


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.

Tässä lehdessä julkaistut mielipiteet ovat 
kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä samoja 
kuin M.G.Car Club of Finland r.y:n hallituksen. 
Kaikki mielipiteet kuitenkin julkaistaan.

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

Yksi ehkä vuoden mielenkiintoisin asia, 
normaalien MG-autotapahtumien 

ulkopuolelta, oli Kerhon kalenterikilpailu. 
Kilpailu sai yllättävän suuren suosion, mikä 
taas teki kuvien valinnan todella vaikeaksi. 
Osa hyvistä kuvista vaan oli rajattu val-
miiksi niin tiukasti, ettei sitä mitenkään 
saanut sopimaan kalenterin formaattiin. 
Lisäksi pyrittiin saamaan mahdollisimman 
erilaisia kuvia eri kuukausille. Kiitos kai-
kille osallistuneille ja kuvia toimittaneille ja 
suunnitellaan jotain vastaavaa myös tulevai-
suudessa.

Näin vuoden lopussa on hyvä katsoa vähän 
taaksepäin päättyneeseen kauteen. Voidaan 
heti todeta, että kesä ei ehkä tällä kertaa 
ollut niitä parhaita klassikkoautoiluun. 
Tästä huolimatta saimme  hienosti  naut-
tia suositusta Haikon Piknikistä, jossa kil-

pailtiin jälleen parhaasta tai nopeimmasta 
venttiilikopasta. Viron retki taas oli kahden 
päivän matka Hiidenmaalle, jossa asuimme 
vanhassa, hienosti entisöidyssä viinaköö-
kissä. Ajokauden päättäjäiset olivat jo tois-
tamiseen Laiskanlinnassa Karjalohjalla, 
jossa itse tekemämme illallisen ja autoai-
heisten kilpailujen jälkeen saatiin ajokausi 
hienosti tältä vuodelta päätökseen.

PS. Niksinurkka kaipaa pieniä ideoita, 
talvihuoltoon tai muuhun, jotta saamme 
klassikomme valmiiksi ennen kuin ajokausi 
keväällä jälleen käynnistyy.

Minun ja koko hallituksen puolesta toivo-
tamme jäsenille hyvää uutta vuotta 2018.

Rauno Halme
Puheenjohtaja

Haikko piknik kesäkuussa



Kehäkessa 16.11.2017
Hannu Pekkarinen kertoi peltisistä leikkiautoista keräilykoh- 
teena. ”Britit Kehäkessalla” on joka kuukauden kolmas torstai, 
mahdolliset esitykset alk. 18:30. Motorest-ravintola, Niitty-
tie 2, 01510 Vantaa. Esityksistä tiedotetaan sähköpostilla ja 
Facebookissa: https://www.facebook.com/MGCarClubFinland



KOKOUSKUTSU

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

Aika: 

Perjantaina 23.3.2018
alkaen klo 18:00

Paikka: 

Pub Hemingway’s. 
Hietalahdenranta 11, Helsinki.

Esityslista: 

sääntömääräiset asiat 

Tervetuloa

Hallitus

  
  



Syyskokous 15.12 ja 
pikkujoulut

Taas tuli vietettyä pikkujouluja ja sääntömääräistä syyskokousta. Virallinen osuus meni 
mutkattomasti. Puheenjohtajana jatkaa Rauno Halme. Hallituksessa touhuavat uutena 
Timo Heinonen ja erovuoroisista valittiin jatkamaan Tomi Lundell, Kari Vavuli ja Mikko 
Honkanen. Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan seuraavassa kokouksessaan.
Sovittiin toiminnasta 2018 seuraavaa:

Tapahtumia vuodelle 2018 

1. Kevätkokous perjantaina 23.3.2018 klo 19.00, Pub Hemingway’s, Helsinki
2. Classic Motor Show Lahdessa 5.-6.5.2018. Kerholla oma osasto.
3. Haikko Piknik sunnuntaina 3.6.2018, Haikon kartano, Porvoo. 
4. Viron retki 9.-11.6.2018 Paatsaluun ja Pärnuun.
5. Sarvisalon kesätori vierailukohteeksi, ilmoitetaan Facebookissa.      
6. Britit kohtaavat Riihimäellä sunnuntaina 12.8.2018. Yhteislähtö Kehäkessalta.
7. Kerhon ajokauden päättäjäiset syyskuussa Laiskanlinnassa. Illanvietto ja majoit-
 tusmahdollisuus. 
8. Syyskokous ja pikkujoulut.

Muuta vuodelle 2018

1. Brittisportti lehti ilmestyy 4 kertaa vuoden aikana. Hallituksen jäsenet sitoutuvat  
 hankkimaan tai tuottamaan artikkeleita kerhon lehteen (esim. matkajuttuja,  
 jäsenesittelyt). 
2. Nettisivujen ja facebook-sivujen ylläpito. Lisää kuvia kerhon käyttöön nettiin  
 etc. Nettisivuja ylläpitää Maija Halme.
3. Mahdolliset muut kokoontumiset kesällä. Aika ja paikka ilmoitetaan kerhon  
 lehdessä ja nettisivulla.
4. Osallistuminen muiden kerhojen tapahtumiin. Lehtivaihto.
5. Kerhon hallitus selvittää tapahtumia, joihin on mielenkiintoa osallistua kerhona  
 tai yksittäisten jäsenten toimesta vuonna 2018. Tapahtumista tiedotetaan tapah- 
 tumakalenterissa. Tapahtumakalenteri päivitetään myös jokaiseen Brittisportin  
 numeroon. 
6. Britit Kehäkessalla kuukauden 3. torstai klo 18.30.

Tarkennuksena hallituksen esitykseen:

Ollaan mukana tukemassa Britit Kehäkessalla -tapahtumaaa joka kuukauden 3. torstai 
alkaen klo 18.30. Tiedotusta mahdollisista aiheista Facebookissa ja sähköpostilistalla.





LUXEMBOURG MGCCL60
MG Car Club of Luxembourg 60th Anniversary

23-27 Elokuu 2017

Kun saimme kutsun Luxemburgin MG 
Car Clubin 60-vuotisjuhlille emme 

epäröineet hetkeäkään. Sinne piti ehdotto-
masti mennä. Auto (MG-B 1974) pakattiin 
pullolleen varaosia ja joukkoon meille muu-
tama vaihtovaate. 17. elokuuta MS Finnlady 
suuntasi kohti Travemundea. Levollinen yö 
ja päivä merellä ja sitten tihkusateisen Saksan 
teille.

Yövyimme Lybeckin eteläpuolella. Aamu oli 
aurinkoinen mutta pikku ongelmia täynnä. 

Luottokortilla ei voinut maksaa hotellia, koska 
sen käyttö oli rajoitettu Suomeen. Piti soittaa 
pankkiin mutta puhelimesta oli virta lopussa 
eikä laturia löytynyt autosta. Kaikki kuitenkin 
selvisi ja matka jatkui kohti Bremeniä.

Välttyäksemme monilta tietöiltä ja kiertoteiltä 
päätimme sovinnolla suunnata pikkuteille. Se 
oli hyvä valinta sillä ajelimme keskellä kau-
nista maaseutua, jonka tuoksut ja etenkin 
lannoitteiden hienot aromit, valtasivat auton 
sen avoimen katon kautta. Kaunis maisema 



korvasi paikoin varsin hitaan etenemisen 
esimerkiksi silloin kun saimme kiinni 
polkupyöräjoukkueen. Pyörien perässä 
mateli viisi traktoria ja me sitten siellä 
jonon jatkona. Näin mentiin pitkät mat-
kat, välillä katto alhaalla, välillä ylhäällä. 
Kaatosateen sattuessa se oli yleensä auki. 
Näin mentiin Hollannin Lochemiin 
saakka.

Sunnuntai 20. elokuuta oli aurinkoi-
nen. Arnheimin jälkeen patovallin päälle 
rakennettu tie oli myös pyörätie. Vii-
meistään siellä selvisi että Hollannissa pyö-
räilijöillä on kaikki oikeudet ja he tietävät 
sen. Iltapäivällä jatkoimme kohti Belgiaa ja 
Luxemburgia.

Vianden kylä

Maanantaina 21. elokuuta tulimme määrän-
päähän, Viandeen. Hotelli Belle Vue majoitti 
meidät joustavasti vaikka tulimme kaksi päi-
vää varaustamme aikaisemmin. Muitakin oli 
jo paikalla, joten tapailimme tuttuja ja tutus-
tuimme kylän nähtävyyksiin.

Virallinen ohjelma alkoi 23. päivä. Kirjau-
duttiin tapahtumaan ja 
tavattiin lisää tuttuja. 
Virallinen päivällinen 
hotelli Petryssä oli pieni 
pettymys, sillä paikalla 
oli toinenkin iso ryhmä 
ja pizzauuni taisi vähän 
ylikuumentua.

Seuraavana päivänä aje-
limme pääkaupunkiin, 
Luxemburg Cityyn, läpi 
viehättävän maaseudun. 
Pysähdyimme vanhan 
olutpanimon pihalle, 
jossa autojen alle pantiin 
paperimatot sieppaa-

maan mahdolliset öljytipat siksi aikaa kun 
lounastimme paikan Brauereissa. Siistiä väkeä!
Pääkaupungissa oli kahden tunnin opastettu 
kävelyretki Luxembugin vanhassa kaupungi-
nosassa.  Me valitsimme hieman helpomman 
reitin. Siihen kuului nousu vanhasta kau-
pungista hissillä ylös kukkulalle, josta näkyi 
moderni kaupunki sekä kolme pilvenpiirtä-
jää  jotka ovat EU-virkamiesten käytössä. 

Olimme matkan aikana pelänneet MG:n 
konerikkoa ja täällä se tapahtui mutta ei 
meille vaan itse huoltoautolle. No, ei mitään 
vakavaa ja vika saatiin pian korjattua. Paluu 
Luxemburg Citystä takaisin Viandeen ei ollut 
ihan niin yksinkertainen kuin piti. Meille 



jaetun kirjasen (Road Book) ohjeet eivät 
olleet selkeät. Suomessa kirjallisia ohjeita ei 
jaeta vaan seurataan tien varteen pystytet-
tyjä nuolia. Mutta perille tulimme ja illalla 
ennen päivällistä nousimme hiihtohissillä 
ylös kukkulalle ihailemaan alla olevaa laak-
soa, kylää ja linnaa sekä juomaan samppan-
ja-aperitiivit.

Moselin laakso ja Ardennit

Perjantaiksi oli varattu retki Moseliin.  Jäl-
leen luonnonkaunis ajelu läpi maaseudun. 
Ajelimme merkitsemättömiä pikkuteitä 
ylös viinitarhoille, josta näki jakilaakson  ja 
loputtomasti viiniköynnösten peittämiä 
kukkuloita. Jatkoimme Schengeniin ja EU 
museoon, jossa maistelimme paikallisia vii-

nejä ja söimme lounaan. 
Paluumatkalla tuli vastaan 
vanhojen autojen kulkue. 
Se synnytti vilkkaan keski-
näisen vilkuttelun.  

Lauantaina oli vuorossa 
Ardennit. Tie vei taas läpi 
viinitarhojen ja näköala-
paikkojen mutta nyt ilman 
pysähdyksiä, sillä laakso 
peittyi sankkaan sumuun. 
Ajelimme kapeita jyrkkä-



reunaisia teitä läpi maalauksellisten kylien 
joiden asukkaita meidän kulkueemme 
näytti huvittavan.   Nautimme runsaan 
lounaan Martelangessa ulkona kauniissa 
auringonpaisteessa. Lounaan jälkeen oli tie-
tokilpailu. Auton kuljettaja vietiin sisälle ja 
navigaattori istutettiin kuljettajan paikalle. 
Hänen piti nimetä autosta: vuosimalli, 
valot, pyyhkijät, vilkut, avata konepelti, ja 
näyttää miten täytetään öljyt, jarrunesteet 
jne… Kuljettajan piti vastata kysymyksiin 
ulkomuistista. Emme voittaneet mutta 
hauskaa oli.

Paluumatkalla oli paikka, jossa piti ylittää 
joki  kahluupaikalla läpi veden. Yksi autoista 
ei selvinnyt vaan sammui mutta pienen 
elvyttelyn jälkeen se käynnistyi uudelleen.   
Ohitimme matkalla Brandenburgin mutta 
yhtään konserttoa emme kuulleet. Ehkä 
Bach ei ollut sinä päivänä paikalla!



Illalla nautimme runsaan ja maukkaan gala-
päivällisen hotellissamme. Sitä seurasivat 
monet kiitospuheet ja esittelyt. Lopuksi 
tarjottiin valtava  MG syntymäpäiväkakku 
kynttilöineen. Jäätelöllä höystettynä se 
maistui herkulliselta.

Sunnnuntaina ei enää ajettu mihinkään, 
mutta ehkä meidän ja kyläläisten mielestä 
parasta oli, kun osa autoista ajettiin Vian-
den keskustorille Concours d’Elegance 
kilpailuun, jossa myös esiintyi paikallinen 
Jatsiyhtye.  Tilaisuuden jälkeen  katselimme 

kylää ja sen rientoja, kiipesimme kukku-
lalle ja tutustuimme tarkemmin linnaan.   
MG-tapahtuman viimeinen yhteinen ateria 
tarjottiin hotellissamme. Sitten oli palkin-
tojen jaon ja jäähyväispuheiden vuoro.

Takaisin kotiin

Maanantaiaamuna lähdimme suorinta tietä 
kohti Saksan rajaa. Ajaminen autobah-
neilla tuntui hirvittävältä. Eiväthän mei-
dän päämme yltäneet edes vieressä kiitävän 
rekan renkaiden yläreunaan! Valitsimme 
siksi pienemmät tiet ja luotimme TomTo-
min navigointiin vaikkakin sen englanti-
laisittain lausumat saksalaiset paikannimet 
aluksi hämäsivät.

Yövyimme Wolfsburgissa mukavassa 
modernissa airB&B asunnossa ja päätimme 
vielä aamulla vierailla Volkswagenin teh-



taalla ennen suuntaamista Travemundeen. 
Vierailu oli vaikuttava. Meitä kuljetettiin 
pienellä junalla ympäri tuotantolinjaa kaksi 
tuntia. Ihmisiä oli vähänlaisesti näkyvillä 
mutta toimeliaita robotteja sitäkin enem-
män. Mittakaava oli tyrmäävä.

Rentouttavan merimatkan päätteeksi ran-
tauduimme koleaan tihkusateiseen Suo-
meen.

Lopuksi vähän tilastoa:

Ajo kilometrejä: 2,284 kms.
MG autoja: 1 1300 Crayford, 1 Arnolt TD, 
1 D-Type, 1 GB, 1 J1, 1 J2, 1 K3 replica, 1 
M.G., 3 Magnette ZB, 13 MGA, 1 MGA 
MkII, 16 MGB, 6 MGBGT 1 MGBGT 

V8, 1 MGB V8, 3 MGC, 4 MGF, 1 MGF 
1.8 VVC, 2 MGF Trophy, 6 MGTF, 2 
MGTF 135, 1 MGTF 80th 2 MGTF Vin-
tage Racing, 3 Midget Mk1 ½, 1 Mini, 1 
Montego Turbo, 1 MA 4-seater, 2 PB, 2 
RV8, 1 SA, 1 SA Keller, ! TA Park Ward 
dhc, 1 TB, 7 TC, 4 TD, 1 TD2, 2 TF, 2 
TF1500, 1 VA Woodie, 1 Y-type, 1 ZS, 1 
ZTT, 1 ZTT190.

Kuljettajia:  
Belgia,   Sveitsi,   Saksa,   Espanja (Ruotsi), 
Suomi,   Englanti,   Luxembourg, Hol-
lanti,  Ruotsi  ja  USA

Rauno ja Ann Halme



KIRJANURKKA

Kirjanurkan neljännessä ja toistaiseksi 
viimeisessä osassa esitellään: John Price 

Williams, Making MGs,  Dorset, 1995.

Tässä kirjassa näkökulma on Abingdo-
nin tehtaassa ja tuotannossa, ei niinkään 
autoissa. Tarina alkaa 50-luvulta, jolloin 
oikea massatuotanto alkoi. Ensimmäinen 
ei-niin-käsintehty malli oli MGA. 

Tarina päättyy tehtaan sulkemiseen 
22.10.1980. Kirjassa on juttua ja kuvia 
epäuskoisten ja katkerien työntekijöiden 
viimeisista viikoista tehtaalla. Ikävät tun-
nelmat olivat vastakohta 50-luvun iloisille 
ajoille. Silloin tuotteet olivat moderneja ja 
niistä oltiin ylpeitä. Kauppa kävi kuin sii-
maa. Viimeisinä aikoina vanhahtavia mal-
leja jopa vähän hävettiin. Johdon ja työteki-
jöiden välit olivat pahasti tulehtuneita.

Brittisportti antaa tällä kertaa neljä pistettä 
- quatre points. Jos sinulla on mielekiintoi-
nen kirja, tee siitä lyhyt juttu ja pari kuvaa.

Tomi



MALLAILUA

Isännällä on samanlainen myös 1:1 koosssa

Uusi palsta. Jäsenten pienoismalleja. 
Laita kuva ja lyhyt tekstinpätkä autos-

tasi osoitteeseen tomi.lundell@gmail.com. 
Jokaisessa Brittisportin numerossa esitel-
lään yksi MG-merkkinen pienoismalli.

Ensimmäisenä esittelyssä Martti Niemenpa-
lon Kyosho-MGB 1800 (scale 1:18)  Martti 
kertoo: ”Mallin hankin tässä pari vuotta sit-
ten eBay-palstalta voittamalla ’huudon’. Se oli 
vaurioitunut ja parsin itse kokoon sen nykyi-
seen muotoon ”leikkaa/liimaa” tyylillä”. 

Lopputulostahan ei tarvitse hävetä.

Tomi



M G B  V 8

MGB GT näki päivänvalon lokakuussa 
1965, V8 GT:n ensimmäiset tehdasyksilöt 
vuoden 1972 lopussa. Virallisesti V8 GT:tä 
tehtiin vuodesta -73 vuoteen -76. Tuotan-
toon mahtui muutama LHD yksilö, jotka 
laivattiin USA:han, mutta myytiin Euroop-
paan.

Ostin oranssin GT:n 2006, auto siistittiin 
ja ajoin sillä loppuvuoteen 2014, jolloin 
aloitin muutostyöt V8:n asentamista var-
ten. Moottorin ja 5-lovisen vaihteiston olin 
ostanut Brittiosan Kaitsulta, nämä olin 
kunnostanut. Moottori ja  vaihteisto olivat 
peräisin Roverin SD1.sestä.

Moottorin asennusta varten muokkasin 
moottoritilaa, halusin koneen mahdolli-

simman taakse ja matalalle. Muutostyössä 
oli apunani mestarillinen Seppo Veittiranta, 
nyt eläköitynyt, yrityksemme silloinen 
kantava voima. Moottorin lisäksi, tai sen 
vuoksi, autoon vaihdettiin etujarrusatulat 
sekä levyt. Edellisiä ohjaamaan asensin hyd-
raulisen jarrutehostimen.

Muutoskatsastin auton tammikuussa 2016 
ilman ongelmia. Olen ajanut autolla vajaa 
neljätuhatta kilometriä. Kuumakäynnistys 
on helteellä hankalaa, muuten GT on toi-
minut moitteetta.

Auton luonne muuttui isomman mootto-
rin myötä raskaammaksi, vaikka V8 painaa 
vähemmän kuin valurautainen nelikko. 
Koko projekti oli pettymys, MGB pir-

M G B  V 8



teällä nelos-koneella on paljon 
hauskempi kuin kasilla. Urhei-
lullinen ajo on vaihtamista, no 
isolla moottorilla ei tarvitse 
vaihtaa, auto lähtee liikkeelle 
vaikka vitosella. Parasta autossa 
taitaakin olla muhkeat äänet!

Safety Fast 

Tuomo

Eka BMC:n tekemä V8
lähdössä maailmalle



NIKSINURKKA
pinssit koruiksi

Hieman erilainen lahjaidea MG-henki-
selle vaimolle tai tyttöystävälle. Tilaa 3 

kpl MG-klubin rintamerkkiä. Maksaa vain 
3 €/kpl (postimaksu 1 €/kirje). 

Kaksi pinssiä laitetaan korvakoruiksi. Toi-
mii hyvin, ja sopii korvaan kuin korvaan. 
Ainakin jos on valmis reikä. Materiaalista 
johtuen vain lyhytaikaiseeen bile-käyttöön. 
Ettei siis tule tulehdusta.

Kolmannen pinssin takaosan piikki taivu-
tetaan rinkulaksi, johon voidaan pujottaa 
väreihin sopiva hopeinen kaulaketju. 

Tämä vitsikäs lahjasetti piristää omaa ja 
muiden tunnelmaa MG-tapahtumissa. Lah-
jan antajalle huomattavasti edullisempaa 
kuin asiointi Tillanderilla.

Marja



Jäsenesittely

Brittisportti on saanut palautetta, että olisi mukava lukea muista klubin jäsenistä ja 
MG-harrastajista. Erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvista, jotka eivät 

yleensä pitkän matkan takia pääse Haikkoon eikä muihin tilaisuuksiin, jotka tuppaavat 
keskittyä etelään.

Kerro itsestäsi oheisia kysymyksiä tarpeen mukaan hyväksi käyttäen. Tai haastattele ka-
veriasi. Laita tekstiä Brittisportille, enemmän tai vähemmän. Kuva itsestäsi/ kaveristasi 
ja/tai autosta (autoista) olisi hyvä lisä.

Jäsenesittelyllä naama tulee muille tutuksi. On helpompi tulla juttusille vaikkapa Lahden 
Classic Show ’ssa ja muissa vastaavissa isoissa tapahtumissa. Entisöinti- ja korjauskoke-
musten sekä osien vaihto helpottuu, kun tiedämme mitä MG-malleja ja muita harrastea-
joneuvoja meiltä löytyy. Yhteishenki toivottavasti syvenee ja lujittuu.

Brittisportin aineiston toimitusosoite on tomi.lundell@gmail.com . Laita viestin otsi-
koksi ”jäsenesittely”. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Voit kertoa muutakin it-
sestäsi ja autoharrastuksesta. Jäsenesittelyn muoto ja pituus on vapaa, ei paineita.

KYSYMYKSIÄ (voit viitata kysymykseen numerolla)

1. Kuka olet ja mitä hommailet MG-harrastuksen lisäksi/ missä päin Suomea  
 vaikutat? Onko sinulla muita harrastuksia?

2. Mistä sait kipinän autoharrastukseen?

3. Minkälaisia harrasteajoneuvoja omistat/ olet omistanut?
 Mistä löysit/ hankit autosi? Tunnetko autosi historiaa?

4. Miten olet laittanut autoasi? Oletko enemmän rakentelija vai    
 ajeletko vain pääasiassa? Miten paljon ajelet vuodessa?

5. Minkälaisia entisöinti ja/tai korjausprojekteja on kohdallesi sat-  
 tunut? Vaikeuksia/ kommelluksia?

6. Unelma-autosi, ”realistinen”/ ”lottovoiton sattuessa kohdalle” ?

7. Miten MG-klubin toimintaa voisi kehittää?

8. Muuta mieleen tulevaa?




