


Brittisportti-lehti kootaan talkooperiaatteella. 
Tavoitteena on lisätä lehden teossa mukana 
olevien yhteisöjen ja harrastajien yhteishen-
keä, tiedottaa alan tapahtumista sekä julkais-
ta niin hyödyllisiä kuin viihteellisiä juttuja auto-
harrastuksen piiristä. 

M.G. Car Club of Finland ry taittaa lehden 
saadusta aineistosta ja toimittaa aineiston 
painoon. Brittisportti pyrkii hankkimaan juttuja 
sekä MGCCF:n jäsenistöltä, että yhteistyössä 
muiden yhteisöjen ja kirjoittajien kanssa. Il-
mestymistavoite on neljä numeroa vuodessa, 
mikä toteutuu, jos aineistoa on saatavilla.

Brittisportin ilmoitushinnat sovitaan tapaus-
kohtaisesti. Harrastukseen selvästi liittyvät 
ilmoitukset pääsevät lehteen pääsääntöisesti 
veloituksetta, jos tilaa vain riittää. 

Painopaikka: Picaset Oy,  Helsinki

ISSN 2243-3198

Materiaalin toimitusosoitteet:
tomi.lundell@gmail.com
Tomi Lundell, Bulevardi 54 B 57,
00120 Helsinki
+ 358 50 5151038

Seuraava lehti ilmestyy:
Joulukuu / 2017, aineistopäivä: 12.12.2017

MG Car Club of Finland r.y.

Osoite:
c/o Kauko Ruuska,
Vesimiehentie 15,

00740 Helsinki

Pankkitili:
NORDEA

FI12 10113000 2073 98
BIC  NDEAFIHH

Puheenjohtaja: 
Rauno Halme,
 050-5722252

rauno.halme@gmail.com

Muut hallituksen jäsenet (2017):
Honkanen Mikko

Lundell Tomi
Niemenpalo Martti

Ruuska Kauko (siht.)
Vavuli Kari (vpj)

Åvall Oskari

Jäseneksi liittyminen:
Maksa vuoden 2017

 jäsenmaksu 25,- tilille ja olet jäsen. 
Muista näpytellä nimesi ja 

osoitteesi lisätietoihin

Kotisivu:
http://www.mgcc.fi

Facebook:
https://www.facebook.com/

MGCarClubFinland

Osoitteenmuutokset:
kauko.ruuska@elisanet.fi

KANSIKUVA: Haikko picnicissä saatiin jäl-
leen kerran nauttia aurinkoisesta säästä. 

Kuvassa vasemmalta oikealle:
Kari Vavuli - varapuheenjohtaja
Hannu Sundell - Concours d*Elegance 
-kilpailu, 1.palkinto
Rauno Halme - puheenjohtaja
Arttu Toivonen - People’s Choice -kilpailu,
1. palkinto (MGA herrojen keskellä)
Mikael Westermarck - Rocker Cover Race 
-kilpailu, 1. palkinto



PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kuten on jo vakiintunut käytäntö Hai-
kon picnic ja Venttiilikoppakilpailu 

avasi kesän 2017 ajokauden.   Sää oli suo-
siollinen ja vieraita aina Ruotsista saakka, 
Leo ja Britta Tatti. 

Yleisön suosikki valittiin vajaasta 20 klas-
sikosta ja voittaja oli hieno Arttu Toivosen 
MGA,  Hannu Sundellin  MGA oli parhai-
ten entisöity,  ja Venttiilikopissa tällä kertaa 
nopein oli Mikael Westermarck.  Onnitte-
lut voittajille.

Viikko Haikosta oltiin jo menossa Viron 
retkelle 13 autokunnan voimalla ja tänä 
vuonna Hiidenmaalle, kahden päivän 
matka oli täydellinen, jos ei ota huomioon 
yhden MGB:n latausgeneraattorin sanottua 
itsensä irti, siitäkin selvittiin akun voimalla 
sekä myöhemmin laina-autolla.

Ajokauden päättäjäiset olivat syyskuussa 
Laiskanlinnassa Lohjalla, mutta ohjelma 
tavallaan alkoi jo Bembölen kahvituvalta, 
josta siirryttiin letkassa Marcus Grönhol-

min ravintolaan Inkooseen kahville,  rupa-
teltiin Marcuksen kanssa ralli asioista ja 
sieltä hienoja pikkuteitä  Fagervikin kautta 
Fiskarsiin, josta viimeiset ruoka ja virvoi-
tusjuomat mukaan.  Perillä Venttiilikoppa-
kilpailu, sauna, itse tekemämme  illallinen, 
autoaiheinen tietokilpailu sekä mukavaa 
illanviettoa.

Jäljellä on sitten vain syyskokous, joka pide-
tään Hemingway’s Bar & Cafe, Hietalah-
denranta 11 Helsinki  ja sen yhteydessä pik-
kujoulujuhla 15 joulukuuta.  Näin lopuksi 
vielä pieni muistutus että aina joskus tulee 
muutoksia kerhon suunniteltuun ohjel-
maan, tai viime hetken tilaisuuksia, jonka 
vuoksi haluaisin pyytää jälleen, että kerto-
kaa sähköpostiosoitteenne Klubisihteerille 
osoitteella mgcc.finland@gmail.com , jotta 
voimme todella pitää kaikki jäsenemme 
ajan tasalla uusimmista muutoksista ohjel-
maamme.

Rauno Halme
Puheenjohtaja



Haikko Picnic 4.6.2017

Hienoja autoja, venttiilikoppakisai-
lua, pikniköintiä sekä people’s choice ja 
concours -palkintojen jakoa. Leppoisa 
tunnelma kuten aina Haikossa.



KOKOUSKUTSU

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

Aika: 

Perjantaina 15.12.2017
alkaen klo 18:00

Paikka: 

Pub Hemingway’s. 
Hietalahdenranta 11, Helsinki.

Esityslista: 

sääntömääräiset asiat 

Tervetuloa

Hallitus

  
  

Kokouksen jälkeen vapaa-
muotoista yhdessäoloa 
pikkujoulujen merkeissä



ACE CORNER CAFE ja
Suomen moottoripyörämuseo

MG-klubin delegaatio vieraili tällä kertaa 
Lahdessa. Ensiksi syötiin burgerit Vesi-
järven rannalla Riku Roudon Ace Corner 
Cafe’ssa. Riku on saanut pitkien neuvotte-
lujen jälkeen oikeudet tämän legendaarisen 
nimen käyttöön. Alkuperäinen Ace Corner 
perustettiin Lontooseen jo ennen toista 
maailmansotaa. Ensimmäinen Lontoon 
ulkopuolinen Cafe on Lahdessa.

Paikan isäntä tarinoi hersyviä juttuja kah-
vilan historiasta ja siellä esiintyneistä muu-
sikoista. Juuri vierailuamme ennen paikan 
olivat vetäneet täyteen Brian Setzer ja Dave 
Edmunds. Keikkabussit seisoivat edelleen 
järven rannassa. Roudarit grillasivat virve-
löimäänsä haukea. Ei ollut kiire pois.

Lounaan jälkeen seurasi kierros museossa. 
Riku oppaana. Museo on erittäin laadu-
kas. Pyörät ovat mielenkiintoisesti valittu 
ja hienosti esillä. Riku tarinoi omalla vauh-
dikkaalla tavallaan sekä asiasta että välillä 

asian vierestä. Yhtä kaikki hauskasti ja 
mielenkiintoisesti. MG-ryhmä viihtyi erin-
omaisesti. Menestyksen myötä museoon on 
suunnitteilla laajennus lähiaikoina.

Museon jälkeen retkue suuntasi tutustu-
maan uskomattomaan yksityiskokoelmaan. 
Vanha iso tehdasrakennus oli ääriään myö-
ten täynnä tavaraa laidasta laitaan. Autoja, 
moottoripyöriä, veneilytavaraa, ilmailu-
rompetta, maamoottoreita, polkupyöriä, 
koneita, tuhansittain osia ja vaikka mitä. 
Tehdastekoisia ja itsetehtyjä mielikuvituk-
sellisia moottoroituja ajoneuvoja. Tavaran 
määrää ei tiennyt edes paikan isäntä.  Osa 
porukasta olisi halunnut jäädä yöksi...

MG-klubi tiedottaa näistä retkistä jäsenis-
tölleen Facebookissa ja sähköpostilla. Brit-
tisportti ilmestyy sen verran harvoin, että 
lehteen kutsut eivät aina ehdi. Kun lähetät 
sähköpostiosoitteesi klubin osoitteeseen 
mgcc.finland@gmail.com, niin pääset pos-

tituslistalle. Postia tulee noin 
kerran kuukaudessa.

Tomi Lundell

Viereinen sivu:
Suomen moottoripyörämuseon 
”brittipyörä-osasto”.
Yksityiskokoelmasta:
-Austin-Healey 100/4, 
 alkup. Suomi-auto.
-Lycoming-lentomoottori.
-Formula-V ja potkukelkka     
 sulassa sovussa. Erilaisia    
 moottoripyöriä löytyi ”muu- 
 tama tusina”.





Varapolttoainepumppu moottoritilaan.

Me kaikki tiedämme että original MG 
polttoainepumppu on kestävä ja yleensä 
toimii moitteetta vuosia.   Joskus voi kui-
tenkin käydä huonosti ja pumppu lopettaa 
pumppaamisen. Välttääkseni vaikeuksia 
pitkällä matkalla olen asentanut varapum-
pun moottoritilaan.   Pumppu on testattu 
ja jaksaa imeä alkuperäisen pumpun vielä 
ollessa paikalla, ehkä tämä pumpun asennus 
on vähän liioittelua mutta kuitenkin.

Led lisäjarruvalo.

Takavalot vanhassa MG:ssä on vähän niin-
kuin niitä ei olisikaan etenkin päivällä ja 
auringon paisteessa.   66 vuotta vanhassa 
MG TD:ssä on todella niin hyvät jarrut, 
että huolestuin mahdollisuudesta, että joku 
vielä ajaa perään.   Led-valotanko takapus-
kurin alle ja virta normaalista jarruvalosta.   
Jos asentaa lisäjarruvalon, niin kannattaa 
asentaa se aika syvälle puskurin alle, jotta 
sen huomaa vasta, kun ajaa autolla perässä.

Rauno Halme

NIKSINURKKA



MG - erittäin pieni

Rakensin ensin kah-
den hengen aikuisten 

polkuauton, T-hopan. En 
löytänyt netistä mitään 
vastaavaa, joten se on var-
masti ainoa maailmassa. 
Siihen ei ole olemassa 
mitään piirustuksia, kaikki 
ratkaisut omasta päästä.

Sitten minusta tuli pappa 
ja keksin, että tytöllehän 
pitää tehdä myös auto. 
Sain kaverilta lastenrattai-
den pyörät ja MG tuntui 
olevan hyvä valinta. Muo-
dot oli helppo toteuttaa 
vanerista, ei liikaa kaarevia 
pintoja. Hopan lokarit tein 
uretaanivaahdosta ja lasikuitukankaasta.

MG:ssä on tavalliset lastenpyörän polkimet 
ja takarumpu. Tietysti autossa on myös 
jousitus ja toimivat valot. Ajattelin vaihtaa 
jossain vaiheessa sähkökäyttöiseksi (akku-
pora), silloin myös paino vähenee.

Koska kuski on nyt 1v, vanhemmat voivat 
vetää autoa perässään. Se ohjautuu auto-
maattisesti vetosuunnan mukaan. Laitoin 
vielä nelipistevyöt, ettei kuski vaan tipahda 
kyydistä.

Rakensin auton netistä löytyneen piirrosku-
van perusteella.

Siitä vaan laskeskelin mittoja, jotta siitä 
tulisi oikean näköinen.

Jussi Pulkkinen



Hitaasti Hiidenmaalla

Kiireisen elämän vastapainona pienem-
mälle vaihteelle vaihtaminen tuntuu 
hyvältä. Suorastaan välttämättömältä. 

Hengähdystauon tarjosi Hiidenmaa, jota ei 
voi hektisyydestä syyttää. Kiireen sijaan koke-
muskoppaan kertyi mukavia elämyksiä.

Kiireettömyyttä korosti vielä MG Car Club of 
Finlandin reissupoppoon arvokkaasti vanhen-
tunut autokanta, jossa nuorimmat autot oli-
vat 60-luvulta ja vanhin MG TD 40-luvulta. 
Mukaan oli lähtenyt 12 MG:tä ja 24 kesäret-
keläistä. Kerholla on pitkät perinteet Viron 
kesäretkistä, olimme nyt ensimmäistä kertaa 
itse mukana.

Retki alkoi hyvissä tunnelmissa Länsisata-
masta kesäkuisena lauantaiaamuna. Kuljet-
tajakokous pidettiin iloisen puheensorinan 
siivittämänä Eckerö Linen buffetin antimia 
nauttiessa. Tallinnan laajat tietyöt puikke-
lehdittiin onnistuneesti läpi. Voisi sanoa, että 
varsinainen retki alkoi Rohukülan satamasta. 

Aurinko paistoi mukavasti, kun MG:t pysä-
köitiin Rohukülan satamaan odottamaan Hii-
denmaan lauttaa. Yhteistä sopimusta ei ollut, 
mutta kaikki jättivät apukuskin puoleisen 
oven auki! Ovista muodostui hauska rytmi :)

Uudenkarhea lautta lipui Heltermaan sata-
maan, josta puna-vihreä-sininen MG-mato 



luikerteli eteenpäin kohti saaren pääkaupun-
kia Kärdlaa, jonka valitettavasti jouduimme 
vain ohittamaan myöhäisen ajankohdan 
takia.   Kärdla näytti todella viehättävältä ja 
rauhaa kaipaavan silmiin mukavan uneliaalta 
paikalta. Matka jatkui kohti majapaikkaa Vii-
naköökiä saaren luoteispuolella.

Viinaköökin isäntä, suomalainen Tapsa oli 
vastassa komeaa saattuetta. Vuonna 1881 
rakennettu rakennus on Kõrgessaaren kar-
tanon vanha viinatehdas. Rakennuksessa on 
myös valmistettu viskoosia jossain historian 
vaiheessa. Neuvostoaikana se on myös ollut 
usean perheen yhteinen koti. Nykyisin se 
toimii majatalona ja Tapsan sanojen mukaan 
heidän kesämökkinään :)

Autot parkkiin ja miehet saunaan! Saunan jäl-
keen oli tarjolla laadukas päivällinen. Miesten 
saunoessa kävin pyörähtämässä Kõrgessaaren 
idyllisessä kylässä. 

Hiidenmaalla sunnuntain retki käynnis-
tyi reippaasti Kõpun majakalta. Massiivisin 
majakka, mitä olen (kuvissakaan) nähnyt! 
On siinä 1500-luvulla ollut rakentajilla urak-
kaa! Uskaliaimmat lähtivät kiipeämään ylös. 
Sinänsä matka ylös ei ollut kovin pitkä, mutta 

portaiden kapeus ja ennen kaikkea jokaisen 
portaan suuri nousu (korkeus) teki kiipeämi-
sestä haasteellista. Ja nimenomaan meikäläi-
selle pikkuiselle naiselle. Vasen  reisi kipeytyi?! 
Ilmankos, kun piti aina vasemmalla jalalla 
nousta ylöspäin.



Majakka oli niemen keskellä. Meri siinsi 
aika kaukana. Maannousua tapahtuu Hii-
denmaallakin!

Autoletka jatkoi matkaansa eteläkärkeen 
Sõrun satamaan, josta olisi päässyt lautalla 
Saarenmaalle. Törmäsimme museon edus-
talla ystävälliseen virolaismieheen, jolla oli 
40-luvulta peräisin oleva EMW-merkkinen 
moottoripyörä. Hauska peli, joka oli ihan 
ajokelpoinen!

Kassarin saari Hiidenmaan itäpuolella teki 
merellisen vaikutelman. Lounaspaikka oli 
tosi tyylikäs ja ruoka herkullista. Miten 
virolaisilla onkin niin hyvä esteettinen 
silmä?! Rhodesian koira vahti rauhallisesti 
pihaa.

Kassarin saaresta etelään päin pistää kapea 
kivinen Sääretirpin niemi. Lueskelin jos-
tain, että jokaisen niemellä käyvän on vie-
tävä kivi ja jatkettava niemeä, jotta siitä 
saataisiin tie Saarenmaalle. Sääretirpin 
niemelle piti kävellä. Kuusi sissiä kävi hoi-
tamassa homman. Pääjoukko päätti jatkaa 
matkaa eteenpäin. 

Autoille palatessa meidät yllätti uljas näky! 
Komeita hevosia laukkasi pitkin rantaniit-
tyä. Ne päätyivät portille meidän ihailta-
viksi :)



Vaemlassa vanha villatehdas oli ehdotto-
masti näkemisen arvoinen. Ja mikä parasta, 
se oli vielä toiminnassa! Pihalla syreenien 
ja hevoskastanjoiden katveessa oli mukava 
nauttia kahvit.

Saaren pohjoiskärki oli vielä näkemättä. 
Kahden auton miniletka kurvasi sinne. 
Virolaismiehen kertoman mukaan sieltä 
olisi löytynyt Hiidenmaan sotamuseon 
lisäksi myös runsaasti linnoituksia. Ne jäi-
vät näkemättä, mutta Tahkunan komea ja 
Viron rantojen korkein majakka ikuistet-
tiin muistikortille. Sen vieressä on muisto-
merkki Estonian haaksirikossa hukkunei-
den muistoksi.

Maanantai oli paluupäivä. Vesisade ja vanha 
avoauto eivät ole paras yhdistelmä eten-
kään, jos tuulilasinpyyhkijät ovat pelkäs-
tään koristeita ;) Noh, ehjänä ja suhteellisen 
kuivana päästiin Tallinnaan asti.

Yhteishenki reissulla oli mukava: yhden 
MGB:n laturi sanoi sopimuksensa irti, 

mutta sen ei annettu haitata. Joka pysäh-
dyksen jälkeen MGB työnnettiin käyntiin 
ja Suomessa auto vietiin suoraan vantaa-
laisen klassikkoautoja huoltavan firman 
pajalle. 

Kiitos reissuporukalle! Mieleenpainuva ja 
hauska reissu oli! Erityiskiitos Helenalle jär-
jestelyjen hienosta hoidosta :)

Teksti ja kuvat
Margareta Sundell

Kaikki tarinaan liittyvät kuvat voi nähdä 
osoitteessa https://valonaalloilla.blogspot.fi/



Kuva MG Midget autostani minkä haluaisin myydä. Auto on Tampereella ja 
museokatsastettu 2012. Sitten hinta ostajalle kallis ja myyjälle vähän, näin se 
taitaa mennä, toivoisin tarjousta joka olisi yli 10,000e. Autoon on lisäksi toinen 
maalattu konepelli, tässä lamput kuin sammakonsilmät.

Ystävällisesti, Jukka
jukkamakinen@jukkamakinen.fi

MYYDÄÄN              MYYDÄÄN
MGB V8 johtosarja
MGB V8 imusarja + adapteri 2xHIF6,      
   repro by Oselli
MGB V8 ilmansuodattimen kotelo
MGB PA-tankki 65-74
MGB takavalot 69- EU
MGB etupalkki
MGB taka-akseli, tube tyyppi
MGB jarrurummut
MGB shop manual 1962-1980
MGB USA-mallin kojelauta
MGB nopeusmittari km, 4OD
ym ym
Rover LT77 5-v vaihdelaatikko

KARI SUNI, p. 050-5529447

MYYDÄÄN

MG-lastenrattaat. Kömpelö ja kaikin 
puolin epäkäytännöllinen päivittäises-
sä käyttössä. Sen sijaan autotapahtu-
missa ja iltakävelyllä varma hitti. Lasi-
kuituinen uniikki omavalmiste. Aisa on 
irrotettavissa. €500,- 
Tomi Lundell p. 050 5151038
tomi.lundell@gmail.com



KIRJANURKKA

Kirjaanurkan kolmannessa artik-
kelissa on esittelyssä: John 
McLellan, MG - The Art of 
Abingdon, London 1982.

Todella paljon vanhoja mustavalkoisia 
kuvia MG-merkin taipaleelta. Suuri osa on 
tehtaan alkuperäisiä promokuvia ja siten 
laadukkaita ja tarkkoja. Kirjassa on lisäksi 
muutaman kymmenen sivun historiikki 
sekä taulukot eri MG-mallien tuotanto-
määristä ja runkonumeroista. Samoin tär-
keimmät mitat, moottorin koot ja hevos-
voimat on lueteltu kustakin mallista.

MG-kirjoissa on kova taso. Tässä tapaukses-
sakin erinomaisen hyvä kirja saa kirjanur-
kassa täydet viisi pistettä - cinq points.

Tomi



LAISKANLINNA

Kesä 2017 tullaan muistamaan kylmänä 
ja sateisena, eikä syyskuun toinen vii-

konloppu ollut poikkeus.
 
Bembölen kahvitupa sai jälleen kerran 
isännöidä MG-kerholaisten lähtökokoon-
tumista. Rankassa vesisateessa urheiluautot 
suuntasivat kohti Inkoota ja Marcus Grön-
holmin kahvilaa.

Minä yritin tavoittaa autoletkaa voimak-
kaan V8-moottorin vauhdittamana, koska 
rockercover-auton rakentaminen oli jää-
nyt viimehetkeen. Sateinen Inkoon satama 
oli idyllinen ja nauttimamme kahvi erin-
omaista. Inkoosta matka jatkui syheröisten 
pikkuteiden kautta Fiskarsiin, missä jääte-
lökioskin pitäjän päivä pelastui. Fiskarsista 
ajoimme Karjalohjan Laiskanlinnaan, mikä 
on oivallinen majapaikka ja tarjoaa riittävät 
puitteet iltajuhlaan.
 
Tulomuodollisuuksien jälkeen pidetyssä 
rockercover kisassa Ann Halmeen iso-
lohko Oldsin venttiilikoppa osoitti ylivoi-
maisuutensa. Lyhyemmät kopat löytyivät 
usein nurmikolta.
 
Saunottuamme oli juhlaillallisen aika. 
Mara ja Helena osoittivat taitonsa grilla-
uksessa ja kaikki saivat nauttia erinomai-
sesta illallisesta. Karille kiitos anteliaasta 
viinitarjoilusta.

Ilta jatkui Raunon ja Ann’in järjestämän 
MG-tietokilpailun merkeissä. Tomi ja 
minä jaoimme voittoviinin. Ilta venyi 
pikkutunneille Raunon kertoessa seikkai-
luistaan YK:n lipun alla.

Heräsin seuraavaan aamuun hieman poh-
meloisena, mutta tiesin pätevän lääkkeen. 
Järven hyisen veden sokkivaikutus kirkasti 
olon kerralla, onneksi sydän kesti.

Aamiainen oli maittava ja riittävä, uskon 
perinteen muodostuneen.
 
Kotimatkalla ajettiin jälleen jännittäviä 
mutkateitä, mutta taitavat kuljettajat pitivät 
erinomaiset MG:t tiellä.
 
Safety fast!

Tuomo Saaristo

Marcus Grönholm hoksasi, että hänellähän pitäisi 
olla MG, kun nimikirjaimetkin täsmäävät



Ann Halme vei voiton
Rocker Cover -kisassa

V8 kiinnostaa



TILAA NYT ENSI 
VUODEN KALENTERI 

Kalenterin kuvat ovat Suomen klubin 
tapahtumista ja jäsenten autoista

Seinälle ripustettava. A3-kokoinen avattuna.
Kalenteri alkaa joulukuusta 2017.

Tilaus 30. lokakuuta mennessä. Painatamme 
kalenteria vain tilauksia vastaavan määrän. 
Lokakuun jälkeen kalenteria ei siis enää saa. 

Toimitus marraskuussa - sopivasti ennen joulua!

Tilaa kalenteri www.mgccf.fi kaupasta tai 
sähköpostilla mgcc.finland@gmail.com

€12,60/kpl sis. postikulut Suomessa





Syksyn aikana Motorest kehä III eli   
”kehäkessa” on käynyt läpi mittavaa 

remonttia niin myymälän kuin ravintolan 
osalta, myöskin parkkialue kasvaa.

Kauppias Kimmo Malmgren lahjoitti 
yhden  Eltsu-aiheisen taulun  MG-kerholle 
ja kertoi remontin valmistuvan  syksyn seu-
raavaan 19.10 (to) Britit kehäkessalla  kak-
kukahvien kera.

Kehäkessan uuteen ilmeeseen kuuluu 
vahvasti myös moottoripyörät ja autot ja 
Kimmo toivottaakin meidät tervetulleeksi 
uudistettuun kehäkessaan.
 
KEHÄKESSAN  SYKSYN 
2017  OHJELMA :
 
Lokakuu (19.10 to):
BSE-Auton Lasse Mäkelä kertoo 
kaasuttimista, polttoaineista ja nii-
hin liittyvistä asioista. Lasse on alan 
”guruja” ja omaa pitkän käytännön 
kokemuksen aiheesta.
 
Marraskuu (16.11 to): 
Hannu Pekkarinen kertoo peltisistä pie-
noisautoista keräilykohteena. Hänellä 
on aihealueen suurin kokoelma Suo-
messa. Autoja on näytillä Tampereen 
Vapriikissa nukkemuseossa. Voit tuoda 
omia peltiautojasi ja muita peltileluja 
arvioitavaksi. Pellistä prässättyjä, ei 
esim. valumetallisia.

Joulukuu (21.12 to): 
Joulukuussa klubit esittelevät kuvia ajokau-
delta 2017 ja muistelevat tapahtumia. Jutel-
laan seuraavasta vuodesta.
 
Huom! Britit Kehäkessalla joka kuukauden 
3. torstai, alk. klo 18:30.

Osoite: Niittytie 2, 01510 Vantaa.
Kehä III  Koivuhaan liittymässä
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