merkitty ja hienosti valittu. 
Pääasiassa pieniä metsäteitä mentiin. Toinen-
kin rasti meni arvailuksi. Piti arvailla ison laa-
kerirullan paino ja mitat. Pian rastin jälkeen 
reitti jakautui kahtia. Lyhyt reitti noin 100 
km ja pitkä 140 km. Lyhyt reitti oli luultavasti 
tarkoitettu pääasiassa hyvin vanhojen autojen 

2017 Talwiajo - 12 helmikuu 2017
Ann & Rauno Halme - 1969 MG-B GT

2017 Talwiajo - 12 helmikuu 2017
Ann & Rauno Halme - 1969 MG-B GT



ja moottoripyörien ajettavaksi. Van-
hin auto oli vuoden 1925 Citroen 
B12. En tiedä minkä reitin he valit-
sivat mutta me tietysti otimme sen 
pitkän.

Ajo sujui hienosti kunnes tulimme 
risteykseen, jossa ei ollut mitään 
merkkiä! No, nyt on vaikeaa, sanoi 
Ann, ei auta kuin ajaa takaisin ja 
katsoa missä mentiin vikaan. Edel-
lämme ajanut ruotsalainen Volvo 
PV 444 kuitenkin huomasi että merkki oli 
kaatunut. Siitä piti kääntyä jyrkästi oikealle. 
Ei muuta kun merkki pystyyn etteivät kaikki 
ajaisi harhaan ja taas menoksi. Nyt oikeaan 
suuntaan.

Lounastauko paikallisen koulun tiloissa oli 
tyypillinen. Maukas lihakeitto, kahvit ja 
munkki. Lämpötilakin oli -7 astetta, joten 
pieni kävely koulun pihalla tuntui hyvältä. 
Aika pitkän odottelun jälkeen lähdettiin kisan 
ehkä mukavimpaan osaan, jäärata-ajoon. 
Vuoroa odotellessa oli vielä yksi rasti. Tikan-
heitto auton ikkunasta noin kolmen metrin 
päässä olevaan tauluun. Temppu oli yllättävän 
vaikea. Tulos kolmella tikalla oli 8, 3 ja ohi.

Sitten tuli meidän vuoromme ajaa järven 
jäällä niin lujaa kuin uskalsimme. Yritykseni 
oli hyvä vaikka aika olikin ehkä vähän alle 
keskiarvon. Huonoon tulokseen taisi vaikut-
taa se, että toinen kaasuttaja tulvi vähän väliä. 
Syyllinen siihen oli huono/vanha 
neulaventtiili.

Viimeinen rasti oli tavallaan helppo. 
Piti heittää vanhoihin kuorma-au-
ton renkaisiin iskunvaimennin, 
kierrejousi ja pölykapseli. Matkaa 
oli neljä metriä ja sain yhden osu-
maan!

Tämän kaiken jälkeen vain maaliin Hotelli 
Keurusselkään (joka oli viime vuodelta 
tuttu) tapaamaan muita kilpailijoita, sau-
nomaan ja hyvälle illalliselle, jonka jälkeen 
oli palkintojenjako. Leo ja Britta Tatti pal-
kittiin pisimmästä matkasta. Vanhan tavan 
mukaan oli klo 24.00 järjestetty vielä mak-
karanpaistoa ulkona. Hyviähän makkarat 
olivat mutta paistopaikka ei niinkään. Nyt 
puuttuivat avotuli järven rannalla ja iso 
Kota-teltta, jotka edellisinä vuosina loivat 
tunnelmaa.

Sunnuntaiaamu oli pilvinen, lämpötila -5. 
Hyvän aamiaisen jälkeen kotiin kohti etelää 
mutta taas kerran MG piti hinata käyntiin! 
Ajokilometrejä tänä pitkänä viikonloppuna 
kertyi 745. Ennen seuraaavaa talviajoa pitä-
nee puhdistaa starttimoottori.

Oikein hyvää tulevaa kesää ja leppoisia 
ajoja!

Rauno ja Ann Halme 



Perjantain 17.3. Kehäkessa-tapaami-
sen yhteydessä tarjottiin tilaisuutta 
tutustua kääpiöautoihin. Ari Leppälä 

oli onnistunut puhumaan meidät vieraile-
maan Boris Koreneffin yksityiskokoelman 
tiloissa. Ulkomaanmatkan vuoksi Boris ei 
itse päässyt paikalle. Autoja esitteli Jaakko 
Hiltunen, joka itse asiassa vastaa kokoel-
man ylläpidosta. Hän tarinoi leppoisasti 
ajoneuvoista, joita löytyy yli 50 kpl. Erik-
seen  useimpien yksilöiden historiasta, ko 
mallin historiasta yleensä ja entisöinnin 
haasteista tämän tapauksen kohdalla. Kuu-
lijat tekivät innokkaina kysymyksiä. Hyvä 
esitys. Jälkipelit hoituivat samoissa tiloissa 

kahvien ja croissanttien kera. Tunsimme 
olomme tervetulleiksi.

Ohessa kuvia ajoneuvoista. Vaikka paikka 
ei olekaan auki yleisölle, niin kokoelmasta 
on tehty erittäin hyvät nettisivut. Osoite 
on: http://bk-group.com/bkcarcollection/ . 
Joskus nämä klubin erikoistapahtumat tule-
vat siten, että niistä ei ehdi Brittisportissa 
kertoa. Klubi tiedottaa asioista myös sähkö-
postin välityksellä. Kannattaa laittaa viesti 
osoitteeseen: mgcc.finland@gmail.com, 
niin pääset mukaan postituslistalle.

Tomi Lundell

Kääpiöautoihin tutustumassa





Hallitus on asettanut viralli-
seksi  tavoitteeksi yli 250 000 
sähköauton rekisteröinnin vuo-

teen 2030 mennessä.   Nykyiset ennus-
teet osoittavat, että tämä luku on helposti 
saavutettavissa ja tulee   jopa ylittymään 
hyvin ennen vuotta 2030. Ymmärrämme, 
että on tärkeää   asettaa suuria tavoitteita. 
Jos halutaan lopettaa tai ainakin vähentää 
fossiilisten polttoaineiden käyttöä siirty-
mällä kohti   ”eMobilitya” (sähköinen liik-
kuvuus), mitkä olisivat seuraukset meidän 
klassikkoautoille?   Voisimmeko kurvailla 
lähes äänettömästi, tyylikkään rauhallisesti 
maaseudun pikkuteitä klassisella MG:llä ja 
kokonaan sähköllä?

Minulla oli tilaisuus vierailla Grips Gara-
gessa ja tutustua heidän edistymiseensä 
maailman ensimmäisen sähkö MGA - Ev 
Roadster projektin kanssa. Grips Garage 

vastaa korista, maalauksesta ja verhoilusta.   
Kori onkin   jo valmis ja pohjamaalattu, 
ja hyvin tuntuu istuvan MGA n rungolle. 
Auton uusi alumiininen lattia ja kuljettajan 
istuimen runko oli istutettu paikoilleen ja 
tuntuu olevan tukeva. Vain pintamaalaus 
ja nahkaverhoilu vielä puuttuu niin kori ja 
sisustus on valmis.

Sitten itse asiaan, Mitä uutta on sähköpuo-
lella.  Kuvitellun moottorin edessä on kaksi 
pientä turbo pumppua. Yksi huolehtii ajo-
moottorin jäähdytyksestä käyttäen erikoista 
tähän tarkoitukseen kehitettyä synteettistä 
mineraali nestettä, toinen turbopumppu 
taas pitää akustoa oikeassa lämpötilassa ajon, 
sekä varsinkin pikalatauksen aikana.  Pikala-
taus 50 V DC on Suomessa ja muissa poh-
joismaissa yleistymässä. Fortumin Charge 
& Drive’lla on Suomessa yli 1200 EV lataus 
asemaa, joista 450 on pikalataus asemia, 

MGA-EV Roadster. Maailman 
ensimmäinen sähkö MGA. Osa 2



ja lisää on suunnitella. Tätä MGA:ta voisi 
verrata vaikka alkuperäiseen Nissan Leafiin, 
jonka akkukapasiteetti riittää suunnilleen 
100-150 km ajomatkaa varten, riippuen 
tietysti ajonopeudesta ja lämpötilasta.

Tarkemmin akkujen rakennetta katsoessa, 
huomaa akkujen välissä  pieniä kupariput-
kia, joissa tulee virtaamaan tuo erikoinen 
synteettinen mineraalineste, joka pitää 
akkujen lämpötilan alle 50 C.   Akkulaati-
koita tulee kolme kappaletta, joista yksi oli 
melkein valmis. Akuista kaksi tullaan sijoit-
tamaan lattian alle ja yksi tavarasäiliöön. 
Itse perinteinen moottoritila alkaa näyttää 
siltä kuin siinä olisi moottori vaikka itse 
moottori on “kytkinkopan” sisällä. Mootto-

ritilassa on tämän sähkö MGA :n mootto-
rin ohjausyksikkö eli aivot. 

Mielenkiintoinen projekti etenee suunni-
telman mukaisesti. Kerrotaan lisää kuvien 
kanssa seuraavassa numerossa.

Seuraavaa Brittisporttia odotellessa kan-
natta käydä katsomassa lisä ja virallista 
tietoa suoraan   e-driven nettiosoitteesta: 
http://e-driveretro.com josta löytyy nyt 
myös ”MGA-EV Configurator” jolla voi 
suunnitella haluamansa MGA-EV:n (väri-
maailmat, yms.) http://e-driveretro.com/
mga-ev-configurator/

Rauno Halme



Sähköautoja myydään yleisesti ekolo-
gisuudella ja käytännöllisyydellä päi-
vittäisessä ajossa. Grips Garagessa on 

lähdetty aivan uusille poluille. Yhteistyö-
kuviossa E-Drive Retro muuntaa autot säh-
kökäyttöisiksi ja Grips Garage vastaa auton 
entisöinnistä alihankintana. Valmiit autot 
myydään E-Drive Retron alla.  

Miksi sähköä ei voisi hyödyntää myös 
klassikkoautojen vaihtoehtoisena voiman-
lähteenä? Jotkut vanhan liiton autoharras-
tajat kauhistelevat tätä yhdistelmää: klas-
sikkoauto ja siihen ympätty sähkömoottori 
- järkee vai ei. Ennen kuin otetaan kantaa 
tähän enempää niin lähdetään koeajolle. 

20.5. Gripps Garage -vierailun yhteydessä 
Oskari Åvall tarjosi tilaisuutta kokeilla, 
miltä sähköinen harrasteauto tuntuu. Läh-
din lyhyelle lenkille E-Driven omistaja ja 
perustaja Michael Richardson opastajana. 
Liikkeelle lähtö on helppoa. Napista suunta 
eteenpäin ja menoksi. Kaasupoljin on kuin 
tavallisissakin autoissa. GT6 lähtee saman-
tien vaivattomasti ja eleettömästi liikkeelle. 
Ei ryyppyä, starttimoottorin pyöritystä, 

jännitystä käynnistymisestä puhumattakaan 
moottorin lämmittämisestä tyhjäkäynnillä.

Varovaisten ensimetrien jälkeen painan 
”kaasua”. Auto vastaa pyyntöön välittömästi 
ja alkaa kerätä vauhtia. Polttomoottoriau-
tossa kiihtyvyys on moottorin käyntino-
peudesta ja vaihteiston välityksestä kiinni. 
Sähkömoottori sen sijaan vain lisää vauhtia 
progressiivisesti sen mukaan miten kuski 
tallaa polkee. Tilanteessa kuin tilanteessa. 
Oli vauhti mitä tahansa niin ei kun lappua 
lattiaan. Muuta ei tarvitse miettiä. Ohit-
taessa ei ole tarvetta vaihtaa pienempään 
tai odottaa automaattivaihteiston hetken 
miettimistä. Vaivatonta ajamista. Kyllä tässä 

ainakin ominaisuuk-
sien puolesta on järkeä.

Entä käyttö. Mihin 
käyttöön sähköver-
sio sitten sopii? Mie-
leen tulee esimerkkinä 
vaikkapa rentouttavat 
pyrähdykset kaupun-
gilla. Ajoneuvo on heti 
valmis lähtöön. Kai-
varissa tai torilla on 
vaivatonta piipahtaa. 
Liikkeelle päästään 

nopeasti. Ja kaupungilla 10 metriä kerral-
laan liikkuvassa jonossa ei luistateta koko 
ajan kytkintä. Moottorin lämpöä ei tark-
kailla. Pieni ajelu on rentouttavaa ei stres-
saavaa. Eli yhteenvetona sähköharrasteau-
toilussa on järkeä, yksinkertaiseksi siksi 
koska se on helppoa ja hauskaa.

Tomi Lundell

Sähköä kokeilemassa



Siriseekö vaihdekeppisi tietyillä kierrosluvuilla, lähinnä vedätettäessä pienillä 
kierroksilla. Olen korjannut asian yksinkertaisella toimenpiteellä. Avataan neljä 
ruuvia vaihdekepin kumisuojasta, nostetaan kumia ylös ja laitetaan vaseliinia 
kepin alapäässä näkyvään pylpyrään. Vaseliini leviää sinne kuppiin kun vaihteita 
käytetään ajaessa. Ohessa kuvasarja toimenpiteestä.

Kari Vavuli

Niksinurkka

Haikko picnic 4. kesäkuuta
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Haikon picnic on muodostunut MG-kerhon kauden avaus perinteeksi. Tähän on 
monia syitä, joista ensimmäisenä mainittakoon Haikon kartanon miljöö, johon 
brittiläiset autovanhukset sopivat hienosti. Toisekseen mikä voisi olla parempaa 
ajanvietettä kuin road trip Haikkoon tapaamaan muita kerholaisia ja katsomaan 
heidän talven projektejaan.  Haikon kartano on ystävällisesti antanut tiluksensa 
kerhon käyttöön, joka tarkoittaa, että saamme jälleen kerran koota autot siistiin 
riviin rannalle, mikä on normaalisti autoilta kiellettyä aluetta. Lisäksi Haikon kar-
tanosta saa myös maittavan lounaan ja kahvit, (omalla kustannuksella tietysti).

Tapahtumalla on kolme kohokohtaa, joita ei kannata unohtaa.

 • Tekninen kilpailu, kuka on onnistunut parhaiten 
    entisöimään silmäteränsä niin teknisesti kuin ulkonäöllisesti. 
 • Yleisön suosikkiauto, kaikki rannalla olevat saavat antaa 
    äänensä omasta mielestään kauneimmalle tai muulla tavoin 
    ansioituneelle autolle. 
 • Rocker Cover Race eli venttiilikoppa-autokilpailu, jossa Britti-autoista 
   kiinnostuneet lähettävät rakentamansa venttiilikoppa-auton (mäki 
   auto) loivaa mäkeä alas pareittain ja nopein voittaa. 

Palkinnot parhaille kaikissa kilpailuissa jaetaan noin. klo 12.30

Lisätietoa löytyy kerhon nettisivuilta.  
Tapahtumat / Haikon Picnic ja 
Rocker Cover Race. 

Tervetuloa mukaan. Sää on perintei-
sesti ollut hyvä Haikossa.

Rauno Halme
Puheenjohtaja

HAIKKO PICNIC
Sunnuntaina 4.6.2017 n. klo 10:00-13:00


