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 Kevät on parhaimmillaan ja automme talvi- 
/  kevät kunnossapito on myös tehty.  Ehkä 
sinulta jäi MG:n talvi huollosta tai 
korjauksesta ylimääräisiä varaosia, tai vain 
kevät siivouksen aikana autotallissa löytyi 
ylimääräisiä osia.  Laita ne myyntiin 
Brittisporttin Osto ja Myynti sivuille, 
s-postilla rauno.halme@gmail.com lista 
osista ja kuvat jos on,  jotka haluat myydä tai 
ostaa.   Laitetaan reuraavaan Brittisporttiin 
ja katsotaan jos vaikka löytyisi ostajia.

Kevätkokous on 22.03.2019  klo.19.00 -   Pub 

Angleterre Helsinki, jossa käydään läpi 

tulevan ajokauden tapahtumia/toimintaa.   

Tänä vuonna osallistumme Lahden Classic 

Motor Show:n kahdella MG: llä ja siihen 

sopivalla kerhon osastolla.  Haikko Picnic 

tulee olemaan taas meidän ajokauden 

avaus, kesäkuun ensimmäisenä 

viikonloppuna 2.06.2019 klo. 10.00 - 13.00  

tällä kertaa olemme kutsuneet mukaan 

myös Triumph Clubin, omat kahvit ja muut 

picnic tarvikkeet mukaan, tai Haikon 

kartanosta saa myös maittavan lounaan ja 

kahvit, (omalla kustannuksella tietysti). 

Tervetuloa. 

Viron Retki seuraa viikkoa Haikon jälkeen 

8-10.06.2019. Tänä vuonna pääkohteeme  

on vierailla MoMu Moottori museossa,  

Haapsalun läheisyydessä, ja sieltä 

rauhallista rannikko tietä Ojako 

Lomakeskukseen maittavalle lounaalle. 

https://www.ojako.ee/en/map-gallery/  sieltä 

edelleen Pärnuun.  Lisä tietoa matkasta 

löytyy kerhon nettisivuilta 

http://www.mgcc.fi/viron-retki.html 

Tervetuloa mukaan.

Toivotamme miellyttävää MG ajokauden 

alkua ja hyviä kesän MG 

matkoja/tapaamisia.

Rauno

 

Rocca Al Mare, Autojen tankkaus ja matkaeväitä. 
Kansikuva: MG TC  Matkalla MG By the Sea  Italiassa 2018, Kuva: Rauno

Puheenjohtaj an palsta

http://www.mgcc.fi/viron-retki.html


Br it t ispor t t i  leht i i lm est yy 4 ker t aa vuoden aikana.  

Hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan tai tuottamaan artikkeleita kerhon lehteen.   
Uutena 2019 lisätään  palsta varaosien ym. myyntiä ja 
ostoa varten. 

Nettisivuja ylläpitää Maija ja Rauno Halme.

Mahdoll iset  m uut  kokoont um iset  kesällä. 

Aika ja paikka ilmoitetaan kerhon lehdessä, nettisivulla 

sekä sähköpostilla jäsenille. 

Osall ist um inen m uiden kerhojen t apaht um iin.

Kerhon hallitus selvittää tapahtumia, johon on 

mielenkiintoa osallistua kerhona tai yksittäisten 

jäsenten toimesta vuonna 2019.  Tapahtumista tiedotetaan tapahtumakalenterissa ja 

sähköpostilla.  Tapahtumakalenteri päivitetään myös jokaiseen Brittisportin numeroon.

- Britit Kehäkessalla joka kuukauden 3. torstai klo 18.30

- MG EEOTY, European Event of the Year 2019,  Barcelona Espanja.

- MG EEOTY, Vuonna 2020 Würzburgissa  (Baijeri)  Saksassa.

M uuta vuodel le 2019

Toimintasuunni telma 2019

- Kevät kokous perjantaina 
22.3.2019 klo 19.00, Pub 
Angleterre, Helsinki.      

- Classic Mot or  Show  Lahdessa 

4.-5.5.2019.

- Haikko Picnic sunnuntaina 

2.6.2019, Haikon kartano, Porvoo.

- Viron ret k i 8.-10.6.2019.

- Suur -Saim aan Ym pär iajo 

29.-30.6.2019.

- Sarvisalon kesät or i heinäkuussa.

- Br it i t  koht aavat  elokuun 11 

sunnuntaina.  Yhteislähtö 

Kehäkessalta.

- Kerhon ajokauden päät t äjäiset  

syyskuussa. Illanvietto ja 

majoitusmahdollisuus.

- Syyskokous ja pikkujoulut  

22.11.2019.

Rocca Al Mare, Autojen tankkaus ja matkaeväitä. 
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MGB konepelti on helppo avata ja samalla 
tarkastaa moottorin mahdolliset vuodot tai 
tehdä pieni huolto.  Entäpä jos ajat MG 
TD:tä, jossa konepelti avautuu kummaltakin 
puolelta, sinun täytyy kääntää se toisen 
puolen päälle, joka samalla estää toisen 
puolen avaamisen.  Tämän vaivan/ongelman 
välttämiseksi voit asentaa pienen 
kannattimen jäähdyttimen tukipalkkiin.  
Asennuksen jälkeen  voit  avat a 
m olem m at  puolet  sam anaikaisest i, 

jol loin m oot t or in huolt o on paljon 
helpom paa.   

Niksinurkka tiimi toivottaa kaikille hyvää ja 

mielenkiintoista MG ajokautta 2019.

PS. Mikäli keksit tai tiedät kivan pienen 

niksin, erityisesti MG B- tai A omistajien 

auttamiseen, ilmoita siitä meille yhdessä 

kuvien kanssa niin  julkaisemme ideasi.

Nik sinurk k a



Vanhojen autojen kunnostuksessa tai 

ylläpidossa ei tule heti ensimmäisenä  

vaihtoehtona mieleen auton lasien 

kunnostus, vaihdon sijaan. Onhan se 

nykyään ?eko t eko?, jos vanha lasi 

pyst yt ään kunnost am aan. 

Varsinkin  jos lasit ovat alkuperäisiä 

tehtaan jäljiltä tai niissä on aikakautensa 

katsastus- sekä veromerkkejä jäljellä  

aikaisemmasta historiasta ja  jos 

kyseessä on automalli, johon laseja ei  

yksinkertaisesti löydy järkevään hintaan.  

Kohteena on pagoda mersun eli MB 280 

SL -69 tuulilasi 

Lähtökohtana kunnostukselle oli tehtaan 

alkuperäinen tuulilasi, jossa 

pyyhkijöiden jättämiä jälkiä, kiveniskemä 

ja pahimpana pyyhkijän 

rikkoontumisesta syntynyt syvä jälki. 

Kuten nykyään kuuluukin  aina sanoa, 

läht öt i lanne oli haast ava. Aina lasit 

eivät ole kuitenkaan kunnostettavissa, 

jos tuulilasi on pahasti halki tai vuotaa 

niin silloin on parempi vaihtoehto on  

suunnitella tuulilasin vaihtoa kokonaan 

uuteen. 

M useoauton tuul i lasin k unnostusta

Naarmu näk yy

Hiotaan



Kuva Tomi Lundell

?Viidakko rumpua? päristämällä 

löytyi pitkän linjan osaaja lasien 

kunnostaja ?lasim est ar i? Markku 

Lant t ola Seinäjoelt a, hänellä kun 

on 30-vuoden kokem us er i l laist en 

lasien kunnost uksest a ja liikkuu 

asuntoautollaan ympäri Suomen, 

myös harrastusautojen laseja 

kunnostaen. Markun pääasiallinen 

toiminta keskittyy uudisrakennusten 

lasien kunnostukseen ennen 

luovutusta, mm. kalasataman monet 

uusien asuntojen lasit ovat  

menneet Markun kautta ennen 

luovutusta.  Uusien aut ojen lasien 

kuljet usvaur iot  t ehdään 

m ielum m in kunnost am alla, kun 

vaihdetaan tehtaan alkuperäinen 

lasi uuteen. Myös Suomessa 

tehtävät caribian risteilijät ovat tuttu 

kohde hänelle. 

Kunnostuksessa kaikkein vaikeimpia 

ovat lasin reunassa olevat naarmut 

sekä lasien kaarevalla pinnalla oleva 

syvät jäljet, koska jos lasin hiont a  

epäonnist uu se saat t aa aiheut t aa 

opt isia väär ist ym iä. Mersussa 

olikin panorama lasin kaarevassa 

osassa syvä jälki rikkoontuneesta 

pyyhkijästä (kts. kuvat) ja tämän 

Markku onnistui poistamaan 

hionnan erillaisilla työvaiheilla ja 

tarkistaen ettei tule optisia 

vääristymiä. Markkinoilla on myös 

kemiallisia aineita, mutta 

ainoast aan m ekaaninen hiont a 

t akaa kunnoll isen t u loksen sekä 

pit kän kest on.  



Ekologisuus onk in  t ärkeää ja 

kunnost uksella saavut et aan 

huom at t avia sääst öjä, jos vanhaa lasia ei 

tarvitse hävittää ja säästytään uuden 

lasimassan tekemiseltä. Vanhoissa laseissa 

kun oli lyijyä enemmän mukana, joten 

kunnostus voi johtaa parempaan 

lopputulokseen verrattuna uuteen. 

Paras lopputulos saavutetaan, jos lasit ovat 

irti autosta ja  pääsee tekemään ne 

vaakatasossa eli silloin kun auto on 

entisöinti työnalla. Laminoitu lasi puolestaan 

on aina parempi ja turvallisempi kunnostaa 

kiinni ollessaan. 

Työolosuhteet onnistuvat talleissa ja 

katoksissa kunhan lämpötila on plussan 

puolella ja hyvissä olosuhteissa jopa ulkona 

tehden. 

Oma ?kauhu skenaario? oli ennen työtä , että 

niin talli kuin autotkin tulevat peittymään 

lasipölyyn, mutta työ tapahtui erittäin 

siististä hionta-aineen imiessä lasipölyn ja 

tietyt paikat kankailla suojaten tekijän 

toimesta. 

Markku on kehit t änyt  om at   t arvit t avat  

m enet elm ät  sekä hiont akoneet  vuosien 

varrella ja hän käyttää myöskin Novos 

sopimuksen peruslaitteistoa mm. 

kiveniskemien korjaukseen, joten lasien 

kunnostus sujuu kokonaisvaltaisesti. 

Muoviosien (nykyumpiot) kunnostukseen ja 

pinnoitukseen hän käyttää Novuksen 

kehittämiä aineita. Onpa keräilykellon lasikin 

saanut uuden ?elämän?  Markun toimesta. 

Markku Lant t olaa voit  t avoit el la lasien 

kunnost usasioissa num erost a  

0400-266270  sekä  www.lasinhiont a.f i 

Ari Leppälä   

Valmis

http://www.lasinhionta.fi


 Ystäväni Leo Tatti paatunut MG 

mies, miettii että mikä olisi hyvä 

pieni tuliaislahja Raunolle, joka on 

valittanut että hänen MG moottori 

vaatisi vähän huoltoa, niinpa Leo 

tutki omaa vanhaa varastoaan ja 

sieltähän se varaston uumenista 

pahasti ruostunut moottorilohko 

löytyi, joka tarkemmin tutkituaan 

muisti olevan  MG  XPAG bloki jonka 

hän oli saanut haltuunsa jokunen  

reilu 20 vuotta aiemmin, ei muuta 

kuin että siinä sitä on Raunolle 

iltapuuhaa laittaa siitä vielä ehkä 

jotain.

Rauno oli hämmästynyt moisesta 

tuliaisesta, etenkin kun hänen 

autotallissa ei juuri ole välineitä 

moottorin täyshuoltoon ja ehkä 

kokemustakin on aika vähän, näissä 

moottori asioissa.  Niinpä hän 

päättiottaa yhteyttä hyvään tuttuun 

ja sukulaiseen tällä Tukholmassa 

mistä tiesi apua löytyvän.  

M G X PA G-TF No. 34952 
moottorin tarina



Tässä muutama kuva miltä projektin alku 

näytti, panee miettimään  että tuleeko tästä  

Leon blogista mitään, valitettavasti tästä 

puuttui raamipukit,  no sattumoisin omissa 

nurkissa lojui vieläkin ruostuneempi MG 

moottori blogi mistä löytyi laakeripukit. Eipä 

muuta kuin kaikki palaset vain VAHVAAN 

lipeäliemeen muutamaksi päiväksi sen 

jälkeen akkulaturi päälle,  niin alkoipa kihinä 

käymään.

Painepesun jälkeen blogi osoittautui 

erinomaiseksi. Taas löytyi nurkista uudet 0,60 

männät eräästä toisesta projektista ja 

porauksen jälkeen 0,60 männät sopivat 

täydellisesti.  Vaan sitten tuli päänvaivaa 

laakeripukkejahan ei oikeastaan voi ottaa 

muusta koneesta koska ovat aarporatut 

yhteen. Vaan pitää poraa tai hio TD blogi ?  

Niissä kun on laakeri puolikkaat lukittu 

pienten tappien kanssa. Mutta huolellisen 

puhdistuksen jälkeen ruuvattiin vieraat 

laakeripukit paikalleen ja mitä ihmettä ? ne 

sopivat. Ei 100% mutta sormenpäällä ei 

tuntunut olkapäätä.  

 



Laakeripukit ja 0,60 laakerit paikallaan ja, kun 

nurkista vielä löytyi kampiakseli joka oli hiottu 

0,60 niin mikäs siinä.  Akseli oli hieman ahdas 

syystä että laakeripukit oli muutaman satasen 

sivussa keskilinjasta. Koska linjahoonauksesta 

ei tullut mitään niin kalvain eli morapuukko 

esiin, koska 0,60 laakereissa on varaa kalvaa 

eikä tässä ole kuin 3 raamilakeria niin linjaus 

onnistuu jos on vanhoja koneita tehnyt. 

asennuksella, ruuveilla ja liimalla  se kyllä 

onnistuu, ja hyvin meni paikalleen.

Noniin, sitten ihmettelemään mitä jenkoja 

tässä on käytetty. Nekun voi olla mitä vaan. 

Niinkuin tässä: Jakopään koppa vesipumppu 

ym olivat 8x1 tiheänousuisia pultteja vaan 

öljypohja ja kytkinkoppa osoittautui olevan 

3/8 UNC ?? Oiskohan joku joskus porannut? 

Männäntapin lukitusruuvit kannattaa laittaa 

hyvälaatuisista 8x1 kuusiokoloruuveista. 

Pääsee paremmin käsiksi.

Nokka akseli ja nostajat piti laittaa uudet, 

jakopään rattaat sai kelvata niitä kun oli 

nurkissa ketjuksi tuli supervahva Oldsmobilen 

true roller muutaman lenkin lyhempänä tosin. 

Vanhoja nokkalaakereita ei myöskään 

kannattanut  käyttää. Sitten tulikin 

varsinainen päänvaiva ? takimmainen 

raamilaakerin tiivistys. Heh heh. Siinä ei sovi 

hosua Eikä lukea tosissaan ainakaan jenkkien 

ohjeita eikä katsele youtubea liikaa. Vaikka 

niistä saa hyviä vihjeitä kyllä. Tarkalla ja 

huolellisella  asennuksella, ruuveilla ja liimalla 

se kyllä onnistuu, ja hyvin meni paikalleen.

 

 



Öljypohjaa ei ollut nurkissa mutta Ebaysta 

löytyi Kansasista, mutta pettymys oli suuri, 

kun oli hapettunut seulaksi ei ollut loiskelevyä 

eikä öljypickupia.  Alumiini on inhottavaa 

yrittää korjata, joten ei muuta kuin  3 millin 

alumiinilevystä uusi pohja ja TIG illä kiinni.  

Öljyputket pohjaan tehtiin palasista ja Volvo 

850 öljy sihdistä. 

Toki piti monen näköistä ja pituista 

pinnapulttia tehdä metritavarasta. Täysin 

käyttökelpoinen kansi löytyi edellisestä 

projektista joten siinä ei ollu mitään tekemistä, 

ja  hyvähän siitä tuli vain venttiilien hionta ja 

asentamalla niihin tiivisteet.  Keinuvivut ovat 

myös luku erikseen. Vain englantilainen voi 

laittaa vipuja mitkä on mikä mihinkin päin 

vinoja. Ottaa aikansa latoa ne oikein. Itse vivut 

(nurkista) olivat myös niin kuluneita että 

joihinkin piti laittaa lisämateriaalia. 



     

Vaan sitten ei sopinut yksikään pultinreikä kun 

blogissa oli 3/8 reijät. Niihinkin piti löytää kuusiokolot 

koska 3/8 ruuvin kannat ois tullu niin isoiksi, 

Sylinterin kanteen taas löytyi nurkista keräämällä 

kunnon pinnapultit. Tietysti joka ainoa jenga 

puhdistaen.

Myös säätöruuvit teetti  töitä niiden mutterit kun on 

niin kapeita että pilaavat jengat.  Annetaan olla 

enemmittä tällä kertaa. Kuvat puhukoon puolestaan. 

Jokainen joka vähänkin on vanhoja englantilaisia 

vääntänyt tietää ettei se näin helppoa ole, mutta hyvä 

tuli.  

Siinä on sitten varamoottori

MG TD Mark II 1951 autoon.

Johnny Tuominen

Hässelby Ruotsi



Viron Retk i  2019

Lauant ai 8 kesäkuut a:

Tallink Megastar Aamiaisella Tallinnaaan  - 
MoMu Moottorimuseo - Majoittuminen 
Haapsalussa Fra Mare-hoteliissa kahden 
hengen huoneissa aamiaisella.

Sunnunt ai 9 kesäkuut a:

Rantatietä kohti Pärnua, lounas Ojako 
Lomakeskuksessa hintaan 18 e/hlö.  sieltä 
Pärnuun.   https://www.ojako.ee/en/
Pärnussa majoittuminen Tervise 
Paradiis-hotelissa kahden hengen 
huoneissa aamiaisella.  
http://www.terviseparadiis.ee/fi .

Maanant ai 10 kesäkuut a.

Paluu Tallinaan, mahdollinen Kahvi/Lounas, 
Ruunawere trahter (Ruunaweren kievari)  
https://www.visitestonia.com/fi/
ruunawere-trahter-ruunaweren-kievari

Tallink Megastar klo. 19.30 buffeti laivassa - 
Helsinkiin. 

Mat kan hint a:

160?/hlö edellyttäen  vähintään 10 
matkustajan ryhmää
80? henkilöauto meno-paluu
17,50?/hlö menon myöhäinen aamiainen
26?/hlö paluun buffetpäivällinen.
(1/hlö = 283,50?  t ai  2/hlö = 487?)

Mat kalle i lm oit t aut um inen:

Henkilöiden nimet syntymäaikoineen 
(pv.kk.vvvv) sekä auton rekisterinumero 
sähköpostilla Kauko Ruuska 
mgcc.finland@gmail.com viimeistään 
30.4.2019 

Matkan hinta  kerhon tilille Nordea   FI12 
10113000 2073 98 BIC NDEAFIHH 



kuvat:  Kauko & Rauno

K ehäk essal la taas tapahtui  17.1.2019 

Ari Leppälä oli jälleen kerran järjestänyt 
hienon tapahtuman Kehäkessalle. 

Tällä kertaa hän oli kutsunut Classic Datan 
Suomen edustajan Anssi Juutilaisen 
kertomaan heidän tekemistään autojen 
tarkistuksista ja miksi niitä tehdään. 

Anssi kertoi hyviä tarinoita tarkistuksista ja 
muutamia esimerkkejä niistä kotimaassa ja 
ulkomailla. 

Classic Datahan on Saksalainen yritys ja sen 
tekemien tarkistusten tasohan on perin 
tasokas. 

Näitä tarkistuksia on kahdenlaisia 
suppeampi jossa määritellään auton arvo 
esimerkiksi vakuutuksia varten ja laajempi 
tarkistus jota voidaan käyttää myös 
esimerkiksi jos auto myydään ulkomaille 
tietylle ostajalle niin auto tarkistetaan täällä 
ja se kertoo auton arvon. 

Ilta oli todella mielenkiintoinen ja kiitos vielä 

Arille järjestelyistä ja Kimmolle kun saimme 
jälleen vallata osan ravintolan tiloista 
tapahtumalle. Jatkossa saamme eristettyä 
tarvitsemamme tilan sivullisilta kun Kimmo 
järjestää eristeverhon muista tiloista. Siis 
tervetuloa tapahtumiimme Kehäkessalle, 
tällä kertaa paikalla oli reilut 20 harrastajaa, 
mutta tilaa kyllä on suuremmallekin 
porukalle. Kehäkessa tapahtumathan ovat 
aina kuukauden kolmas Torstai 18:30. 

  

Kari V 



K irj anurk k a

Käydessäni viime kesänä Abingdonissa ostin 
kyseisen kirjan kaupungin museosta. Se on 
odottanut yöpöydälläni olevassa korkeassa 
kasassa vuoroaan. Nyt sain sen viimein 
loppuun. Ajattelin että se saattaisi 
kiinnostaa jotain muitakin yhdistyksemme 
jäsenistä, joten päätin kirjoittaa lyhyen 
esittelyn Britti Sporttiin.

Jos joku sattuu kiinnostumaan kirjasta niin 
sen voi tilata kustantajan nettisivuilta 
www.veloce.co.uk hintaan 14,99 £ + 
lähetyskulut.

Tämä kirja ei kerro MG merkkisistä autoista 
vaan ihmisistä, jotka tekivät niitä. Kirja 
kattaa koko ajanjakson vuodesta 1929 
vuoteen 1980 jona Abingdonissa 
valmistettiin autoja.

Se on tietenkin Englannin kielinen, mutta 
teksti on melko helppolukuista ja valokuvia 
on paljon: 81 valokuvaa ja 160 sivua. Kuvat 

kertovat tehtaasta ja sen ihmisistä 
enemmän kuin tuhat sanaa.

Kirja on julkaistu vasta viime vuonna mikä 
on vahinko, kuten kirjoittajakin toteaa, koska 
se perustuu pääasiassa tehtaan entisten 
työntekijöiden haastatteluihin ja heitä ei 
enää tehtaan alkuajoilta ollut kovin paljon 
jäljellä. 

Kertomus etenee kronologisessa 
järjestyksessä tehtaan perustamisesta 
tehtaan sulkemiseen eikä siinä sitten paljon 
muuta logiikkaa olekaan. Kirjan tekijä on 
haastatellut kymmeniä eri henkilöitä ja 
kirjoittanut heidän kertomuksensa toinen 
toisensa perään. Se siis koostuu suuresta 
määrästä pieniä tarinoita. Kuitenkin tästä 
yksityiskohtien mosaiikista alkaa lukiessa 
muodostua ymmärrys tehtaan arkipäivästä 
ja millaista oli elämä viime vuosisadan 
englantilaisessa teollisuus yhteisössä.

MG
Made in Abingdon

Echoes from shopfloor
Bob Frampton

Veloce publ ishing Ltd
2018



Tehdas ja t uot t eet

MG merkkiä valmistettiin aluksi Morriksen 

Oxfordissa sijaitsevilla tehtailla, joita 

laajennettiin autojen kysynnän kasvaessa 

useita kertoja 1920 luvun aikana. Silloin 

perustettiin mm. Oxfordissa Cowleyn 

tehdas. Kun tilat kasvun myötä kävivät aina 

vaan liian pieniksi Morris hankki vuonna 

1929 tilaa Pavlovan nahka yhtiön tiloista 

Abingdonista joihin siirrettiin MG 

urheiluautojen valmistus.

Siellä valmistettiin myös muita merkkejä. 

Tehtaalla oli ainakin Austin Healey linja, 

mainitaanpa kirjassa, että joinakin aikoina 

valmistettiin jopa Morris Minor Traveller 

mallia. Abingdon oli kokoonpano tehdas ja 

pääkomponentit tulivat BMC:n muista 

yksiköistä. Esimerkiksi korit tulivat Pressed 

Steeliltä Oxfordista valmiiksi maalattuina, 

joten Abingdonissa oli maalaus linja vain 

korjaus maalauksia varten. 

Sodan ajaksi urheiluautojen valmistus 

lopetettiin ja tehtaassa alettiin valmistaa 

kevyitä tankkeja ja myöhemmin lentokoneen 

siipiä ja moottoreita.

BMC Com pet it ions Depar t m ent

Alusta alkaen tehtaalla oli kehitysosasto, 

joka rakensi MG kilpa-autoja 30 luvulla 

lukuisiin eri kilpailuihin muun muassa 

Monte Carloon ja Le Mansiin. Niissä MG 

merkki sai maineen voittoisana 

kilpa-autona.  Kun BMC vuonna 1955 perusti 

kilpailuosaston, se sijoitettiin Abingdoniin. 

Täällä siis koottiin kuuluisat tehtaan 

kilpa-autot, joilla voitettiin lukuisia ralleja 60 

luvulla. Timo Mäkinen, Rauno Aaltonen ja 

Paddy Hopkirk saivat Works Mini 

Cooperinsa sieltä ja muitakin BMC 

automalleja tehtiin Works kilpureiksi kuten 

Austin Healey 3000 ja Riley 1500. 

MG:n kilpailuosastolla rakennettiin myös 

autot, jotka tunnettiin tyypillä EX179 ja 

EX181 tai tehtaalla lempinimellä ?the roaring 

raindrop?. Niillä tavoiteltiin Utahin 

suola-aavikoilla autojen nopeus 

maailmanennätyksiä kuljettajana muun 

muassa Phil Hill.

Mini Cooperit kaikkien Ministien tuntemaan 

legendaariseen elokuvaan ?The Italian Job? 

valmistettiin myös Abingdonin kilpailu 

osastolla.

1970 luvun alussa Lord Stokes sulki 

kilpailuosaston kustannus syistä, mutta se 

avattiin pian uudestaan nimellä BL Special 

Tuning. Tällä vuosikymmenellä käytettiin 

mm. Triumph TR7, Morris Marina ja Austin 

1800 autoja tehtaan kilpureina ja 

menestyskin oli tunnetusti hieman 

vaatimattomampaa.

Kilpailuosaston ?salaisuuksista? on kirjoitettu 

oma kirja nimeltä ?BMC Competitions 

Department, Secrets?. Se saattaa olla 

piankin yöpöydälläni odottamassa 

lukuvuoroaan. 



Henk ilöst ö

Vuonna 1929 MG palkkasi 200 henkilöä 

töihin uuteen tehtaaseensa. Määrä kasvoi 

vuosien varrella ja oli 1100 vuonna 1980 

tehtaan sulkeutuessa. 

Abingdonin tehdas poikkesi muista 

Morris/BMC/BL konsernin tehtaista 

yrityskulttuuriltaan. Erityisesti -60-70 luvuilla 

BMC/BL konsernin suuria yksiköitä 

haitanneet lakot olivat lähes tuntemattomia 

Abingdonissa. Haastatellut työntekijät 

kertoivat, että henkilöstö viihtyi hyvin 

tehtaalla. Sinne mentiin usein töihin 

suoraan koulun penkiltä 15 vuotiaana usein 

tee-pojaksi josta useimmille avautui 

elinikäinen työpaikka tehtaan eri tehtävissä. 

Usein tärkein kriteeri päästä MG:lle töihin 

oli, että joku perheenjäsen tai tuttu oli jo 

siellä töissä. Monet kokonaiset perheet siis 

työskentelivät Abingdonissa. Useat 

haastatellut kertoivatkin, että henkilöstö 

tunsi olevansa kuten yhtä suurta perhettä.

Vapaa-ajan toiminta keskittyi henkilöstö 

kerhon - MG Social Club - ympärille. Kerho 

oli olemassa koko tehtaan historian ajan 

vaikkakin talo vaihtui kahdesti. Kerholla 

järjestettiin joulujuhlia, konsertteja, 

musiikkia ja tanssia, häitä ja muita 

tilaisuuksia tehtaan henkilökunnalle ja myös 

kaikille kaupunkilaisille. Kerhon puitteissa oli 

myös paljon urheiluharrastuksia niistä 

tärkeimpänä jalkapallojoukkue.

 



Golden Jubilee ja loppu

Abingdonin tehtaan täyttäessä 50 vuotta 

järjestettiin 1-8. syyskuuta suuri 

kultasyntymäpäivä juhla, johon sisältyi mm: 

-  Jalkapallo-ottelu Abingdonin 

kaupungin jalkapallo joukkueen ja 

ja MG social athletic clubin 

joukkueiden valillä

- Valittiin MG jubilee beauty queen, 

Miss Kim Neal, 18v. Caldecott 

roadilta

- Kahdeksan eri bandiä esiintyi

- Ilotulitus

- Kaikkien MG mallien näyttely

- RAF:n laskuvarjojoukkojen 

hyppynäytös

- Englannin historian kolmanneksi 

suurin kuumailmapallo jonka korina 

oli kumipuskuri MGB ja kyljessä 

jättiläismäinen MG Hexacon logo 

- Ja paljon muuta

Juhlan aikana pidettiin puheita, joissa 

toivottiin, että seuraavat 50 vuotta olisivat 

yhtä menestyksellisiä MG tehtaalle kuin 

edelliset.

Siksi tulikin suurena järkytyksenä koko 

henkilökunnalle, kaupunkilaisille ja MG 

ystäville ympäri maailman kuin vain joitakin 

viikkoja myöhemmin ilmoitettiin Abingdonin 

tehtaan sulkemisesta.

Lopput ot eam us

Tämä kirja tarjoaa aikamatkan viime 

vuosisadan Englantiin ja tavallisten ihmisten 

elämään. Se luo myös siteen MG auton 

omistajalle oman autonsa ja sen 

valmistaneiden ihmisten välille. Uskon että 

niille, joille on muodostunut syvä tunneside 

autoonsa tämän kirjan lukeminen voi olla 

mielenkiintoinen syvennys siihen 

suhteeseen.

Mukavia lukuhetkiä!

Timo Heinonen

 

MG Tehtaan ruokala 1937



Tapahtumia 2019

MAALISKUU 

21.3. Vierailu Ilm ailum useossa 
Kokoontuminen museolla klo 18 

Karhumäentie 12 (Tietotie 3), Vantaa. 
Oppaan kanssa tutustuminen 

lentokoneiden entisöintiin ja koneisiin 
museossa. Sisäänpääsy ryhmäläisille 7?/hlö, 

pullakahvitarjoilu 5,20?/hlö, kolehti 
opastuskierroksesta.  Noin 15? on hyvä 

varata mukaan. 

22.3. Kerhon Kevät kokous 
klo.19.00 Paikka:  Pub Angleterre  

Fredrikinkatu 47, Helsinki

HUHTIKUU 

18.4. k lo. 18.30 Kehäkessa. 
Kolhun kor jaus m aalaam at t a 

Pienet, maalipinnaltaan ehjät painaumat 
voidaan korjata useissa tapauksissa 

maalaamatta PDR-menetelmällä (Paintless 
Dent Repair).    Juha Heiskanen  

Autoklinikalta kertoo ja näyttää kuinka. 

19.-21.4. Am er ikan Car  Show   
Helsingin Messukeskus.

TOUKOKUU 

4.-5.5. LAHDEN CLASSIC MOTOR SHOW 
Lahden Messukeskuksessa.  MG Kerho  on 

mukana omalla osastollaan, teemana 
1970-luvun  on urheiluautot.

 

30.5. Helat orst aina 
HELATORSTAIA JOT 30 v 

Lähtö- ja maalipaikka Hotelli Gustavelund 
Tuusulassa, Kirkkotie 36. Tiedustelut: 

reittimestari Markku Pellinen, 
markku(at)pelliset.fi

KESÄKUU 

2.6. Haikon Picnic  
Klo. 10.00 - 13.00 Tapahtumalla on kolme 

kohokohtaa, Tekninen kilpailu,  Yleisön 
suosikkiauto,  Rocker Cover Race, eli 
venttiilikoppa-autokilpailu. Palkinnot 

parhaille kilpailuissa jaetaan noin. klo 12.30  

8.6. Savonlinnan ret keilyajot  (ent . 
Puruveden ym pär iajo) 

Savonlinna?Kerimäki?Punkaharju.  Ajoreitti 
noin 80 km.  Rompetori , järjestäjä: 

Savonlinnan Moottorikerho ry, 
www.savonlinnanretkeilyajot.fi   

kalevi.putkonen@gmail.com 

8.-10.6 Viron Ret k i 
Lisä infoa:  www.mgcc.fi



M YYNNISSÄ

_____________________________________

1 k pl  uusi  ak k uk ot elo 12v akulle.
2k pl  k äyt et t yjä, eh j i ä, t ak avaloset t ejä

Mart t i  Niemenpalo 
mart t i .n iemenpalo@gmail.com

_____________________________________

Mulla olisi or igin aal i  LL puurat t i .  Hyvässä 
kunnossa. Harmi et tei ole St irling M;  Jos 
joku haluisi ostaa, ni in tarjolla on. 345 eur

Sähköpost i  kimmo.foppa@gmail.com   
Kimmo  0407650833
_____________________________________

Kerholla myynnissä paljon M G aiheisia 
ul k olai sia l eh t i ä 1990 nykypäivään varat  
käytetään kerhon hyväksi jos ki innostaa 
soita 0500701644 
_____________________________________

 

______________________________

M GB 1966 osia

- kytkin työsylinteri sisältää letkun 
li i t t imeen

- uudet  tulpan hatut
- uusi jarrukenkäpari taakse
- käytet ty jakajankansi hyvä

Puhelin 0500701644

 

_____________________________________

 Jos haluat  ostaa tai myydä, lähetä i lmoitus Raunolle osoit teella 
rauno.halme@gmail.com  tai  mgcc.f in land@gmail.com

M yydään :
M GB H ist or i c Ral l y Car  vm  1963.  
HTP-passitet tu,   Ajamaton.
Markku Huht inen      Tampere
0400831291
____________________________________

K erhon j äsenten 
osto j a myynti  i lmoi tuk sia



HA LUTA A N OSTA A

_____________________________________

Halut aan  ost aa M GB ,  kromipuskurimalli ,   
hyvä normaali kunto, vähän niinkuin 
kuvassa ei tarvitse olla punainen.  

m ikael.westermarck@kolumbus.f i

_____________________________________

Halut an  ost aa: M G TD  Im u ja pak osar ja.  
rauno.halme@gmail.com

_____________________________________

K OK OUSK UTSU

M.G. Car  Club of  Fin land r .y.:n
Säänt öm ääräinen kevät kokous

Aika:

Perjantaina 22.3.2019
alkaen klo. 19.00

Paikka:

Pub Angleterre, Helsinki
Fredrikinkatu 47, 00100 Helsinki 

Esit yslist a:

Sääntömääräiset asiat
Tervetuloa

Hallitus

_______________________________________________________________________________





- Puheenjoht aja: 
Rauno Halme, 050-5722252 
rauno.halme@gmail.com

- Muut  hall i t uksen jäsenet  (2018): 
- Vavuli Kari (vpj) 
- Ruuska Kauko (siht.) 
- Niemenpalo Martti 
- Honkanen Mikko 
- Åvall Oskari 
- Timo Heinonen

- Jäseneksi l i i t t ym inen: 
Maksa vuoden 2019 jäsenmaksu 
25,- tilille ja olet jäsen. Muista 
näpytellä nimesi ja osoitteesi 
lisätietoihin.

- Pankk it i l i : 
NORDEA FI12 10113000 2073 98 
BIC NDEAFIHH

- Kot isivu: www.mgcc.fi

- Facebook: 
facebook.com/ MGCarClubFinland

- Osoit t eenm uut okset : 
kauko.ruuska@elisanet.fi

- Brittisportti-lehti kootaan 
talkooperiaatteella. Tavoitteena on 
lisätä lehden teossa mukana 
olevien yhteisöjen ja harrastajien 
yhteishen- keä, tiedottaa alan 
tapahtumista sekä julkaista niin 

hyödyllisiä kuin viihteellisiä juttuja 
auto- harrastuksen piiristä.

- M.G. Car Club of Finland ry taittaa 
lehden saadusta aineistosta ja 
toimittaa aineiston painoon. Taitto: 
Maija Halme. Brittisportti pyrkii 
hankkimaan juttuja sekä MGCCF:n 
jäsenistöltä, että yhteistyössä 
muiden yhteisöjen ja kirjoittajien 
kanssa. Ilmestymistavoite 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 
tapauskohtaisesti. Harrastukseen 
selvästi liittyvät ilmoitukset 
pääsevät lehteen pääsääntöisesti 
veloituksetta, jos tilaa vain riittää.

- Mat er iaalin t oim it usosoit t eet : 
Kauko Ruuska
mgcc.finland@gmail.com 

- Seuraava leht i i lm est yy:  
Toukokuu, 2019
Aineistopäivä: 05.05.2019



Kerhon osasto Lahden Classic Motor Show 2018
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