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myöhempänä tässä lehdessä. 



PUHEENJOHTAJAN PALSTA
on sitten myös kauden viimeinen venttiili-
koppa kilpailu. 

Marras/joulukuussa syyskokous ja pikku-
joulu, tarkasta päivästä ja paikasta lisää 
myöhemmin.

Yllä tulevan kauden kerhon toimintaa, jos 
ja kun viime hetken muutoksia tulee niin 
ilmoitamme kerhon lehdessä sekä sähkö-
postin välityksellä.   Tässä yhteydessä halu-
taankin jälleen muistuttaa että jos et ole saa-
nut meiltä ryhmäpostia, niin  kerro klubin 
sihteerille sähköpostiosoitteesi. Yksityisyy-
den suojaamiseksi lähetämme ryhmäviestin 
niin että vain puheenjohtajan sähköposti-
osoite näkyy.

Toivotan kaikille hyvää ja riemukasta ajo-
kautta 2018

PS.   Mielenkiintoinen ajo tapahtuma on 
jokavuotinen Suur-Saimaa ympäriajo,  kesä 
heinäkuun vaihteessa, viime vuonna 7 
MG:tä oli mukana.

Rauno Halme
Puheenjohtaja

Talvi on melkein jo mennyt ja on aika 
tarkastella vuoden 2018 toimintaa.   

Ajokausi on alkamassa jos ei vielä ihan avo- 
MG:llä niin ainakin meidän mielessä ja 
suunnitelmissa.

Maaliskuun 23. päivä on kevätkokous 
Hemingways Pubissa.  Esityslistalla sääntö-
määräiset asiat.  Vappuna jos sää sallii niin 
Vappuajo jokainen omalla tavallaan. 

Sitten ollaankin jo kesäkuussa ja meidän 
hyvin suosittu Haikko Piknik,  Haikon kar-
tanon rannalla, tilaisuus sisältää kolme vai-
hetta.  Valitaan teknisesti paras/mielenkiin-
toisesti entisöity MG.  Yleisö valitsee oman 
suosikki MG:n, ja tietysti venttiilikopasta 
tehty mäkiauto, nopein voittaa kilpailun.   
Kuten tavallista, Haikko piknik alkaa kello 
10 ja päättyy palkintoseremoniaan  kaikille 
kolmelle kilpailulle klo 12.30.  

Kesäkuun 9. päivä    lähdemme Viroon. 
Kohteena on Paatsalu Puhkekeskus, jossa 
vietämme ensimmäisen päivän. Puhekes-
kusesta olemme varanneet 12 huonetta/
mökkiä.   Ohjelmassa on saunomista sekä 
valmistamme itse grilli-illallisen.   Sieltä 
matkaamme rautatiemuseon kautta   Pär-
nuun, jossa on varattu huoneita Conference 
& Spaa Hotelista.   Paluu on  maanantaina 
11. päivä,  Ilmoittautuminen sähköpostilla 
Kauko Ruuskalle mgcc.finland@gmail.com

Kerhon tämän vuoden viimeinen tapah-
tuma on Ajokauden päättäjäiset syyskuussa 
ja paikkana on  Laiskanlinna Karjalohjalla, 
jossa saunomista, järvessä uintia ja jälleen 
valmistamme itse  grilli-tyyppisen illallisen. 
Aamiaisesta huolehtii Laiskanlinna,   siellä 



KOKOUSKUTSU

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

Aika: 

Perjantaina 23.3.2018
alkaen klo 18:30

Paikka: 

Pub Hemingway’s. 
Hietalahdenranta 11, Helsinki.

Esityslista: 

sääntömääräiset asiat 

Tervetuloa

Hallitus

  
  



KALENTERI 2019

Klubin ensimmäinen kalenteri (2018) sai suuren suosion. Näin ollen lienee selviö, että vuo-
delle 2019 tulee samantapainen. Pidä tämä mielessä ja ota kevään/kesän mittaan sopivia 
otoksia. Vanhemmatkin kuvat käyvät edelleen. Muutama ohje kuvista:

• Kuvat ovat vaakakuvia (leveys 297mm ja korkeus 191mm). Pystykuvia ei voi käyttää.
• Älä rajaa kuvaa tiukasti. Varsinaisen aiheen ympärillä saa olla ”tyhjää”. Lopullinen 

rajaus tehdään taittovaiheessa. Valmiiksi rajattu kuva voi olla hankala asetella kivasti.
• Kuvan pitää olla oikeasti tarkka, jotta se kestää painatuksen A4-koossa (kännykuva 

hämärässä harvoin onnistuu). Tavallinen pokkarikamera ottaa päivänvalossa ja auto-
maattiasetuksilla ihan kelvollisia kuvia tarkkuuden ja värien puolesta.

• Yritä löytää ”rauhallinen” paikka MG:lle. Jos kuvan reunassa näkyy joku uuden auton 
takakulma tai muuta ”ylimääräistä”, niin se on vähän niin kuin pilalla.

• Jotain hauskaa/ erikoista mukaan. Pelkkä auto nurmikolla voi näyttää tylsältä. Hieno 
tausta auttaa jo paljon. Koira kuskin penkillä tai jotain vastaavaa elävöittää kuvaa.

Tomi

p.s. Kuva yllä on vain malli. ”Paras” uusista kuvista voi hyvin päästä kansikuvaksi



Jäsenesittelyssä 
Timo Heinonen

Edellisessä Brittisportin numerossa Tomi 
pyysi kerhon jäseniä kirjoittamaan 

itsestään ”jäsenesittelyn” joten päätin ryh-
tyä tuumasta toimeen ja kirjoittaa muuta-
mia rivejä.

Nimeni on siis Timo Heinonen ja MGC-
C:ssä olen aika tuore jäsen, liityin kerhoon 
nimittäin noin vuosi sitten. Brittiautohar-
rastajana en kuitenkaan ole tuore sillä ostin 
ensimmäisen Brittiautoni vuonna 1982 ja 
siitä lähtien minulla on keskeytymättä ollut 
sekä jokapäiväisinä kulkuneuvoina että 
harrasteautoina pääasiassa Brittimerkkejä: 
Mini, Mailer, Maxi, Marina, Austin Metro, 
Morris Minor, Jaguar ja Rover yksilöitä löy-
tyy entisistä tai nykyisistä autoistani. 

MG omistajaksi ryhdyin ensimmäistä 
kertaa vasta viime vuonna. Miksi se kesti 
niin kauan vaikka minulla on ollut saman 
yhtiön autoja jo 35 vuotta johtuu kahdesta 
syystä. Olen ollut perheellinen mies lähes 
koko tuon ajan eikä MG roadsteri oikein 
hyvin sovellu perheautoksi. Toiseksi varsin-
kin nuoremmalla iällä MG oli usein liian 
kallis hankinta minun budjettiini kun taas 
noita muita Britti merkkejä sai varsinkin 
menneinä aikoina taskurahalla.

Kun kerroin vaimolleni ostaneeni ”uuden” 
auton jonka merkki oli MG hän otti tämän 
ilmoituksen vastaan tavanomaista vähem-
millä vastalauseilla. Liekkö tuo legendaari-
nen merkki herättänyt hänenkin mielessään 

MG Metro vm. 1983 odottelee
 Rouvan hyväksyntää perheen jäseneksi



myönteisiä odotuksia. Pettymys oli sitäkin 
suurempi kun esittelin uusimman hankin-
tani ”MG Metron” hänelle ja 12 vuotiaalle 
pojallemme. 

Vaimoni ensimmäiset sanat olivat: ”Eihän 
tuo ole MG”, eikä rekisteriotteeseen pai-
nettu tieto auton merkistä riittänyt muutta-
maan hänen mielipidettään. Vakuutteluni, 
että autosta löytyy hieman kulmikkaasta 
ulkomuodostaan huolimatta Minimäisen 
hauska ajettavuus ja tuttu tekniikka yhdis-
tettynä monikäyttöiseen tavaratilaan ja kol-
mihenkiselle perheellemme riittävään kulje-
tuskapasiteettiin oli kuin kärpäsen surinaa 
hänen korvissaan. 

Auto oli kuitenkin ostettu. Nyt täytyy vain 
odottaa että aika tekee tehtävänsä ja ruma 
ankanpoikanen hyväksytään perheemme 
jäseneksi. Ehkäpä vielä jonakin päivänä 
hankin ”oikeankin” MG:n varsinkin nyt 
kun Rouvan siunaus asialle on tavallaan jo 
etukäteen tullut varmistettua.

Tässä siis hieman taustaa miksi liityin vuosi 
sitten MGCC:n jäseneksi. Sen jälkeen 
olemme käyneet joitain kertoja kerhon 
tapahtumissa ja tunnelma on niissä ollut 
joka kerta mukava ja uudet tulokkaat on 
otettu ystävällisesti vastaan. Kun syysko-
kouksessa minua ehdotettiin uudeksi hal-
lituksen jäseneksi ja kokouskin oli asialle 
suopea niin hyväksyin tarjouksen mielihy-
vin. Onhan vanhoihin ajoneuvoihin liittyvä 
sosiaalisuus ja uusien ystävien tapaaminen 
tärkeä osa harrastustamme. 

Lopetan tämän tarinani tähän tällä kertaa 
etten pitkästytä teitä liikaa. Samalla jätän 
pari juttua varastoon kerrottavaksi myö-
hemmin koskien MG Metroani ja muita 
Brittiauto kokemuksia mitä matkan varrella 
on sattunut.

Terveisin, 

Timo

Corinne, Arthur ja Timo Heinonen v. 2017 Saimaan ympäriajossa vm. 1966 Minillä



NIKSINURKKA
Hansikaskotelo ja käsivarren lepuutin

Uudemmissa MGB autoissa ja myös joissakin MGA autoissa olen nähnyt kardaa-
nikotelon päällä säilytys kotelon joka myös toimii käsivarren lepuuttajana. Tästä 

innostuneena päätin valmistaa tällaisen myös omaani vuoden 66 MGB:hen.

Otetaan n.10mm vanerilevyä tai kuinka paksua sattuu löytymään ja tehdään ensin 
pahvista sabluunat kardaanikotelon muodosta. koita istuessa mihin kohtaan mielestäsi se 
kotelo olisi paras sijoittaa, jotta saat käsivarrellesi parhaan tuen.

Tee päätykappaleet joiden alareunassa tarkka kardaanikotelon muoto ja n. 50 cm pitkät 
seinät sivuille. Liimaa nämä yhteen ja käytä tarvittaessa pieniä nauloja vahvistamaan 
rakenne. Sovita lootaa paikalleen ja tarkista laatikon sisältä ettei isoja reikiä kardaanikote-
lon ja lootan välillä.

Hio ja viimeistele maalaamalla, sitten tee kansi joka hieman pidempi kuin loota ja pääl-
lystä lootan kansi kankaalla tai nahalla. sitten vain pianosarana takareunaan ja niin hieno 
ja käytännöllinen glovebox/armrest on valmis. 

Kari Vavuli



VIRON RETKI 9-11.6.2018
Lähde mukaan Paatsaluun ja Pärnuun

• Kokoontuminen Länsisatamassa lauantaina 9.6. klo 7:30, Eckerö Line’n                                 
llaiva M/s Finlandia lähtee klo 9:00.

• Buffet-aamiainen laivassa alk. klo 8:30 (sis. lauttalipun hintaan).                            
Tallinnassa ollaan klo 11:15.

• Tankkaustauko Rocca al Mare -kauppakeskuksessa, jokainen hankkii omat       
grillauseväät illaksi, puhkekeskuksessa odottaa iso grilli kuumana.

• Paatsalu Puhkekeskuksessa ollaan iltapäivällä (majoitus maksetaan paikan    
päällä, €27/henkilö). https://www.paatsalupuhkekeskus.ee/

• Grillausta ja saunomista meren rannalla.
• Lähtö kohti Pärnua sunnuntaina puolelta päivin (tai kohti Tallinnaa, jos olet        

lliikkeellä yhden yöpymisen taktiikalla).
• Mahdollinen vierailu kapearaidemuseossa Lavassaaressa                               

http://www.museumrailway.ee/en/
• Majoittuminen Strand Spa and Conference Hotel’lissa Pärnussa (maksetaan    

paikan päällä, €72/2hengen huone sisältäen kylpylän ja palveluita).
• Yhteinen illallinen halukkaille (omakustanteinen). http://www.strand.ee/fi/
• Lähtö kohti Tallinnaa maanantaina puoliltapäivin, reitti sovitaan aamulla riippuen 

paljonko aikaa on käytettävissä. Tavoitteena paluu sivuteitä pitkin.
• Tapaaminen Reisisadamassa klo 16:00, laiva lähtee klo 18:30.
• Buffet-illallinen laivassa alk. klo 18:15 (sis. lauttalipun hintaan),                               

Helsingissä ollaan klo 21:00
• Ilmoittautumiset mgcc.finland@gmail.com pääsiäiseen mennessä (2.huhti-

kuuta). Hotellihuoneita on rajoitetusti. MGCCF:n kiintiö täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Lauttalippujen hinnat 2hlö + auto: €232 tai 1hlö €144 
(hinnat ovat samat on paluu sitten su tai ma) Tervetuloa mukaan! 

• Ilmoittautuneet saavat tarkat ohjeet (sähkö)postitse.



Vierailulla jälleen Grips Garage Van-
taalla ja tutkimassa miten Michael 

Richardson ja Grips Garagen MGA-EV 
projekti etenee.   Kuten aikaisemmin ker-
roin, Michael vastaa ”EV Systems Enginee-
ring & Industrial Design” puolesta ja Grips 
Garage auton korista ja sisustuksesta sekä 
pitää huolen kaikesta muusta, jotta auton 
pysyy MGA’na.    

Tällä hetkellä runko, kori, sisusta/verhoilu 
ja “kojelauta” (jos sellaista nimitystä voin 
käyttää) ovat paikallaan. Tyylikkäästi on 
kokonaisuus rakennettu.   Korin tumma 
vihreä värisävy on British Racing Green ja 
auton kaksiväriset oranssin ruskean sisätilat 
sopivat hyvin yhteen korin kanssa.  

Auto on lähes valmis lopulliseen testiajoon 
sekä “normaaliin” käyttöön, mutta koeajo 
on todennäköisesti vasta keväällä tai alku-
kesästä. Kaikki sähkökomponentit on asen-
nettu ja akustot lattioiden sekä takaluukun 
alla. Enää on vain odotettava, että Michael 
tekee sen ensimmäisen testiajon.

Muistutuksena MGA-EV:n takuu on kaksi 
vuotta, akusto on 400 volttia ja kapasiteetti 
22 kWh. Akustoon on liitettynä suora 
(direct-drive) 21,2 kWh:n sähkömoottori, 
jonka teho on 110 kW. Yhdellä latauksella 
odotetaan pääsevän noin 100-150 kilomet-
riä ja yhdellä CHAdeMO DC -pikalaturilla 
latausaika on vain vähän enemmän kuin 
normaali kahvipaussi eli noin puoli tuntia.

MGA-EV ROADSTER.
Maailman ensimmäinen sähkö-MGA, osa 3



Suomessa on jo 1200 EV-lataus-
asemaa, joista 450 on pikalataus-
asemia. (Kartta löytyy tästä https://
www.fortum.fi/fortum-charge-dri-
ve-tietoa-meista)  Sähkö-MGA:n 
kuljettajan pitäisi siis pystyä mene-
mään useampaankin tapahtumaan 
kesän aikana ilman suurempaa 
huolta siitä, mistä saa ladattua akut 
taas täyteen.

Jäädään odottamaan MGA-EV:n 
koeajoa joskus keväällä.

Rauno Halme



MALLAILUA
Tässä numerossa Kari Vavulin 
MGB-THE MAN WITH THE 
GOLDEN GUN. Tätä vuoden 
1967 MGB:tä ajoi Bond tyttö 
Mary Goodnight, jota näytteli 
Britt Ekland Hongkongissa. 
Tämä auto on kirppari löytö 
alkuperäisessä pakkauksessaan.

Kari



XLV TALVIAJO
3 helmikuuta 2018

Joka vuosi Suomen sydäntalvella Kes-
ki-Suomen Mobilistit pitävät talviajon 

keskellä keski-Suomen lumia. Tänä vuonna 
siihen osallistui melkein 200 ajoneuvoa 
– vanhimmillaan vuoden 1902 Rambler 
model C ja joka tapauksessa vähintään 30 
vuotta vanhoja, mukaan lukien muutama 
moottoripyörä, viidentoista auton edustus-
joukkue Ruotsista, sekä muutama ajoneuvo 
muista naapurimaista.

Rauno osallistui tähän ralliin tänä vuonna 
neljättätoista kertaa, tällä kertaa mei-
dän 1969 MG-B GT:llä myönnytyksenä 
minulle, koska siinä on kova katto ja läm-
mitys. Edellisenä päivänä oli satanut noin 
20 cm lunta, mutta lähdimme silti kotoa 
Espoosta suunnitellusti perjantaiaamuna 
klo 9 lämpötilan ollessa mukavan lempeä 
+1o ja suuntasimme pohjoiseen Saarijär-
velle TomTom-navigaattorin avulla (jolla 

on vaikeuksia lausua suomenkielisiä nimiä). 
Puolipäivän paikkeella alkoi lunta sataa 
kevyesti ja auraamattomilla paikoilla alkoi 
olla vaikea erottaa, missä tie kulkee. Meillä 
ei ollut nastarenkaita vaan ympärivuotiset 
kitkarenkaat, joten Raunon oli oltava hyvin 
varoinen ajaessaan lumen peittämällä jäällä.

Pidimme lyhyen lounastauon ja saavuimme 
Summassaari-hotellille noin klo 1530. 
Olimme varanneet paikat hieman liian 
myöhään saadaksemme huoneen pääraken-
nuksessa, mutta meillä oli varaus järvenran-
tamökkiin noin 0,5 km päärakennuksesta. 
Asetuimme taloon mukavasti (vaikka-
kin pieni paniikki tuli kun hetkeksi aikaa 
hukkasimme huoneen avaimen) ja sitten 
ajoimme takaisin päähotellille, jossa meitä 
oli vastassa Ruotsin-ystävämme Britta ja 
Leo Tatti. Vietimme loppuiltapäivän hei-
dän kanssaan ja tervehtien uusia tulokkaita.



Britta ja Leo yleensä osallistuvat tähän 
talviajoon toisella heidän kahdesta 1952 
MG-TD:stä (joista kummastakin on katto 
kokonaan poistettu) ja he ajavat kotoaan 
Vallentunasta, hieman Tukholmasta pohjoi-
seen, Tornion kautta Pohjanlahden ympäri 
ja takaisin alas, viipyen matkalla 4-5 päivää 
ja siten yleensä voittaen pisimmän matkan 
palkinnon. Mutta tänä vuonna he tulivat 
Leon “uudessa” 1970 Daf 55:ssä, edelleen 
pohjoisen kautta ajaen. Yhdessä vaiheessa, 
väistäessään vastaan tulevaa kuorma-au-
toa, heidän autonsa pyörähti tieltä pois ja 
tienviereiseen lumipenkkaan ja he pääsivät 
takaisin tielle vasta ohi kulkevan kuor-
ma-auton avulla. Onneksi autoon ei tullut 
vahinkoa ja loppumatka Summassaarelle 
kävi rauhallisesti.

Illallisen jälkeen palasimme 
mökillemme. Hotellin 
lämpömittari näytti klo 20 
aikaan -11o, joten Rauno 
kytki auton lämmittimen 
ulkopistokkeeseen. Mökin 
eräs toinen asukas kom-
mentoi tätä nähdessään, 
että sähköautot ovat liian 
moderneja osallistuak-
seen tähän ajoon! Muuta-
man tunnin päästä Rauno 
muisti, että pitkäaikainen 
lämmittely ei ollut suositel-
tavaa, joten nousi ja pukeu-
tui ja meni ulos kytkemään 
lämmityksen pois päältä. 
Kuitenkin aamulla klo 8 
auringonnousua edeltävässä 
valossa ja lämpötilan ollessa 
vain -16o auto ei suostu-
nut käynnistymään, eikä 
kukaan ollut yllättynyt. 
Rauno soitti Leolle, joka 

tuli ja yritti antaa käynnistykseen vetoapua, 
mutta Daf oli liian kevyt vetääkseen meidän 
MG:tä. Lopulta mökin yksi toinen asukas 
onnistui vetämään meitä 1964 Plymouth 
Valiant V 100:lla. Onnistuimme siis pääse-
mään hotellille erittäin nopealle aamiaiselle 
auton moottorin jäädessä käyntiin, ja sitten 
ajoimme Saarijärvelle viralliselle lähtöpis-
teelle.

Lähdimme virallisesti liikkeelle mukavassa 
auringonpaisteessa ja ajoimme mutkan 
taakse odottamaan Tattien omaa aloitusta 
– tunnin! Minä jäin autoon, jotta moot-
torin käyntiin jättäminen ei näyttäisi liian 
kummalliselta, ja Rauno pystyi seuraamaan 
monen muun auton lähtöä. Suurimmalla 



osalla teitä lumi oli suurimmaksi osaksi 
aurattu, muodostaen mukavasti lumisia tur-
vavalleja teiden varsille.

Vähän ennen lounasta pidettiin aika-ajot 
kilparadalla. Autot lähtivät minuutin välein, 
joka aiheutti melkoisen ruuhkan vuoroaan 
odottavia autoja. Kaikki meni silti sujuvasti 
ja vaikka ajoaikamme oli kaukana voitto-
ajasta, meillä oli hauskaa. Läheisessä Wan-
hat Wehkeet -museossa tarjoiltiin tervetul-
lut kuuma keitto lounaaksi ja siellä meidän 
piti myös vastata sarjaan kysymyksiä, vaikka 
luulen että pisteemme olisivat olleet nolla!

Jatkoimme ajoa ja pääsimme turvallisesti 
takaisin hotellilla olevaan maaliin ennen 
pimeätä, viimeisen kysymyksen jälkeen 
(lipun juurella olevan lumen syvyyden arvi-
ointi) sekä ajettuamme noin 125 km. Illalla 
oli gala-illallinen sekä palkintojenjako. Tatit 

saivat odotetusti pisimmän matkan pal-
kinnon ja vähän myöhemmin minä voitin 
arpajaisissa – lumilapion sekä paketin tal-
vilaatuista autovahaa. Lähdimme vähän 
ennen kuin musiikki alkoi ja Tatit myöhem-
min vahvistivat meille sen olleen viisas teko, 
sillä musiikki ehdottomasti ei ollut meidän 
(eikä heidänkään) makuun!

Meidän MG oli käyttäytynyt illan aikana 
hyvin, käynnistysten onnistuessa ilman vas-
talauseita. Joten Rauno päätti ottaa riskin ja 
ajoi takaisin mökillemme, suunnitelmana 
herätä noin kolmen tunnin välein käyn-
nistämään ja lämmittelemään moottoria. 
Viralliseen ohjelmaan kuului makkaran-
paistoa keskiyönä ulkona parkkipaikalla 
mutta valitettavasti se jäi meiltä väliin, sillä 
auto ehdottomasti kieltäytyi osoittamasta 
mitään elon merkkejä, joten palasimme 
sänkyyn makkaratta. Koska starttimoottori 



oli selvästi irtisanoutunut, moot-
toria olisi turha yrittää käynnistää 
muutaman tunnin välein, joten 
Rauno lopulta sai kuin saikin 
nukuttua koko yön hyvin.

Sunnuntaina aamulla mökin 
muut asukkaat yrittivät antaa 
meille käynnistykseen vetoapua, 
mutta eivät saaneet riittävästi 
pitoa lumella. Rauno alkoi käve-
lemään päähotellille hakeakseen 
apua, mutta puolessavälissä sai 
kiinni Olavi Nenosen hinauspal-
velurekan, jossa oli jo 1930 Ford 
A lastattu kyytiin. Hän tuli mie-
lellään auttamaan tarvittavassa 
hinauksessa, joten onnistuimme 
pääsemään hotellille pikaiselle 
aamiaiselle, moottorin jäädessä 
luonnollisesti käyntiin.

Aloitimme etelään ajamisen noin 
0930 lämpötilan ollessa -19o ja 
aurinko silmissämme ja heijas-
taen erittäin jäisiltä teiltä. Meidän 
piti käyttää TomTom-navigaatto-
ria nopeusmittarina, koska auto 
näytti tasan 0 km/h (kaapeli oli 
mahdollisesti jäätynyt hajalle), 
mutta varsinainen suunnistus 
hoidettiin Googlella kännykässä, 
koska meidän TomTomin kar-
tat ovat melko vanhentuneita. 
Pysähdyimme myös muutaman 
kerran tankkaamaan, tietenkin 
pitäen moottorin samalla käyn-
nissä, sekä pysähdyimme suun-
nitellusti lounaalle vähän ennen 
Hämeenlinnaa mukavassa hirsi-
mökkikahvilassa järven rannalla.

Eräällä kotimatkan pysähdyk-
sellä Leo kertoi meille, että hänen 



Dafinsa kanssa oli ongelma eikä se suostu-
nut pysymään tyhjäkäynnillä lainkaan, ei 
edes liikennevaloissa – hänen piti sammut-
taa se joka kerta ja sitten uudelleenkäynnis-
tää ja lähteä heti liikkeelle. Rauno pelkäsi, 
että yritykset vetokäynnistää meidän autoa 
olivat jotenkin rasittaneet pientä autopar-
kaa, joten seuraavana aamuna (maanan-
taina) meidän piti Volvollamme saattaa Daf 
satamaan, ajaen reittiä Helsingin läpi jossa 
oli mahdollisimman vähän liikennevaloja. 
Tämä onnistui ilman ongelmia ja Leo jär-
jesti lava-auton kuljettamaan heitä Tukhol-
man satamasta kotiin.

Saavuimme kotiin mukavasti ennen 
pimeätä klo 15, lämpötila nyt -7,5o. Arve-
lisin, että meidän 1969 MGB-GT tarvitsee 
jonkin verran huoltoa tänä kesänä. Muun 
muassa lämmitysjärjestelmä toimi todella 
huonosti eikä meitä juurikaan lämmittänyt, 
vaikkakin se piti pahimman kylmän auton 
ulkopuolella. Mutta kuten Leo sanoo: Ei 
ole oikeasti kylmä, tuntuu vaan siltä!

Tarina:  Ann Halme
Kuvat:  Rauno Halme

Classic Motor Show
Lahti 5-6.5.2018

 MGCCF:llä on oma osasto Lahden näytte- 
 lyssä. Tule tutustumaan. Lahden Messu- 
 keskus, Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti



Kirjanurkka

Kirjanurkka palstan piti loppua edelli-
sessä Brittisportissa, mutta tässä vielä 

yksi jutun pätkä aiheesta. Arvioinnissa on 
kaksi kirjaa, joista ”Gold Portfolio” koostuu 
1929-1939 ilmestyneistä artikkeleista mm. 
The Motor -lehdessä. Vanhoja koeajoja on 
mielenkiintoista silmäillä. Valitettavasti pai-
notekniikka 30-luvulla ei ollut nykytasolla. 
Vanhat artikkelit skannattuina nykytekniik-
kaan näyttävät vähän suttuisilta. 

Toinen kirja ”Photo Archive” koostuu 
samoin vanhoista, lehdistä skannatuista 
kuvista, ja lyhyistä kuvateksteistä. Paino-
tekniset ongelmat ovat tässä tapauksessa lie-
vempiä. Brittisportti antaa näille opuksille 3 
pistettä kummallekin - trois points.

Tomi







Brittisportti-lehti kootaan talkooperiaatteella. Kukaan yksittäinen henkilö ei 
ole vastuussa aviisin ilmestymisestä. Jos juttuja piisaa, niin lehti ilmestyy. 

Jos ei, niin sitten ei. Tässä muutamia juttuideoita.

Jäsenesittely

Helppo ja mielenkiintoinen aihe. Haastattele itseäsi tai kaveriasi. Liitä mukaan 
kuva tai pari. 

Aikajana

Miten aika muuttaa miestä (henkilöä). Autoaiheinen kuva tältä hetkeltä ja vuo-
sien takaa. Vertaileva ”tutkimus”. Ei kuitenkaan vakavasti.

Matkakertomus

MG-matka koto- tai ulkomaille. Voi olla vanhempikin keikka.

Niksinurkka

Pieniä parannuksia autoon tai korjausvinkkejä.

Matkakertomus

MG-matka koto- tai ulkomaille. Voi olla vanhempikin keikka, jos se on vielä 
muistissa.

Korjauskertomus

Tarina kokonaisesta entisöinnistä tai jonkin yksittäisen osakokonaisuuden 
laittamisesta.

Mielipidekirjoitus

Miten yhdistystä pitäisi kehittää. Mikä toimii nyt, mikä ei.

Muu aihe

Voit kirjoittaa melkein mistä tahansa kunhan se liittyy jotenkin harrastee-
seemme.

JUTTUJA BRITTISPORTTIIN



ILLAWARRA  New South 
Wales,  Australia

Saimme kutsun perhekokoukseen Aust-
raliaan, joten ajattelimme, että olisi 

mielenkiintoista nähdä samalla, miten aust-
ralialaiset järjestävät heidän MG-ajonsa & 
picnic-tilaisuutensa ja että ovatko ne saman-
laisia kuin Haikko-picnic vai ihan jotain 
muuta. Mutta mistä saisi MGB:n kaukana 
omasta autotallista, jotta voisi osallistua?

Ajattelin, että kysytäänpä MG Car Club 
Sydney:stä, jos joku jäsenistä voisi vaikka 
lainata meille MG:tä päiväksi. Sähköpos-
tiviesti klubille ja vastaus tuli välittömästi, 
että on olemassa http://www.vintagean-
dclassiccarhire.com.au, joka koordinoi klas-
sikkoautojen vuokrausta.

Kerhon neuvojen mukaan haku päälle niin 
heti löytyi kolme MGB-autoja vuokraavaa 
omistajaa. Hyvän tuntuinen 1965 MGB 
löytyi ja vain noin 30 km. meidän majoi-
tuksesta. Sähköposti omistajalle, joka vah-
visti, että hänen MGB olisi saatavana pyy-
dettynä päivänä ja että olemme tervetulleita 
vuokraamaan sitä yhdeksi päiväksi, vuokran 
ollessa 350 Dollaria / 200 km.

Sitten vain toinen sähköpostiviesti MG-ker-
holle, jossa ilmoitin, että olisimme tulossa 
heidän ajo & picnic -tilaisuuteen 30. mar-

raskuuta. Vastaus tuli välittömästi, että 
olemme tervetulleita.

Torstaina 30. marraskuuta ei muuta kuin 
hakemaan varaamamme MGB:tä. Omistaja 
antoi meille lyhyen selvityksen miten kaikki 
toimii. Sitten vain menoksi 75 kilometrin 
päähän etelään kohti Illawarran maise-
makahvilaa, mikä oli sovittu tapahtuman 
kokoontumispaikaksi.

Ennenkuin lähdettiin ajamaan, niin sovit-
tiin vaimon kanssa, että hän muistuttaisi 
minua jokaisessa risteyksessä vasemman-
puolisesta liikenteestä. Aina, missä en pääs-
syt ajamaan jonkun perässä risteyksessä, 
ehkä varoituksista johtuen, tuli ajettua ehkä 
vähän liikaakin vasemmalla, sillä tuli käytyä 
pientareella turhan usein. Muuten ajo meni 
hyvin vaikka vähän häiritsi, kun MG:n vil-
kut eivät jostain syystä toimineet. No, käsi-
merkeillä homma onnistui.

Illawarran Sublime Point Lookout -pysä-
köintialueelle päästiin ilman muita vaikeuk



sia. Tilaisuus oli yhteisajo & picnic -jaguaa-
ri-kerhon kanssa, joten paikalla oli muutama 
vanha kunnon Jaguaari. Aikamme maisemia 
ja autoja katseltuamme, menimme paikan 
kahvilaan kevyelle aamiaiselle ja kahville, 
jossa kerhon TF-osaston puheenjohtaja 
Professor Michael Hough toivotti meidät 
avajaispuheessaan tervetulleeksi ja kertoi 
tulevista tapahtumista. Minun vastauspu-
heessani taas kerroin suomen MG-kerhon 
historiasta ja nykyisestä toiminnasta, Brit-
tisportti-lehdestä sekä kerhon FB- ja netti-
sivuista.

Puheitten ja kahvin jälkeen ajettiin letkassa 
toiselle Bulli-näköalapaikalle, josta oli taas 
hieno näköala alla olevaan Wollongongin 
kaupunkiin sekä aavalle merelle.

Sieltä ajettiin letkassa Panorama Hotel 
-ravintolaan, joka oli vain ehkä parin kilo-
metrin päässä, jossa buffet-tyyppinen lou-
nas oli odottamassa. Ravintola oli järjes-
tänyt kivasti yhden pitkän pöydän, johon 
kaikki MG- ja Jaguar-henkilöt mahtuivat.

Lounas oli viimeinen tilaisuus, jonka jäl-
keen vain ajo takaisin Sydneyhyn, auton 
tankkaus ja palautus. Auton vuokrauksen 
paperityöt kuten vakuutukset ym. oli koko-
naisuutena äärimmäisen helppo ja nopea 
toimitus.

Noin yleisesti ottaen tämä tilaisuus (ajo 
& picnic) oli muuten sama kuin meidän 
Haikko picnic paitsi että tässä mentiin 
ravintolaan syömään. Kun juttelin eri hen-
kilöiden kanssa niin heillä on usein aivan 
sama systeemi kuin meidän Haikko picni-
cissä eli jokainen tuo omat eväänsä.

Jos tulee mentyä Australiaan uudestaan niin 
kyllä auton vuokraus täytyy tehdä uudes-
taan ja mennä mukaan heidän tilaisuuk-
siinsa.

Rauno & Ann Halme




