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Puheenjoht ajan palst a

 Kansikuva:   MGC  GT 1968

 kuva:  Rauno

 Takakansi:  1954 MG EX 179   British Motor Museum 

 Kuva:  Rauno

Tänä vuonna Lahden Motor Show 4. - 5. 

toukokuuta aloitti kerhon kevään/kesän 

toiminnan. Olimme mukana kolmella MG:llä 

ja siitä lisää sisäsivuilla . Lahden 

klassikkoautonäyttely oli jälleen erittäin 

onnistunut  tapahtuma, jossa kerhon ständi 

oli suosittu kohde ja juttua riitt i vierailijoiden 

kanssa. Tulevista tapahtumista voisi mainita 

Haikon picnicin sunnuntaina 2. kesäkuuta, 

joka on muuten 22 kerhon tilaisuus Haikon 

kartanon rannalla. Tällä kertaa olemme 

kutsuneet Triumph-kerhon mukaan.

Viikko Haikon jälkeen Viroon, minne kerhon 

ensimmäinen ?Retki? kolmella autolla tehtiin 

jo vuonna 2004 ja kohteena oli silloin 

Palmse. Tänä vuonna testaamme Tallink 

Megastar -laivan ja kohteena on 

Moottorimuseo MoMu, josta suuntaamme 

Haapsaluun, Ojakon Lomakeskukseen. 

Sieltä jatkamme Pärnuun, josta paluu 

Tallinnaan ja Megastarilla takaisin Helsinkiin. 

Mukaan on ilmoittautunut 9 autokuntaa.

Kesäkuun lopussa tapahtuu Suur-Saimaan 

Ympäriajo. Tähän erittäin suosittuun 

klassikkoautotapahtumaan oli kuulemma 

425 hakijaa, joista järjestäjät pystyvät 

ottamaan mukaan  vain 300 onnekasta 

autokuntaa. MG:tä on mukana 14 ja hienoa, 

että järjestäjät ovat  laittaneet kaikki 14 

MG:tä peräkkäin lähdössä.  Tulee olemaan 

hieno tilaisuus hienoissa maisemissa.

Uutena asiana tänä kesänä pyrimme 

järjestämään päivä- tai vain lounasmatkoja 

mielenkiintoisiin kohteisiin. Näistä  "pop-up" 

-retkistä ilmoitamme kaikille sähköpostitse 

heti, kun kohde on asetettu; yleensä vain 

muutamaa päivää tai viikkoa ennen lähtöä. 

Varmistathan että Kaukolla on sinun 

s-postiosoitteesi.

MG Terveisin

Rauno



- 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  20.07. 

klo.10.00 - 12.00

- Br it i t  koht aavat  elokuun 11  

Yhteislähtö Kehäkessalta.

- Kerhon ajokauden päät t äjäiset  

syyskuu 7 - 8 Illanvietto ja 

majoitusmahdollisuus.

- Syyskokous ja pikkujoulut  

22.11.2019.

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 18.00

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

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

Toim int asuunni t elm a 2019

Muut a vuodelle 2019



Vink uvat  jar ru t  MGB

Hiljaisessa vauhdissa, kun kevyesti 
jarruttaa niin jarrut vinkuu, vaikka levyt 
ja palat ovat melko uudet.  Onko mitään 
tehtävissä?  Olen yrittänyt ottaa selvää 
ja tehdä jotain jotta saisin vinkumisen  
loppumaan.

Neuvoja olen saanut muutamia ja niistä 
ehkä parhaat on:

1. Laita äänieriste jarrupalan ja 
jarrusatulan männän väliin.  
Motonet ainakin myy pieniä 
liimattavia muovi/nylon  levyjä 
joiden pitäisi auttaa.

2. vaihda palat ja ehkä eri 
merkkisiin.

3. Laittamalla varovasti 
Kuparitahnaa tai vastaavaa 
tahnaa jarrusatulan ja 
jarrupalan metalliosien väliin.   
Minä en löytänyt Kuparitahnaa 
mutta Bilteman ?Metalliton 
tahna? ehkä toimii.

Tuan Metalliton tahnan kanssa  pitää 
olla todella varovainen  että itse 
jarrupalan kitkapintaan ei pääse yhtään 
tahnaa.

Aloitin puhdistamalla palat hyvin ja 
samalla hiekkapaperilla hivenen poistin 
kiiltoa jarrupaloista,  laitoin Motonetin 
muovi/nylon levyn jarrupalan ja 
männän väliin,  ja varovasti tahnaa 
jarrupalan ja satulan kosketus kohtiin. 

Testiajo oli hiljainen, toivottavasti 
vinkuminen pysyy pois koko kesän.

PS. Kertokaa onko muita niksejä 
lopettaa jarrujen vinkuminen, jos vaikka 
vinkuminen palaa kesän ajoissa.

Rauno

Nik sinurk k a



Kevät k ok us 

Säänt öm ääräinen kevät kokous 

Aika 22.3.2019 k lo 19.00 ? 19.50 

Paikka Pub Anglet er re, Fredr ik inkat u 47, 

Helsink i 

Osall ist u jat  11 henk ilöä 

1. Kokouksen avaus

Puheenjoht aja avasi kokouksen k lo 

19.00.

2. Valit aan kokoukselle puheenjoht aja, 

siht eer i ja kaksi pöyt äk ir jant arkast ajaa 

sekä äänt enlask ijat

Kokouksen puheenjoht ajaksi valit t i in  

Kar i Vavuli, siht eer iksi Kauko Ruuska ja 

pöyt äk ir jant arkast ajiksi sekä 

äänt enlask ijoiksi Kar i Kall io ja Mar ja 

Silvast i-Lundell.

3. Kokouksen lai l l isuuden ja 

päät ösvalt aisuuden t ot eam inen

Kokous t odet t i in lai l l iseksi ja 

päät ösvalt aiseksi.

4. Kokouksen t yöjär jest yksen 

hyväksym inen

Hyväksyt t i in esit yslist a kokouksen 

t yöjär jest ykseksi.

5. Esit et ään vuoden 2018 vuosiker t om us

Hall i t uksen esit ys vuosiker t om ukseksi 

hyväksyt t i in.

6. Esit et ään t i l i t  ja t oim innant arkast ajien 

lausunt o ja päät et ään t i l inpäät öksen 

vahvist am isest a

Esit elt i in t i l inpäät ös 31.12.2018 ja 

t oim innant arkast usker t om us. 

Til inpäät ös vahvist et t i in. 

7. Päät et ään vast uuvapauden 

m yönt äm isest ä vast uuvelvoll isi l le

Myönnet t i in vast uuvapaus 

vast uuvelvoll isi l le.

8. Muut  asiat  

Selvit et ään vuoden 2020 Viron ret ken 

ajankoht aa. Sam alle ajankohdalle on 

suunnit elt u Puruveden ym pär iajo. 

Puheenjoht aja t arkent aa.

Kokouksen päät t äm inen

Puheenjoht aja päät t i kokouksen k lo 

19.50.

Kevät kokous Pub Anglet er ren ?kabinet issa? oli m ielenk iint oinen, uusia ideoit a 
r i i t t i  kuinka voisi kerhon t oim int aa kehit t ää et enk in yht eisiä 

m at koja/ t i laisuuksia kesään ja syksyyn.  Niist ä l isää kunhan kehit et ään 
ideoit a.  Tässä nyt  pöyt äk ir ja kokouksest a.

Pöyt äk ir ja 



Osallistuimme kolmella MG:lä,  MG TD 
1951 ja MGB 1970 olivat kerhon 
ständillä ja MGB GT 1969 Teema 
Autojen osastolla.  Järjestelyt alkoivat 
päivää ennen eli perjantaina 3 
toukokuuta, kun  Martti Niemenpalo tuli 
Karjalohjalta ajamaan MGB GT Lahteen, 
Kari Kallio oman MGB:en,  Kari Vavuli 
tuli hänen asuntoautolla missä kulki 
mukavasti kaikki rekvisiitta mitä 
tarvittiin jotta ständi olisi 
mahdollisimman  edustava,  
allekirjoittanut vei MG TD:n.  

Kerhon ständi A20 oli kivasti ?Britti 
ostolla? Morgan, Mini, Rover, Vauxhall ja 
Suomen Britti-Ford kerhojen vieressä.  

MGB GT taas Urheiluautojen ?Teema 
Hallissa?  muiden urheiluautojen 
tapaan. 

Peugeot kerho oli järjestänyt näyttelyn 
yhteyteen heidän Ranskalaiselle  
Avenuelle venttiilikoppa kilpailun joka 
oli ensinmäisen osakilpailu ?Koppa Cup 
2019?,  Kari Vavuli ja allekirjoittanut  
osallistuimme MG kerhon edustajina, 
onnistuimme kohtalaisesti, sijat Kari 16 
ja allekirjoittanut 17 (kilpailijoita oli 17).  
Meidän venttiilikoppa automme on 
kehitetty hiekka ja asfaltti radoille joka 
kertoo meidän sijoituksesta,  nyt täytyy 
aloittaa uusi kehitystyö myös kovalle 
kilparadalle.

Sää suosi vierailijoita vaikka lauantaina 
satoi lunta ja sunnuntaina vettä, 
vierailijoita oli  lauantai/sunnuntai noin 
19.580 vierailijaa, kerhon  ständi oli 
erittäin suosittu kohde joten tarinaa 
riitt i MG autoista ja kerhon toiminnasta.

Rauno

Kar i Vavuli,  Kauko Ruuska, 
Rauno Halm e , Mar t t i  Niem enpalo

Peugeot  301 D Coupe
Vm  1935  37 hvMG kerhon st ändi

Lahden Classic Mot orshow



MG Midget  1962

MGB GT 1969
Osast olla, Urheiluaut ot

Kar i Vavuli valm iina läht öön, t u los 
yksi voit t o ja kaksi kakkossijaa

Kilpailun parhaast a st ändist ä 
voit on vei  La Dolce Vit a 

Yksi h ienoim m ist a vent i i l ikoppa 
aut oist a "m oot t or i 6 syl"  valot  

edesä ja t akana

Bent ley Special 1948 4,25L
"Har ry Rose Bodied Bent ley MK VI" Morgan Club of  Fin land

hyvässä seurassa!



Caterham 7 on suoraan Lotus 7 
perillinen ja varustettuna  Ford Kent 1.6 
moottorilla, tehoa n. 130hv.  Autoon 
pujottauminen on ihan oma ?rituaali? kun 
painoa on n.100kg , mutta suurinta hupia 
oli yleisölle , kun Caterhamista piti 
nousta ylös.  Ajaminen ?seiskalla? 
muistutti hyvin läheisesti mikroautolla 
ajamista yleisellä tiellä ja kun muut 
autoilijat eivät  vielä mataluuden takia 
meinanneet huomata meitä.  Tämä on 
tiettävästi ainoa auto Suomessa, kun 
lähtee maksullisesta pysäköintihallista niin  auton mataluuden johdosta voi ajaa 
puomin alta maksamasta parkkia ! (?edulliset käyttökulut?)

Ginetta G33 on valmistettu ainoastaan 100kpl ja tämä on  tiettävästi ainoa  yksilö 
Suomessa.  Auton upea muotoilu tuo 
mieleen monia 50-luvun klassikoita, 
kuten Jaguar D-type.  Ginetan 
moottorina on Roverin 3.5L V8 , joten 
voimaa, ääntä ja vauhtia riittää.

Oikeanpuolelta ohjastaminen ja 
vasemman käden vaihtaminen tuo ihan 
omaa jännitystä ajamiseen.  
Niskalihasten harjoituksia ja kuntoa 
pääsin kokeilemaan kun varmistettiin 
ensin  ettei vallesmannia  ollut lähellä.

Ginetta kun kiihtyy 4.9 s  0-100km/h ja 
huippu on n.230.

Myös pysäytykset ovat kunnossa, niistä 
huolehtii Cossu sierran jarrut.

Er ik oisia k oeajoja Br i t t iu rhei luaut oi l la

- Ari 
Leppälä



 Kun saa MG-ystäviltä kutsun tulla 

heidän kotiinsa Isoon Britanniaan ja 

asua heidän luonaan viikon, se on 

tarjous, josta ei voi kieltäytyä. 

Lensimme Amsterdamin kautta 

Birminghamiin John ja Anita Dorney:n 

luokse. Tulimme perille keskiviikkona 

aikaisin iltapäivällä.  Lentokentältä 

menimme luonnollisesti suoraan 

perinteiseen englantilaiseen pubiin 

lounaalle. Sieltä jatkoimme noin 100 

kilometrin päähän Herefordshire:iin - 

Lustonissa.  Pisti heti silmään että 

monet Britannian teistä  ovat hyvin 

kapeita, ehkä alle 3 metriä leveitä ja 

niitä reunustavat pensasaidat, joiden 

takia ei juurikaan näe mutkan taakse. 

Perille päästyä tärkeimmät asiat 

selvitettiin tietysti ensin. John esitteli 

MG-kokoelmansa, alkaen MG-J2 

vuodelta 1933, MG-TD 1951, MG-C 

1968, MG-A 1961, MG-Midget 1964, 

toinen rakenteilla oleva MG Midget 

1978 ja MG J2 1933 ovat vielä pahasti 

alkutekijöissä.  John on rakentanut 

talonsa viereen autotallin, jonne kaikki 7 

MG:tä ja asuntoauto mahtuvat hyvin. 

Käyttöauto on tietysti pihalla. Raunolla 

oli mahdollisuus testata niitä kaikkia. 

Päällimmäiseksi tunteeksi jäi se, että 

MG-J2 on mukava auto, mutta turhan 

vaikea ajaa. Se on suunniteltu 

kilpailukäyttöön, joten mukavuus 

puuttuu.  Helpoin oli ehdottomasti 

MG-A, joka ei vain näytä hyvältä, vaan 

on myös 

erittäin 

mukava 

ajaa, 

sanoo 

Rauno. 

1700 k i lom et r in  m useok ier ros



 Seuraavana päivänä lähdettiin Honda 

CR-V:llä Coventry:n automuseoon, jossa 

oli muutama MG, mutta myös muita 

kaikentyyppisiä ja kokoisia polkupyöriä, 

rullaluistimia varustettuna jarruilla! 

Erittäin mielenkiintoinen paikka 

vierailla. Kaikkiin museoihin on muuten 

vapaa pääsy. Sieltä jatkoimme 

katsomaan Coventryn katedraalia. 

Rauno oli tarpeeksi rohkea ja käveli 

kierreportaita aina korkean tornin 

puoliväliin asti kuulemaan 

kirkonkellojen soittoa.  Katedraali 

vaurioitui pahasti toisen 

maailmansodan pommituksissa, eikä 

sitä ole korjattu, vaan sen rinnalle on 

rakennettu kokonaan uusi katedraali. 

 

Br it ish Mot or  Museo Gaydon:nissa

?Aut ojen ensiapu? Car  SOS:in  t odella hienost i ent isöit y MGA. 

Ar t ikelin k ir joit ajan
nim ikko t ankk i "Ann"



 Perjantaina lähdimme kohti 

Abingdonia noin 170 km, tarkoituksena 

vierailla MG:een vanhan tehtaan 

sijaintipaikalla, ja tietysti MG Car Club 

kerholla. Alkuperäinen MG-tehdasalue 

on muutettu asuinhuoneistoiksi, mutta 

päärakennus näyttää samalta kuin 

monissa MG-lehtien kuvissa. Nykyinen 

MG Klubi on alkuperäisen tehtaan 

pääportin rakennus. Siellä saimme 

erittäin kattavan tietopaketin 

MG-tehtaan historiasta.  Kerhon 

lasivitriinissä ei ollut mitään 

Suomen MG kerhosta kertovaa 

merkkiä joten oli paikallaan 

lahjoittaa heille MG Car Club 

Finland merkki! John pyysi myös 

tietoja 1933 MG-J2:staan ja 

sieltä löytyikin kopio hänen 

MG:nsä alkuperäisestä myynti 

asiakirjasta ?Myyntiin Maltalle 

16.11.1934 ja takuukorjaus 

1934? Mukava matkamuisto, mutta 

paperi ei kerro mikä oli 

takuukorjauksen syy. Abingdon on sen 

verran kaukana John & Anitan kotoa, 

että päätimme yöpyä paikallisessa 

hotellissa Oxfordissa. Iltakävely ja 

illallinen vanhassa Oxfordissa. Monet 

vanhoista Yliopiston rakennuksista ovat 

vain kävelymatkan päässä keskustasta.

  

Cosford RAF m useo

Br it ish Mot or  Museo 

MG car  Club  Abingdon

John:n MG J2  1933  Lähdössä  t est i in



 seuraavana päivänä jatkoimme kohti 

Didcot-rautatiemuseota. Paljon vanhoja 

vetureita ja vaunuja erittäin kauniisti 

järjestettynä. Museon portilta voi 

kävellä läpi museoalueen katsellen 

vetureita ja vaunuja noin 700-800 

metriä, jonka jälkeen voi palata yhdellä 

vanhimmista junista takaisin 

lähtöpaikkaan. Ehdottomasti 

kannattava vierailu! 

Seuraavana aamuna, John ajoi meidät 

Northbridgen kautta (kaunis vanha 

kaupunki) Cosford RAF museoon. Heti 

oven sisäpuolella oli vähän käytetty 

hyökkäysvaunu (Leopardi?), jonka 

sivulle oli maalattu nimi - "Ann"! Tämä 

lentokonemuseo on isompi kuin luulisi. 

Valtava määrää eri kokoisia 

lentokoneita kauniisti esillä, mukana 

suuri määrä saksalaisia 

sotilaslentokoneita ja Spitfire kauniisti 

heitä vastapäätä.  Lentokoneiden lisäksi 

museossa on myös moottoreita ja 

sotilasajoneuvoja. Jälleen paikka, jota ei 

pidä unohtaa, jos on naapurustossa.

Maanantaina sitten katsomaan British 

Car Museumia.  Heti pisti silmään 

prototyyppi ?Mini? MG 1964.  Muutamia 

autoja oli halkaistu kuten MGB-GT joka 

oli jaettu kahteen puolikkaaseen. Siinä 

näkee kivasti miltä moottori ja runko 

näyttävät sisältäpäin. Automuseo on 

niin iso ja hyvin organisoitu, että sitä on 

todella vaikea kuvailla sanoin. Ehkä 

kuvat auttavat. Museossa on mm 

MGA:n, joka on TV ohjelmasta ?Autojen 

ensiapu? Car SOS:in todella hienosti 

entisöimänä. 



 Tiistaipäivän 

museo oli 

Bristolissa, jossa tarkistimme SS Great 

Britainin. Alkuperäinen metallinen 

höyry/purjealus, jonka vesillelasku oli 

1843 löydettiin uponneena Falklandin 

sataman lähellä, nostettiin lautalle ja 

hinattiin Bristoliin, missä se entisöitiin. 

Museossa pääsee käymään läpi kaikki 

sisätilat, konehuoneen, keittiön sekä 

myös laivan alle koska SS Great Britain 

on erityisellä kuivalla telakalla. Oli 

mielenkiintoista nähdä miten 

ensimmäisen ja kolmannen luokan hytit 

eroavat toisistaan. Aluksen 

keittiössä näkyi myös, miten 

aluksen rotat (pahviset) kulkivat 

kaapin takana. Asiaan kuuluvat 

myös useat ääniefektit. Jos vaikka 

avasit WC-oven, ääni ilmoitti että 

siellä on jo "joku". 

Keskiviikkoaamuna palasimme 

Birminghamin lentokentälle, jonne on 

noin 2 tunnin ajomatka. Viikon aikana 

olimme ajaneet yhteensä 1100 mailia 

(1700 km).  

Hyvästelimme Johnin & Anitan ja 

kutsuimme heidät Suomeen kesällä 

2019 ja nimenomaan kesäkuun lopussa, 

jotta he voisivat osallistua 

Suur-Saimaan ajoon. He lupasivat tulla.

Ann Halme

SS Great  Br it ain. Great  West ern 
Dockyard, Br ist ol.



Syyskuun alkupäivinä järjestettävä 

Goodwood Revival on tapahtuma, jossa 

jokaisen autoentusiastin tulisi käydä edes 

kerran eläessään.

Se on kuin astuisi aikakoneeseen ja 

matkustaisi runsaat 50 vuotta ajassa 

takaperin aikaan, jolloin Jaguar oli 

voimissaan ja kilpaili tasavertaisesti 

Ferrarien, Maseratien ja Aston Martinien 

kanssa, tai kun aikakauden F1 autot, kuten 

Ferrari, Lotus ja Brabham ottivat mittaa 

toisistaan  nykyisinä kuljettajinaan joukko 

tunnettuja  F1 -kuljettajia, kuten mm. Sir 

Stirling Moss, Sir David Brabham, Damon 

Hill, Jean Alesi ym. ym.

Itse kilpailujen ohella on alueella runsaasti 

muuta oheistoimintaa, ja nähtävää sekä 

radalla, että sen ulkopuolella. 

Harrasteajoneuvojen parkkialue on 

hehtaarien kokoinen ja kuin joka päivä 

vaihtuva klassikkoajoneuvojen näyttely. 

Myös kisayleisö itsessään on nähtävyys, sillä 

valtaosa katsojista on pukeutunut ajan 

hengen mukaisesti?  niin ja parhaat 

aikakauden asut palkitaan.  Mikäli 

matkalaukkuusi ei tullut mukaan 

kisahenkeen sopivaa asua, ei hätää, sillä 

kaikkea on saatavana alkaen ladyjen 

kellohameista aina gentemanien 

Tweedpukuihin asti pienintäkään 

yksityiskohtaa unohtamatta. 

GOOGWOOD REVIVAL ON AUTOENTUSIASTIN PARATIISI



Ja jos luottokortissa katetta riittää, voi vaikkapa 

hypätä toisen maailman sodan aikaisen 

hävittäjäkoneen Supermarine Spitfiren kyytiin 

ihailemaan kilpailua ilmasta käsin tai vaikkapa 

piipahtaa katsomassa Doverin kalkkikivikallioita. 

Tai vaikkapa vain käydä ?näyteikkuna?ostoksilla 

Bonhamin autohuutokaupassa?  siis todellakin 

jokaiselle jotakin.

RADAN HISTORIAA

Eteläenglannissa sijaitsevan Chicesterin 

kaupungin läheisyydessä sijaitsevan Goodwood 

House kartanon mailla sijaitsee entinen 

kilparata, jolla kilpailtiin eri ajoneuvoluokissa 

vuosina 1948 - 1966. Goodwood kilpaili 

aikanaan Englannin johtavan kilparadan 

asemasta Silverstonen kanssa. Kuuluisin radalla 

pidetyistä kilpailuista oli Glover Trophy, jota 

ajettiin vuosien 1949 ja 1965 välisenä aikana. 

Kisa ajettiin sen ajan kuninkuusluokassa, eli 

Formula 1 autoilla. Kilpailu ei kuitenkaan 

kuulunut F1:n mestaruussarjaan.  Ehkä 

kuuluisin kuljettajista oli Sir Stirling Moss, joka 

osallistuessaan vuoden 1962 kilpailuun 

loukkaantui erittäin vakavasti ja makasi 

koomassa useita viikkoja ennen 

toipumistaan. Kilpailu päätti hänen aktiivi 

kilpauransa.

Radalla on esiintynyt myös muita aikansa F1 

-kuuluisuuksia kuten Graham Hill, Jim Clark ja 

Mike Hawthorn vain muutamia mainitakseni.

Vuosien mittaan autojen nopeudet kasvoivat 

eikä Goodwoodin rata enää vastannut ajan 

vaatimuksia. Radan omistajat eivät olleet 

halukkaita muuttamaan rataa vaatimusten 

mukaiseksi ja näin ollen se menetti virallisen 

kilparata statuksensa. Radalla ajettiin viimeinen 

virallinen kilpailu heinäkuussa 1966. Tämän 

jälkeen rata toimi mm. testiratana ja erilaisissa 

tapahtumissa. 



GOODWOOD TÄNÄÄN

Goodwood Revival sai alkunsa vuonna 1998 

radan 50-vuotis syntymäpäivänä. Kilpailu on 

kolmipäiväinen tapahtuma perjantaista 

sunnuntaihin. Perjantai on harjoittelupäivä 

ja lauantai ja sunnuntai varsinaisia 

kisapäiviä. Radalla ajetaan kisaa niin 

klassikko moottoripyörillä, kuin eri klassikko 

kilpa-autoluokissa alkaen 30-luvun 

kilpureista vuoteen 1966.  Kilvan ajossa 

merkille pantavaa on se, että ne eivät ole 

"näytös ajoja" vaan radalla ajetaan tosissaan 

ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää. 

Tapahtuma on järjestetty siitä lukien joka 

vuosi syyskuun alussa. 

Viimesyksyinen festivaali oli siis tapahtuman 

20. juhlavuosi ja sen kyllä huomasi. Olemme 

ystäväni Andyn kanssa vierailleet 

Goodwoodissa jo muutaman kerran 

aiemminkin ja tavanneet innokkaita 

autourheilun harrastajia ympäri maailmaa 

aina Australiaa myöten. Innokkaimmat 

heistä tulevat paikalle omalla 

klassikkoajoneuvollaan ja telttamajoittuvat 

radan välittömässä läheisyydessä olevalle 

leirintäalueelle. Kaikki majoituspaikat 

läheisessä Chicesterin kaupungissa ovat 

varattuja jo vuosiksi eteenpäin, joten me 

olemme 

 

Hannu Sundel



Kevään viimeinen ohjelmallinen 
kehäkessa oli mielenkiintoinen.   Helena 
Ruuska sai järjestettyä Autoklinikalta 
Juha Heiskasen kertomaan,  kuinka 
kolhuja voidaan korjata maalipintaa 
rikkomatta, niinsanottu PDR-oikaisu. 

Lommon oikaisu auton pellistä 
käsityönä käyttäen siihen suunniteltuja 
erikoistyökaluja ja hyödyntäen ehjää 
maalipintaa.

PDR korjaus alkoi 80-luvulla amerikassa, 
euroopassa ja Suomessa 2000-luvun 
alussa.  Tyypillinen korjattava vaurio, 

oveniskemä toisesta autosta, pyöreä 
kolhu halkaisijaltaan 1-5cm tai 
viivamainen kolhu jonka pituus 1-10cm 
leveys 0,5-2cm onnistuu tavallaan 
odottaessa.
Paikalla oli mukavasti MG ja Triumph 
kerhojen jäseniä jotka kaikki olivat hyvin 
kiinnostuneita kokeilemaan jos sattuisi 
tulemaan pieniä lommoja,  korjauksen 
hinta tuntui olevan kohtuullinen 
etenkin, kun lommon voi korjata ilman 
uudelleen maalausta.

Rauno

Lisää infoa: 
www.autoklinikka.fi/palvelut/auton-korjaus/lommon-oikaisu-maalaamatta-pdr/

Kehäk essa 18.04.2019



Moni lukija voi kysäistä otsikon nähdessään, 

että mitä artikkeli oluesta tekee 

autolehdessä? Juttuun on kuitenkin syynsä, 

sillä kyseisen olutmerkin ja mieli 

automerkkimme välillä on lähes vuosisadan 

taakse ulottuva yhteys.  

Olutmerkki on Englantilaisista Pubeista tuttu 

?Old Specled Hen? ? Suomeksi ?Vanha 

Pilkullinen Kana?. Vaikka olenkin myös itse 

usein nauttinut kyseistä olutta jätin 

kuitenkin sen tarkemman kuvauksen netistä 

löytämälleni Salamanterille: 

Salamanteri (13.1.2015)  

(Hana / Oliver 's Corner) Pihkanruskea ja 

kirkas olut pienellä vaahdolla. Tuoksu on 

kermaisen karamellinen, makeahko ja 

hieman hedelmäinen. Maku on karamellisen 

ja tumman leipäisen maltainen, miedon 

marjainen ja aavistuksen hedelmäinen, sekä 

kevyen katkera ? ei järin raikasta, mutta suht 

tasapainoista. Suutuntuma on melko 

täyteläinen ja pehmeä. Jälkimaku on 

kuivakan leipäinen ja hieman katkera. Kelpo 

bitter, joka voisi pirteämmällä humaloinnilla 

olla erinomainenkin.  

MG Car Company juhli vuonna 1979 

merkkipäivää. Oli kulunut 50 vuotta MG 

autojen valmistuksen siirtämisestä Oxfordin 

Cowleyn tehtaalta Abingdoniin. Juhlan 

kunniaksi he pyysivät Morland&Co panimoa 

valmistamaan erikoisoluen juhliin. Nimensä 

?Old Specled Hen? olut sai oudosta autosta, 

joka tuli Abingdoniin tehtaan mukana.  Auto 

oli käytössä tehdasalueella ja sen 

nähdessään ihmiset sanoivat vahvalla 

Bershiren murteellaan ? tuolla menee se 

vanha pilkullinen kana?. 

?MG featherlight saloon? auto oli rakennettu vuonna 1927 koeautoksi. Se oli tehty selluloosa kuitu 
kankaasta, joka oli kiristetty puurungon päälle. Auto oli musta ja siinä oli kullanvärisiä pilkkuja.) 

Kir janurk k a: ?Ker t om us erääst ä oluest a? 



MG yhtiö järjesti yhtiön 

työntekijöille kilpailun olutpullon 

etiketin suunnittelusta. 

Voittaneessa ehdotuksessa oli 

MG logo yhdistettynä ketjulla 

Abindonin kaupungin 

vaakunaan. Etiketti painettiin 

MG:n tumman ja vaalean 

ruskeissa väreissä ja pullossa oli 

vihreä korkki. 

Meripihkan väristä olutta tehtiin 

aluksi 25 tynnyriä tai 1200 

puolen pintin pulloa pääasiassa 

50 vuotis juhla käyttöön, mutta 

myös panimon paikalliseen 

myyntiin. Ensimmäinen erä 

myytiin niin nopeasti loppuun, 

että seuraava erä piti tehdä jo 

juhla viikonlopuksi.  

Vaikka MG tehtaan sulkemisesta 

ilmoitettiin pian 50 vuotisjuhlan 

jälkeen jäi Old Speckled Hen olut 

elämään ensimmäiset 

kymmenen vuotta pullotettuna. 

Vuonna 1990 sitä alettiin jaella 

myös hana oluena laajemmalla 

alueella ja sen suosio kasvoi niin 

suureksi, että lager oluen 

valmistaminen lopetettiin ja 1996 

avattiin uusi panimo vanhan 

1911 vuodelta peräisin olevan 

?Tower Brue Housen? rinnalle.  

  Timo Heinonen 

Lähde: MG Car Clubin nettisivuilta (MGCC.co.uk): 

Old Speckled Hen näyttely Kimber Housessa 



 

 

HAIKKO PICNIC

 Sunnunt aina 2.6.2019 n. k lo 10:00-13:00

  Vierail i jana kerhona olem m e kut suneet  

Tr ium ph kerhon jäsenet  m ukaan.

Haikon kartano on ystävällisesti antanut tiluksensa kerhon käyttöön, joka tarkoittaa, että 

saamme jälleen kerran koota autot siistiin riviin rannalle, mikä on normaalisti autoilta 

kiellettyä aluetta.  Tapahtumalla on kolme kohokohtaa, joita ei kannata unohtaa. 

- Tekninen kilpailu, kuka on onnistunut parhaiten entisöimään silmäteränsä niin 

teknisesti kuin ulkonäöllisesti. 

- Yleisön suosikkiauto, kaikki rannalla olevat saavat antaa äänensä omasta mielestään 

kauneimmalle tai muulla tavoin ansioituneelle autolle. 

- Rocker Cover Race eli venttiilikoppa-autokilpailu, jossa Britti-autoista kiinnostuneet 

lähettävät rakentamansa venttiilikoppa-auton (mäkiauto) loivaa mäkeä alas 

pareittain ja nopein voittaa. 

Palkinnot parhaille kaikissa kilpailuissa jaetaan noin. klo 12.30 Lisätietoa löytyy kerhon 

nettisivuilta. http://www.mgcc.fi

Kartanosta saa myös maittavan lounaan ja tai kahvit, (omalla kustannuksella tietysti) 

Tervet uloa m ukaan.  Sää on per int eisest i ol lut  hyvä Haikossa!



MGB  jäähdytimen etu säleikkö, 
täysin käyttämätön .

mikael.westermarck@kolumbus.fi
 

 

Myyn 2000 m all in m gf . 

Värikoodi HFF. Osiksi tai pellolle. RHD

Ajettu 100t.miles hyväkuntoinen

Paljon muutakin MGF osaa toki löytyy... esim:

Ovet, etulokasuojat ja peilit (siniset) 

VVC vaihdelaatikko ja startti

Etu-ja takakelkka, käytetyt

Liki kaikkea muutakin, paitsi latureita

Esko Stenij 0400 829475

Naantali

Onko k iinost ust a jos t ehdään yht eist i laus Kerhon 
pöyt äviir ist ä.

Toimitus sisältää:  viirin, tangon, marmorin ja 
yksittäispakkauksen

10 kpl:n tuotantoerässä 24e + ALV

Toimituskulut toteutuneen mukaan.

Lähetä e-postia mgcc.finland@gmail.com jos haluat tilata.

M yydään :

MGB Roadster vm 1964. Loisto 

kunto muuten, mutta ykkösvaihde 

krohisee ajossa.

Markku Huhtinen, Tampere 

0400831291

_____________________________________

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

______________________________________________________________________________



 Tapaht um ia 

TOUKOKUU

 30.5 2019 Helatorstaina.   
HELATORSTAIAJOT 30 v  (Järjestäjä AHS)

Lähtö- ja maalipaikka Hotelli 
Gustavelund Tuusulassa, Kirkkotie 36.

KESÄKUU

2.6.2019 Sunnuntai  Haikon Picnic   
Klo.10 - 13:00  (Järjestäjä MG)

4.6., 11.6., 18.6. ja 25.6. 
(tiistaisin) klo 18.00

VAPAAMUOTOISET KOKOONTUMISET 
mobiileilla. Bem bölen Kahvit uvalla, 
Bellinmäki 1, 02740 Espoo.  (järjestäjä 
AHS)

8,-10.6.2019  Lauantai - Maanantai  MG 
Kerhon Viron Retki

15.6.2019  Lauantai.  HAK:n Kulttuuriajo 
2019-SAHK:n 60.  Valtakunnalinen 
reatkeilyajo.  Backaksen kartano, 
Ylästöntie 28, Vantaa.  Järjestäjä:  
Helsingin Seudun Automobiiliklubi HAK.

HEINÄKUU

2.7., 9.7., 16.7. ja 30.7. 
(tiistaisin) klo.18.00

VAPAAMUOTOISET KOKOONTUMIST  
mobiileilla Helsingissä (järjestäjä AHS) 
Malm in lent oasem alla (Huom. 23.7. ei 
kokoontumista, koska Malmilla on 
silloin konserti)

20.7.2019 Lauantaina.  Sarvissalon 
kesätori ja Veteraaniautopäivä  
klo.10 -12
Ajo-ohje: Porvoo ? Isnäs -Sarvisalo Noin 
30 km Porvoosta  

ELOKUU

4.8.2019 Sunnuntaina  HURU-UKKO 
PIKNIK 

Margretebergin Kartanon puistossa, 
Pehtorinkuja3, 02940 Espoo.

Vm 1955 tai sitä aiemmin valmistetuilla 
ajoneuvoilla.  (Järjestäjä AHS)

11.8.2019 Britit kohtaavat Mustialassa

Perinteinen brittiautojen vuotuinen 
tapaaminen pidetään tänä vuonna 
Tammelassa, Mustialan kartanon 
arvokkaassa pihapiirissä. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja sinne 
ovat lämpimästi tervetulleita kaikki 
brittiautoista kiinnostuneet.  (Järjestäjä 
Rover Ystävät)

24.8.2019  Lauantaina. 
YOUNGTIMERAJOT  (Järjestäjä AHS)

Vm 1970 - 1999  ajoneuvoilla.  
Kokoontuminen klo. 9.30  Suomen 
Lasimuseolla Riihimäellä, Tehtaankatu 
23. Lähtö klo.10.30 Omavastuuosuus 20 
euroa/hlö maksetaan 16.8. mennessä



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

Muut  hal l i t uk sen jäsenet  (2018): 

- Vavuli Kar i (vpj) 

- Ruuska Kauko (siht .) 

- Niemenpalo Mart t i 

- Honkanen Mikko 

- Åvall Oskari 

- Timo Heinonen

Jäsenek si  l i i t t ym inen: 

Maksa vuoden 2019 jäsenmaksu 25,- 

t ilille ja olet  jäsen. Muista näpytellä 

nimesi ja osoit teesi lisät ietoihin.

Pank k i t i l i : 

NORDEA FI12 10113000 2073 98 

BIC NDEAFIHH

Kot isivu: www.mgcc.f i

Facebook : facebook.com/ 

MGCarClubFinland

Osoi t t eenm uut ok set : 

kauko.ruuska@elisanet .f i

Br it t isport t i-leht i kootaan 

talkooperiaat teella. Tavoit teena on 

lisätä lehden teossa mukana olevien 

yhteisöjen ja harrastajien yhteishen- 

keä, t iedot taa alan tapahtumista sekä 

julkaista niin hyödyllisiä kuin 

viihteellisiä jut tuja auto- harrastuksen 

piir istä.

Painopaikka: 

Picaset  Oy, Helsinki

ISSN 2243-3198

M.G. Car Club of Finland ry tait taa 

lehden saadusta aineistosta ja 

toim it taa aineiston painoon. 

Br it t isport t i pyrkii hankkimaan jut tuja 

sekä MGCCF:n jäsenistöltä, et tä 

yhteistyössä muiden yhteisöjen ja 

kir joit tajien kanssa. Ilmestymistavoite 

on neljä numeroa vuodessa, m ikä 

toteutuu, jos aineistoa on saatavilla.

Tässä lehdessä ju lk aist u t  

m iel ipi t eet  ovat  k i r joi t t aj ien om ia, 

eivätkä vält tämät tä samoja kuin 

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

hallituksen. Kaikki m ielipiteet  

kuitenkin julkaistaan.

Brit t isport in ilmoitushinnat  sovitaan 

tapauskohtaisest i. Harrastukseen 

selväst i liit t yvät  ilmoitukset  pääsevät  

lehteen pääsääntöisest i veloitukset ta, 

jos t ilaa vain r iit tää.

Mater iaalin toim itusosoit teet : 

Kauko Ruuska

mgcc.f inland@gmail.com 

Seuraava leht i  i lm est yy:  

Syyskuu, 2019

Aineistopäivä: 09.09.2019
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