


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
Laittakaa muutama valokuva ja pieni tarina 
siitä, mitä teitte siellä ja mikä siellä on mie-
lenkiintoista. Aivan liian usein vierailemme 
tuntemattomissa kaupungeissa tai alueilla 
ja sitten kun palaamme kotiin, meiltä kysy-
tään, että kävittekö siellä ja siellä? “Siellähän 
on se ja se paikka, jossa kaikkien kannattaa 
käydä kun on paikkakunnalla.”

Laittakaahan mielenkiintoisista vierailupai-
koista – Suomessa tai ulkomailla – lyhyt 
juttu sähköpostilla sekä muutama kuva 
osoitteeseen mgcc.finland@gmail.com. Lai-
tetaan parhaat jutut ja kuvat sitten kerhon 
kotisivuille http://www.mgcc.fi.

Toivotan kaikille hyvää kesää ja mukavia 
MG-matkoja!

Rauno Halme

Kokoontuminen Malmin lentokentällä 2017,  
Autohistoriallisen Seuran tilaisuus.

Ajokausi on jo alkamassa, ja haluaisin 
muistuttaa, että klubin kauden ensim-

mäinen tapahtuma on Haikko Picnic kesä-
kuun 3. päivä. Sitä ennen meillä oli Classic 
Motor Show Lahdessa, jossa meillä oli oma 
kahden auton MGA & MGB -osasto, lisää 
sivulla 11.
 
Haikko Picnic on kalenterimme suosituin 
tapahtuma ja toivon, että olette jo mer-
kinneet sen omiin kalentereihinne. Viron-
matka seuraakin sitten vain viikko Haikon 
jälkeen. Tänä vuonna olemme päättäneet 
käydä myös juna-museossa, joka on muka-
vasti matkan varrella juuri ennen Pärnua.

Tästä muistuukin mieleen, että kun käytte 
kesäaikana erilaisissa tilaisuuksissa ja pai-
koissa, niin kertokaa meille, missä on mie-
lenkiintoisia paikkoja tai tilaisuuksia, joissa 
klubin muutkin jäsenet voisivat käydä. 



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

• Kuvien pitäisi olla vaakakuvia. Pystykuvia on hankala rajata. Ehkä kaksi pystykuvaa 
vierekkäin voisi onnistua.

• 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



Ohjauspyörä
 Pokaalin lahjoitus kerholle

Hemingway’s  Bar & Cafessa pidettiin  
MG Car Club kerhon sääntömääräi-

nen kevätkokous 23 Maaliskuuta.  Ennen 
kokouksen alkua Mikael Westermarck ja 
Christer Sandberg lahjoittivat Klubille 
hienon MG aiheisen Ohjauspyörä Pokaa-
lin.  Mikael Westermarck pyysi että ker-
hon hallitus  käyttäisi sitä parhaalla mah-
dollisella tavalla, joko kiertopalkintona tai 
muuten hyvällä tavalla kerhon toiminnassa.  
Puheenjohtaja Rauno Halme vastaanotti 
pokaalin ja lupasi keskustella hallituksen 
kanssa jotta sille saadaan paras mahdollinen 
käyttö. Pokaali  painaa noin 1,5 kg ja on 
käsin tehty ohjauspyörän muodossa.

Rauno Halme
Puheenjohtaja



Joskus tulee roikuttua EBay:ssä ihan vaan 
ajankuluksi. Laitoin MGA-pienoismal-

lista hullunhalvan tarjouksen, jos vaikka 
kävisi tuuri. No kävi. Kun ei ole ”pakko” 
ostaa, niin koepalloja on helppo heitellä.

Mallin piti olla twin cam. Siltä moottori 
näyttikin, mutta alla oli pinnapyörät. TC:s-
sähän pitäisi olla Dunlopin peltiset vanteet. 
Ehkä valmistaja oli ajatellut, että pinnat 
olisivat myyvemmät. Ylikiiltävä kirkaanpu-
nainen lopputulos oli kuitenkin mielestäni 
vähän turhan tavanomainen.

Poistin puskurit ja muut koristeosat. Avat-
tavan takaluukun ja matkustajan oven 
paklasin umpeen. Keulan ilmanottoaukko 
sai uuden muodon ilman kromigrilliä. 

Matkustajan istumapaikan päälle laitoin 
muovinpalasta katteen. Kuljettajan aerody-
naaminen niskatuki syntyi kuulakärkiky-
nän kuoresta. Tuulilasi kirkkaasta muovista. 
Tavallisella autopakkelilla oli helppo silo-
tella. Aikuinen mies on terve kun se leikkii.

Tomi

MALLAILUA



Rekisteröity ja 2007 alkaen liikennekäytöstä poistettu. Katsastukset aina 
olleet ok. Olen 2. omistaja autolle.

Ostin Englannissa 1977 ja toin muuttoautona Suomeen 1980. MG ollut 
käytössä kesäautona ja säilytetty autotallissa Nurmijärvellä.

Ohjaus kuten pitääkin on oikealla RHD. Autossa on ylivaihde ja taakse 
laskostuva kattoluukku. Tehtaan MG vaihtomoottori 1800 cc asennettiin 
British Leyland huollossa 12/1978. Moottorilla on ajettu 38 t mailia ja au-
tolla 115 t mailia.

Huoltokorjauksia tehty mittavasti - kuitit on tallella. Helmapellit ja tuuli-
lasi vaihdettu sekä auto on 
maalattu uudelleen ja alus-
tasuojattu. Varaosia annan 
mukaan. 

Osta ja entisöi unelma-
autoksesi.

Hintapyyntö 9 000 €. 

Soittele
Markku 045 2340220

Myynnissä MGB GT vm. 1972



Monessa MG’s on turhan tiheä perävä-
litys, ja etenkin MG TD:n peräväli-

tys on tehtaalta lähdettäessä usein 5,125:1. 
Tällöin mukavassa (maksimi-) matkavauh-
dissa, noin 80–90 km/h, moottori kiertää 
tuommoiset reilut 4000 kierrosta, mikä 
ei ole kovin suositeltavaa. Siitä saattaakin 
usein tulla mieleen, että olisikohan syytä 
vaihtaa vaihteistoon, jossa on sähköinen 
ylivaihde –  kuten on joissain MGB:ssä 
vakiona – taikka 5-vaihteiseen Fordin tai 
Mazdan  laatikkoon.

Ennen kuin tilaat uutta vaihteistoa, kannat-
taa kuitenkin tarkistaa, mikä on perävälitys 
– jos ei muuten niin ihan vaan mielenkiin-
non vuoksi. Ja sehän käy helposti. Nosta 
yksi takapyörä tunkilla ilmaan ja merkitse 

Niksinurkka   
Perän Välityssuhde

kardaaniakseliin viiva tai laita teippipala, 
josta voidaan laskea kierrokset. Nyt vain 
vaihde vapaalle ja pyörittämään rengasta 
tasan 20 kierrosta. Jos kardaaniakseli pyöri 
esim. 43 kierrosta niin perän välitys on 
4,3:1. (Jos molemmat pyörät pyörii yhtä 
aikaa niinkuin ajossa niin 10 kierrosta riit-
tää samaan tulokseen.)

Sitten voikin miettiä, millainen vaihtoehto 
olisi parempi: muuttaa perän välitystä vai 
hankkia 5-vaihteinen vaihteisto vai vaihtaa 
renkaat mahdollisimman suuriksi halkaisi-
jaltaan, jotta olisi mukavampi ajella nykyi-
sillä hyvillä teillä.

Rauno Halme



 Kuvia Lahden
Classic Motor Show’sta

MG-klubi osallistui Lahden näyttelyyn pitkästä aikaa. Syynä tämän vuuoden teema Britti-
autot. Standi oli hyvällä paikalla ja herätti kiinnostusta. Erityisesti hyvin entisöityjen Martti 
Niemenpalon MGB:n ja Hannu Sundellin MGA:n ansiosta.  Myös Rocker Cover -autot 
herättivät huvitusta. Yleisöä oli ennätysmäärä. Hyvä sää sai ihmiset liikkeelle. Tomi



Omalla osastolla oli autoja kaikissa kokoluokissa



Muilla osastoilla autoja löytyi kaikissa kuntoluokissa



HELATORSTAIAJOT 2018

Helatorstai osui tänä vuonna 10 päivään 
Toukokuuta ja ilma oli mitä kaunein, 

joten ei muuta kuin katto alas ja kohti Vihti-
järveä jossa Auto historiallinen seura järjesti 
ajot ja johon myös MG klubi oli kutsuttu.

AHS:n Puheenjohtaja Hans Brummer 
lähetti autokunnat arvokkaasti matkaan 
ensimmäisenä nolla auto joka oli MGB 
ohjaksissa Lasse Mäkelä. Kaikkiaan paikalla 
oli kymmenkunta MG merkkistä autoa 
yksi MGA ja loput MGB:tä. MG muuten 
taisi olla yleisin automerkki näissä kinke-
reissä, mukana oli kaikkiaan noin 80 autoa 
20-luvun autoista aina uudempiin museo 
autoihin. Mukaan oli liittynyt myös rouva 
Sylvi Kekkosen vanha Morris Mini.  Ajo-

reitti kierteli ihanissa maisemissä Uudel-
lamaalla ja kävimme tutustumassa Vihdin 
museoon sekä Rajamäellä viinamuseoon 
josta ei valitettavasti saanut maistiaisia. 
Maaliin saavuttuamme odotti meitä mait-
tava pitopöytä lounas jonka jälkeen pal-
kittiin kysymyksiin parhaiten vastanneet 
ja palkittiin myös parhaat asu/ajoneuvo 
yhdistelmät. Yksi asu/ajoneuvo palkittu oli 
pariskunta MGB:llä joka sai myös erikois-
maininnan hyvästä 60 lukuisesta pukeutu-
misesta. Hauskaa oli ja ensi vuonna mukaan 
taas suurella joukolla.

Kari Vavuli



2,500 km pohjoiseen Sydneystä ja 200 km länteen Cairnsin kaupungista, melkein kes-
kellä ei mitään, löytyy harvinainen automuseo, jota kutsutaan nimellä “Toms Classic Car 
Museum”. Autoja on reilu tusina ja kaikki Ford-merkkisiä.

Tom on itse entisöinyt autoja ainakin viimeiset 30 vuotta pääasiassa yksin, ja hyvältä näyt-
tää: hänen kokoelmastaan voit löytää armeijan autojen lisäksi mm. Ford Pick Up 1928 40 
hv-moottorilla, jonka kori on rakennettu Australiassa, Ford kuorma-auton malli 21 T 3/4 
ton, jonka moottorina 95 hv Mercury, Ford 1953 Custom Line Sedan 239 ci sivuventtiili 
V8 -moottorilla, Ford Mustang 1965, sekä monia muita klassikoita.

Yksi Ford on kuitenkin yli muiden, nimittäin Ford 1970 XW Falcon GT Sedan Phase II, 
joka on Tomin ja muidenkin mielestä niin arvokas, että se ei saa pölyyntyä, joten se on 
laitettu muoviseen puhtaalla ilmalla täytettyyn muoviseen minitalliin (Carcoon).

Chilligoessa ilma on yleensä kuivaa ja pölyistä, joten Tom joka ei käytä kenkiä on laittanut 
kyltin ajotielle: “Drive slowly, too much bloody dust” ja niinhän se on, että pölyä on joka 
paikassa etenkin jos ajoi pihaan oikein reippaasti.

Ford-automuseossa ei ole aitoja tai ovia: ei kuulemma ole tarvis, kun Chilligoen kaupun-
gissa tai paremmin sanottuna kylässä asuu vain vajaat 200 asukasta. Chilligoe oli 1900-
luvun vaihteessa vilkas kaivoskaupunki, jossa oli yli 1000 kaivostyöläistä, mutta kun kupari, 
hopea ja kulta alkoivat loppua 1940-luvun alkupuolella niin asukkaatkin lähtivät.

Chilligoehen ja Tom Classic Ford -museoon pääsee, jos hyppää Savannahlander-junaan, 
joka lähtee aikataulun mukaan kerran viikossa Cairnsin kaupungista ja tekee edestakaisen 
matkan Almaden/Forsayth/Mt. Surprise kautta takaisin Cairnsiin. Matkaa tulee noin 800 
km ja aikaa menee neljä päivää.  Savannahlander-juna on rakennettu vuonna 1963 ja se 
matkaa kapeaa rautatietä, joka teh-
tiin malmin kuljetukseen vuonna 
1901. Matka on mukava ja junan 
kaksi kuljettajaa pysäyttää junan 
heti, kun näkevät krokotiilin, käär-
meen tai muita Australian villejä 
eläimiä ja tietysti samalla matkalla 
näkee Tomin erikoisen museon.

Rauno & AnnLL

Classic Ford automuseo.
(Tom Prior, Queensland, Australia)





Sarvisalossa järjestetään kesä-
lauantaisin jo perinteeksi muo-
dostunut saaristolaiskesätori.

Lauantaina 21.7. on jälleen vuo-
rossa veteraaniajoneuvopäivä, 
jossa aikaisempina vuosina MG.t 
ovat olleet edustavasti näytillä.
  
TULE SINÄKIN MUKAAN! 
Ajo-ohje: Porvoo – Isnäs -Sarvi-
salo Noin 30 km Porvoosta 

Kesätorin jälkeen kannattaa 
poiketa lounaalle Wäfvars Cafe´ 
&Pubiin.   

SARVISALON KESÄTORI    SARFSALÖ SOMMARTORG

VETERAANIAUTOPÄIVÄ VETERANBILSDAG 
LAUANTAINA 21.7.2018 LÖRDAG 21.7.2018
klo 10 – 12   klo 10 - 12

På Sarfsalö ordnas under som-
marlördagar ett nu redan tradi-
tionellt sommatorg.

Lördagen den 21.7. är åter en 
veteranfordonsdag. MG bilarna 
har varit värdigt representerade 
under tidigare år.
  
KOM OCKSÅ DU MED!
Köranvisning: Borgå – Isnäs – 
Sarfsalö. Ca. 30 km från Borgå

Efter sommartorget rekommen-
deras lunch på Wäfvars Cafe´ 
&Pub.  



Haikko Picnic
3.6.2018 noin klo 10.00 - 13.00

Perinteinen picnic jälleen kerran Haikon kartanon puistossa. Ohjelmassa mm.: 

Concour’s d’Elegance
Asiantuntijaraati valitsee niin teknisesti kuin ulkonäöllisesti hienoimman auton.
 

People’s Choice
Kaikki rannalla olevat saavat antaa äänensä omasta mielestään kauneimmalle

tai muulla tavoin ansioituneelle MG:lle. 

Rocker Cover Race
Venttiilikopista rakennetut mäkiautot lähetetään loivaa 

mäkeä alas pareittain ja ensiksi maaliviivan ylittänyt menee jatkoon 
kunnes kilpailun voittaja on selvillä

Kilpailun säännöt: http://www.mgcc.fi/rocker-cover-race.html

Palkinnot parhaille kaikissa kilpailuissa jaetaan noin klo 12.30
Lisätietoa löytyy kerhon nettisivuilta.  http://www.mgcc.fi/haikon-picnic.html 

Tervetuloa mukaan. Sää on perinteisesti ollut hyvä Haikossa.
Osoite: Haikkoontie 114, 06400 Porvoo

Hallitus
MG Car Club of Finland


