
3 2019



Puheenjohtajan palsta

Takakansi:  Lahden Classic Motor Show.  Kerhon Ständi  
Kuva:  Rauno

Kansikuva:   Lahden Classic Motor Show.  MG Midget 1962
kuva:  Rauno

Ajokausi alkoin hivenen viileissä 
merkeissä, mutta tuli se kesä kuitenkin, 
joten MG-kuljettajien näkökulmasta 
hyvä kesä. Kuten tavallista Haikon 
piknik aloitti MG-kesän, tällä kertaa 
yhdessä Triumph-klubin kanssa joka 
antoi mukavaa lisäväriä myöskin 
meidän venttiilikoppakilpailuun.

Tämän vuoden Viron retken harmi oli, 
kun unohdin mainita kerhon 
ruotsalaisille ystäville, että nykyään 
tarvitaan passit viron matkalle eikä 
ruotsalainen tai suomalainen ajokortti 
enää riitä, minkä seurauksena Leo & 
Britta Tatti eivät päässeet lähtemään. 
Itse matka onnistui hienosti, josta 
Kauko & Helena Ruuskan artikkeli.

Ann Halmeen artikkelissa käsitellään 

Saimaan Ympäriajoa, josta on tulossa 
jokavuotinen MG tapahtuma, vaikka 
meillä ei olekaan mitään tekemistä sen 
järjestelyjen kanssa.

Sarvisalon kesätoritapahtuma on myös 
mukavasti vakiintunut osana MG-Klubin 
kalenteria ja tänä vuonna siitä erityinen 
kiitos Christer Sandberg:lle ja hänen 
tiimilleen järjestelyistä. Martti 
Niemenpalon artikeli kuvineen löytyy 
tästä lehdestä..

Vaikka kesä alkaa olla ohi niin vielä on 
ajokauden päättäjäiset tulossa 
viikonloppuna 7. - 8. syyskuuta. Lähtö 
Bembölen kahvituvalta lauantaina 
klo.10. Tilaisuus on Lohjalla Majatalo 
Laiskanlinnassa.

Rauno



- Kevätkokous perjantaina 22.3.2019 
klo 19.00, Pub Angleterre, Helsinki.      

- Classic Motor Show Lahdessa 

4.-5.5.2019.

- Haikko Picnic sunnuntaina 

2.6.2019, Haikon kartano, Porvoo.

- Viron retki 8.-10.6.2019.

- Suur-Saimaan Ympäriajo 

29.-30.6.2019.

- Sarvisalon kesät or i heinäkuussa.

- Britit kohtaavat elokuun 11 

sunnuntaina.  Yhteislähtö 

Kehäkessalta.

- Kerhon ajokauden päät t äjäiset  

syyskuussa. 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 kuukauden 3. torstai klo 18.00

- MG EEOTY, Vuonna 2020 Würzburgissa  Saksassa..  https://mgcc-eeoty2020.de/

- MG  by the Sea 2020 Car Club website https://www.mgcarclubitalia.org/

Toim int asuunni t elm a 2019

Muut a vuodelle 2019

https://mgcc-eeoty2020.de/
https://www.mgcarclubitalia.org/


Pinnavanne asiaa 
Tämä juttu alkoi jo oikeastaan 2019 
Haikko picknickiltä kun paluumatkalla 
vasen takarenkaani puhkesi. 

Ei muuta kuin auto ylös tunkilla ja pyörä 
vaihtoon onneksi vararengas oli ehjä ja 
siinä oli myös ilmaa. 

Seuraavana Maanantaina vein renkaan 
rengasliikkeeseen jossa se otettiin 
vanteelta ja ammattilainen totesi renkaan 
puhkeamis syyksi vanteen hiertämisen 
sisäkumiin. Kun otat joskus renkaat pois 
vanteelta huolla. Myös vanteen sisäpinnat 
hio ruosteet pois ja maalaa sekä tarkista 
pinna suojuskumin kunto. (kts kuva)

Mutta se tärkein asia kun vaihdoin toiset 
vanteet alle ei vanteet tahtoneet lähteä 
millään pois syynä ruoste yms. 
epäpuhtaudet akselin ja vanteen spoorien 
välissä. Renkaat jouduttiin hakkaamaan 
irti pitkällä halolla.

Eli muista aina kun asennat pinnapyörät 
akselille puhdistaa spoorit sekä spinnerit 
hyvin joko teräsharjalla  tai jarrujen pesu 
nesteellä ja laittaa spooreihin ja kierteisiin 
vaseliiniä. 

  

Kari Vavuli 

 Niksinurkka  



 Ensi ker t aa Haikon picnici l lä 2.6.  

Tänä vuonna pääsin ensimmäistä kertaa 

osallistumaan Haikon picniciin. Vuosikausia 

olin suunnitellut osallistuvani, kun isäni 

siellä on niin kauan käynyt, mutta vasta tänä 

vuonna onnistui. MGB Coupe haettiin isäni 

autotallista valmiiksi meille ja aamulla 

päästiin suoraan liikkeelle.

Matkan varrella oli tarkoitus ottaa 

aamukahvit äidin suosittelemassa oveltasti 

nimetyssä N?Avetta-kahvilassa Sipoossa, 

mutta siitä ajettiinkin jo ohi, ennen kuin 

huomattiin että siinähän se meni. 

Aamukahvit jäi juomatta mutta 

paluumatkalla pysähdyttiin siinä ja otettiin 

erittäin maistuvat pulllakahvit.

Haikossa näytti melkein kaikki olevan jo 

paikalla kun saavuttiin. Meidän ohjattiin 

oikealle, koska vasemmalle olikin kerättynä 

Triumpheja, joilla oli tällä kertaa samaan 

aikaan picnic MG-kerhon kanssa. Tämä oli 

oikein kiva, kun oli lisää ja erilaisia autoja 

myös paikalla. Samanhenkisiä silt i, eli MG- ja 

brittitunnelma oli hyvä ? MG ja Triump ovat 

ehkä vähän niin kuin sisaruksia.

Parhait en ent isöit y 
ensim m äinen palk int o



Kilpailuja oli taas ilmeisesti vakiintuneen 

perinteen mukaisesti useitakin. Yleisö 

äänesti suosikkiaan laittamalla postit-tarroja 

ikkunoihin ja konepellit avattiin tarkastusta 

varten. Tietovisa oli hyvin hauska ? erilaisia 

melko ihmeellisiä piirretyjä kuvioita, joista 

piti keksiä, mistä auton osasta oli milloinkin 

kyse. Vaimon kanssa keksittiin niistä ehkä 

reilu puolet, mutta se ei ihan tietokilpailun 

voittoon riittänyt.

Picnic-henkeä oli ihan kunnolla ja asiallisesti. 

Kuohuvaa ja mansikoita ja keksejä, ynnä 

teetä ja kahvia. Pieni sade ei picniciä 

haitannut, kun kaikki olivat kaukaa viisaasti 

varustautuneet sateenvarjoilla. 

Asiallisimmat olivat luonnollisesti brittilipun 

kuviolla varustettuja. Avoauton kattojakaan 

ei tarvinnut aina vetää ylös, kun vaan istutti 

avoimen sateenvarjon penkille niin hyvinhän 

se suojasi.

Vent t i i l ikoppa aut ojen

Läht ö alust a

Tr ium ph TR6 ja Picnic varust eet

Moot t or i t i lan t ark ist us

Oldsm obile   Ann Halm e Pokem on 
Mar ja Lundell



Autot olivat varsin vaikuttavia ?  sekä 

MG:t että Triumphit. Eräskin sininen 

Triumph ?Vitesse? oli melko 

hämmästyttävä näky. Auto oli päältä ja 

konepellin alta katsottuna oikeastaan 

kuin uusi, mutta omistaja esitteli 

takakontissa pitämiään kuvia 

entisöintiprojektin alkuvaiheesta, noin 

20 vuoden takaa. Ruostuneen rungon 

läpi suunnilleen kasvoi puu ja 

kanaperhe, tai ainakin näytti siltä. 

Autoprojekti oli yhtä vanha kuin hänen 

nyt jo aikuiset lapsensa. 

Päivän päätapahtumana toimi sitten 

perinteinen kilpailu, alamäkiajo. Vauhtia 

ja hupia riitt i, joskin joskus 

ohjattavuudessa oli hieman toivomisen 

varaa. Vaikka autoissa ei ollut 

kuljettajaa ohjaamassa (muuta kuin 

vain alkusuuntaa antamassa), 

törmäilivät autot surutta toisiinsa ja 

välillä päätyivät ojaankin. Autot 

vaihtelivat aivan yksinkertaisesta 

hyvinkin edistyneeseen (jossa osia 

paljon RC-autoista ja reilusti renkaiden 

kulmien säätöä yms), mutta hieman 

yllättäen nämä eroavaisuudet autojen 

edistyksellisyydessä ja virittelytasossa 

eivät näyttäneet lopulta vaikuttavana 

juurikaan autojen ajo-ominaisuuksiin.

Näin käy kun yr it t ää väk isin 
ohi

Ennen läht öä on aut ojen 
punnit us,  m ax 3 kg

Oldsm obile 

MGB 
Nikolai Grat schew

Ant t i Viuhan Tr ium ph joht aa ja 
Jorm a Kölhin Tr ium ph t ekee 

parhaansa 



Puruveden Ympäriajot oli täksi vuodeksi 
nimetty uudelleen Savonlinnan 
Retkeilyajoiksi. Näihin viidensiin ajoihin 
tämä autokunta osallistui nyt ensimmäistä, 
mutta ei välttämättä viimeistä kertaa. Sillä 
reitti kulttuurihistoriallisestikin upeisiin 
maisemiin sijoittuvissa ajoissa oli hyvin 
valittu. Autokuntia oli 264, joten kyseessä oli 
suuri yli 30- vuotisten autojen 
kokoontumisajo. 

Triumppimme starttasi jo perjantaina 07.06 
Vantaalta kohti Savonlinnaa. Alkumatka 
tehtiin moottoriteitä välttäen. Tankkaus 
Lahdessa ja kahvitauko Vihantasalmen 
Nesteellä. Sää oli koko matkan loistava n. 
28° ja pilvetön päivä, siis loistava avoauto 
keli. Matkaa kertyi 328km. Ajo sujui ilman 
suurempia kommelluksia viidessä tunnissa 
taukoineen. 

Perillä majoituimme Sokos Kesähotelli 
Tott?iin. Jonka studiohuoneistossa viihtyi 

mukavasti varsin kohtuullisella hinnalla, 
varsinkin kun autollekin sai varattua 
etukäteen suojaisan paikan parkkihallista. 

Illan vietimme mm höyrylaiva S/S 
Punkaharjun puolentoista tunnin risteilyllä. 
Konemestarin kanssa tuli pitkät tovit 
keskusteltua konehuoneessa laivaa 
kuljettavasta Savonlinnassa 1914 tehdystä 
höyrykoneesta.  

Jotain entisaikojen koneiden kestävyydestä 
kertonee, että vasta v.1995 koneeseen 
tehtiin ensimmäinen isompi 
peruskunnostus. Kone oli ns. 
compoundkone ( l. kaksi sylinterinen), ja 
indikoitu teho muistaakseni n.90 hv. 
Tuliputkikattilaa lämmitti polttoöljy. 
Eteenpäin mentiin 7,5 bar:n höyrynpaineella 
tasaisen mukavasti upeita maisemia ja 
Olavinlinnaa ihaillen.  

Kun kerran Savonlinnassa oltiin, oli t ietysti 
pakko käydä syömässä Seurahuoneen 

 Savonlinnan ret keilyajot  2019  



Varsinainen tapahtuma on yksipäiväinen 
alkaen Savonlinnan pääkadulta. Reitin 
pituus oli noin 110km. 

Lähtö Olavinkadulta tapahtui klo 9.00 
alkaen, missä myös ajoneuvot kuvattiin. 
Reitti jatkui torin kautta Prismalle ja siitä 
uutta reittiä Makkolaan, Louhelle. 
Ensimmäinen tauko oli Kerimäellä, jossa oli 
mahdollisuus tutustua maailman 
suurimpaan puukirkkoon. Taukoa 
suositeltiin pidettävän n. 40min.  

Autot kerättiin Kerimäen Toriaukiolle, jossa 
sekä katsojien, että autokuntien oli 
erinomainen mahdollisuus tutustua 
monipuoliseen autovalikoimaan. 
Brittiautoista mainittakoon kaksi MG 
Magnettea (vm1956), kaksi MGA Roadsteria 
(vm1958 ja 1959), yksi MGB (1962). 
Triumpheja edusti vain yksi TR250 (-68) ja 
yksi TR6 (-71). Toki oli myös Minejä, 
Jaguareja, Rolls Royce jne. Vanhemmasta 
päästä mainittakoon vm 1916 oleva 
Studebaker Touring, sekä 1920-luvulta 
olevat Buick, Chevrolet, Ford A sekä Harley 
Davidson. Näistä suurin osa oli 
Savonlinnasta. 

Sitten ajo jatkui kohti Punkaharjua.  

Suomessa vuosisadan tieksikin 2017 valitulle 
Punkaharjun Harjutielle mennessä oli hieno 
hetki ajaa omalla museoautolla tätä todella 
kaunista tietä. Youtubesta löytyy useita 
videoita tästä tiestä, jos ette ole sitä vielä 
kokenut. 

Lounastaukoon oli mahdollisuus 
seuraavassa taukopaikassa Punkaharjun 
metsämuseo Lustossa, jossa myös pääsi 
tutustumaan 5 euron hinnalla näyttelyyn. 
Näyttely oli komea esitys Suomen 
metsänhoidon historiasta ja koneista. Siitä 
matka jatkui pikkuteitä ajaen Savonlinnaan 
rantatielle ja Brahenkadun kautta 
kauniiseen Savonlinnan keskustaan 
näyttelyyn, johon ajo päättyi. 



Monista Retkeilyajoista tuttuja rastitehtäviä 
ei tässä tapahtumassa ollut. Ajoreitit 
mielestäni oli kauniit, välillä mentiin 
kumpuilevassa maastossa pitkin varsin hyvä 
asfalttiteitä, sekä varsin usein saimme 
nauttia myös komeista järvimaisemista. 
Reitin varrella katsojia oli runsaasti 
vilkuttamassa ja tunnelmaa lisäämässä. 
Koska tapahtuma on vain yksipäiväinen, olisi 
reitti toki voinut olla pidempikin, sillä nyt 
varsin pitkine taukoineen se meni n. 3,5 
tunnissa. 

Oli myös mahdollisuus ilmoittautua 
ennakkoon asu - ajoneuvokilpailuun, joka 
pidettiin ennen reitille lähtöä. 
Autokuntamme jätti tämän vaiheen väliin. 
Vaikka nämä olivat jo viidennet ajot, 
mielestäni järjestelyissä on parannettavaa 
erityisesti lähdön osalta, koska autojen 
ohjaus numerojärjestykseen ontui varsin 
pahasti. Kaikki kuitenkin matkaan pääsivät 
jokseenkin aikataulun mukaisesti.  

Autot ohjattiin maalin jälkeen viistoparkkiin 
Olavinkadulle, joka tätä tapahtumaa varten 
oli suljettu usean korttelin matkalta vain 
tämän tapahtuman ajoneuvoille. Yleisöä oli 
autoja ihastelemassa tuhansia. 

Hyvin olisi voinut lähteä kotiin päin jo 
viimeistään klo 16 aikoihin, tai jopa 
aiemminkin, jos autojen esittely 
Olavinkadulla tai asu - ajoneuvokisan 
palkintojen jako ei enää maistunut. 

Me olimme ?pitkämatkalaisina? varanneet 
hotellin kahdeksi yöksi, joten matkaan 
lähdimme vasta sunnuntai aamupäivällä, ja 
silloinkin viettämään vielä yksi yö ystävien 
mökillä Punkaharjulla. Sieltä Parikkalan, 
Imatran, Lappeenrannan, Kouvolan ja 
Porvoon kautta kotiin. 

Kotona olimme siis vasta maanantaina. 
Hyvin matkat rasitukset kestänyt 
Triumppimme mittariin tuli 
kokonaismatkaksi 854km. Koko matkan 
saimme ajaa katto alhaalla, ihan pientä 
pätkää lukuun ottamatta, jolloin 
varauduimme (turhaan) läheltä kulkeneen 
ukkosen antimiin. Tuntui siltä, että automme 
suorastaan piti näistä n. 5 tunnin 
ajorupeamista, sillä mitä pidemmälle matka 
kävi, niin sitä paremmin se tuntui kulkevan. 
On siinä Shell VPowerissa kaiketi jotain 
taikaa. Kuitenkin jo ennen tätä matkaa 
autolla oli tältä kesältä ensimmäinen tuhat 
kilometriä takana. 

Lisää tapahtumasta, osallistujista, reitistä, 
kuvia, sekä video maalialueen tunnelmista: 
www.savonlinnanretkeilyajot.fi

Kenetkähän näemmekään Savonlinnassa 
ensi vuonna? 

Antti ja Ritva Viuha  



 Br it i t  koht aavat  2019 Must ialassa 
Brittiharrastajat kokoontuivat perinteiseen yhteiseen tapaamiseen tänä vuonna Mustialan 
kartanon alueella 11.8. Tänä vuonna järjestelyvuorossa olivat Rover Ystävät ry. 

Sateinen sää ehkä verotti kävijämäärää ja pelotti ainakin avoautot ja moottoripyörät. 
Tunnelma oli kuitenkin entisellään, konepeltejä availtiin ja eväitä syötiin iloisissa tunnelmissa. 

Kiitos mukavasta tapahtumasta! 

Helena ja Kauko 



Iso-Britannian klassikko-autoasiantuntija 
RBW Electric Classic Cars, valmistaa nyt 
rajoitetun määrän sähköisiä MGB 
Roadstereita.  Autoja jotka sopivat 
täydellisesti nykyaikaiselle klassikko 
autoilijalle.

RBW on yhdistänyt tietotaitonsa maailman 
johtavilla nimillä, varmistaakseen klassisen 
autoilun myös tulevaisuudessa. 

RBW työskentelee  tiiviissä yhteistyössä 
Zytek Automotiven kanssa, joka on osa 
Continental AG:tä joka tarjoaa viimeisintä  
teknologiaa, jota sovelletaan muun muassa 
Formula E -ajoneuvoihin. 

Ensimmäinen MGB-EV jossa tuntuu olevan  
kaikki mitä on perus MGB:ssä, paitsi että 
?moottori? tai paremmin 70 kW:n 
sähkömoottori on asennettu taakse, kaikki 
mitä tarvitaan on valmistanut  Continental 
Engineering Services UK.

Edessä ?Moottorin? paikalla MGB-EV:ssä on 
sitten Hyperdrive valmistamat akustot, jotka 
ovat samantyyppiset, joita käytetään Nissan 
Leafin uusimmassa mallissa. 

Autojen Korit ovat British Motor Heritagein 
valmistamat, ja tietysti täysin uusia. Alustan 
edessä ja takana ovat uudelleen 
suunnitelleet, Development Engineering & 
Enterprise mukaan luettuna taka akselin 
jossa on sähkömoottori tavallaan 
sisäänrakennettu, lisäksi autossa on tietysti 
erillisjousitus ja kierrejouset takana, ABS 
levyjarrut eli koko alustan rakenne vastaa 
täysin nykyaikaa.

MGB-EV Teknisiä t iet oja:

- 70 kW huipputeho.
- Kiihtyvyys 0-100 km/h  8 sekuntia
- Huippunopeus on 168 km/h. 
- Täydellä latauksella matkaa  yli 250 

km.
- Sähkömoottorin maksimi 

kierrosnopeus  11800/m.
- Sähkömoottorin vääntö  226 nm.
- MGB-EV:en lähtöhinta noin 

125.000e
- Takuu 3v tai 38400 km
- Tilaus varaukseen riittää 5% auton 

hinnasta.
- Lisätietoja  

www.rbwelectricclassiccars.co.uk
- Lähde: RBW Electric Classic Cars. 

Rauno

Klassikko sähköaut ot  yleist yy,
t ässä RBW?n UK valm ist am a MGB-EV Roadst er



Viime vuonna vierailimme Englannissa John 

& Anita:n luona, ja tutkailimme heidän auto 

kokoelmaa (7 MG:tä).   Samalla sain heidät 

puhuttua tulemaan Suomeen ja meidän 

suosittuun Suur-Saimaan ympäriajoon.  

Niinpä perjantaiaamuna (28. kesäkuuta) 

Rauno ja minä olimme valmiita lähtemään 

ajoon TD:llä, ja John & Anita MGB:llä, jonka 

lainasimme heille.  Lähdöstä ei tullut 

mitään:  MGB:n akku oli täysin tyhjä, ei 

muuta kuin vara akulla käyntiin ja matkaan. 

Ensimmäinen kohde oli Kehäkessa Vantaalla, 

johon oli jo kokoontunut Kari Vavuli, Martti 

Niemenpalo ja Kalliot kaikilla MGB.  

Kehäkessalta todella vanhaa 

porvoon tietä Sipoon Kirkkoon, 

siellä pieni tutustumiskieros ja 

matka jatkuin Porvoon 

Tuomiokirkolle jossa Christer 

Sandberg MGB:llä ja Harry 

Seeberg MG Midget:illa olivat 

järjestäneet valmiiksi oppaan joka 

hienosti kertoi Porvoon 

Tuomiokirkon historian 

Englanniksi.  Kun oli aika lähteä 

niin John:in MGB ei taaskaan 

lähtenyt käyntiin joten ei muuta 

työntämällä käyntiin ja lähimmälle varaosa 

kaupalle (Autokiri) ja uuden akun asennus, 

jonka jälkeen ongelmat olivat poissa. 

Seitsemän MG:en letkassa Mikkeliin josta 

lauantaina aamuna, ajojen lähtöpaikalle 

Auto-Kiltaan, sieltä saimme kilpailunumeron, 

kartan jne.  Reitti alkoi läpi vanhan armeijan 

kasarmialueen, ja siellähän oli heti yksi MGA 

tien/polun sivussa ja kuljettajana nuori 

nainen,  ja sehän tarkoittaa että auttajia ja 

hyvä neuvojia löytyy heti, no kaasuvaijeri oli 

vain irronnut joten homma hoitui yhden 

tekemänä ja muiden antaessa hyviä neuvoja.

Läht ö  Mikkelist ä  John & Anit a ja 
Kar i Vavuli parässä

Saavut aan Im at ralle

MGB akkun vaiht o t i im i

Suur -Saim aan Ym pär iajo 2019



Läht ö Im at ralt a päivä 2

Ensimmäinen rasti oli Mikkelin torilla, jossa 
tehtävä oli pudottaa ruuveja kolmeen eri 
rasiaan, saimme yhden pisteen hyvästä 
yrityksestä.  Sieltä Ollimäen viinitilaan ja 
Anttolan satamaan. Tällä rastilla piti 
tunnistaa kuvista autoja ja laittaa ne oikeaan 
järjestykseen.

Puumalan rastilla oli tunnistettava auton 
osista merkki ja malli, sekä laskea 
tikunnokassa olevien muovipullojen määrä 
sekä arvioida kahden korkealle nostetun 
tangon väli, meillä ei menny kovin hyvin.  
Sieltä Puumalan koulun ruokalaan lounaalle, 
lohikeittoa ja kahvit siitä John & Anita saivat 
hyvän kokemuksen millainen on 
suomalainen kouluruoka. 

Ruokolahden rasti,  kaksi pientä puupalloa, 
jotka oli yhdistetty noin 40 cm narulla  piti 
heittää telineeseen jossa oli kolme vaaka 
tankoa, heitto onnistui ylimmäiseen tankoon 
eli täydet pisteet.

Päivän viimeinen rasti oli Etelä-Karjalan 
Automuseossa, jossa tehtävä oli avata 
ruuvipenkki tietylle etäisyydelle.

Tällä kertaa emme jääneet Imatran 
kylpylään iltajuhlaan vaan MG ?tiimi? lähti 
Imatran Valtionhotelliin joka oli meidän 
majapaikka Imatralla.  Hotelista 
kävelykadulle kuuntelemaan ulkona 
soittavaa jazz-bändiä sekä pienelle oluelle.  
Kesäaikaan joka päivä kello 18.00 avataan 
imatrankosken patoa Sibeliuksen Finlandia 
musiikin säestyksellä, esitys oli todella 
näkemisen ja kuulemisen arvoinen.

Koskelta takaisin hotelliin, jossa meillä oli 
pöytä varattu linnan ruokasalissa.  Kaikki 
näytti hyvältä mutta ravintolan palvelun 
nopeus ei ikävä kyllä ollut hotellin normaalia 
tasoa.  Meidän 16 hengen seuruetta varten 
oli vain yksi tarjoilija, perus illallinen kesti yli 

kolme tuntia.  Ruoka, kun se lopulta tuli, oli 
kyllä aivan hyvää kaikin puolin.

Sunnuntaina lähdettiin toiselle ajopäivälle ja 
kohti Mikkeliä, lähtö sujui hyvin mutta heti 
toisessa risteyksessä oli merkki käänny 
oikealle, me kuten moni ei uskonut että 
pitää kääntyä moottoritielle ! joten ajoimme 
suoraan emmekä kääntyneet moottoritielle, 
no aikamme harhaituamme löysimme 
oikealle tielle, moottoritielle.  

Im at ran Valt ion Hot ell i



Joutsenon torin oli päivän ensimmäisen 

rastin paikka, jossa jouduttiin heittämään 

renkaita puutappeihin. Sitten 

Lappeenrantaan ja Auto-Killaan, jossa 

mutterit ja pultit oli sovitettava sokkona.  

Auto-Killan rastilla oli hyvä suuri 

parkkipaikka joten saatiin kivasti melkein 

kaikki MG:t yhteiskuvaan.

Savitaipaleen maatila/kahvila, jossa osa 

osallistujista pysähtyi vaikka ei ollut rasti 

paikka, katsomaan kuinka ennen vanhaan 

??käsitöitä tehtiin, samalla sai viileän 

jäätelön tai kahvit. Matka jatkui 

Savitaipaleelle, jossa haasteena oli heittää 

tuulettimen hihna noin viiden metrin 

päässä olevaan tappiin.  

Ensimmäinen heitto jai suoraan 

tappiin. 

Lounas oli varattu Rantinhovissa, 

jossa vanha Aeroflot-helikopteri oli 

hyvänä taustana autojen ja 

matkalaisten valokuvaukselle.  

Mäntyharjun Minimarketit, jossa 

jouduttiin taivuttamaan lankaa, jotta 

päät olisivat 20cm toisistaan ei kovin 

vaikeaa.  Ajojen määränpää oli 

Mikkelin keskusta jossa järjestäjät olivat 

varanneet kokonaisen kadun pätkän 

maaliintulioille. Emme jääneet  Miekkeliin 

vaan jatkoimme suoraan Savonlinnaan 

näyttämään John & Anita:le Olavinlinnaa. 

Seuraavana päivänä sitten opastettu kierros 

linnassa ja sieltä 

Punkaharjun Kautta  Heinolaan josta 

palasimme takaisin Espooseen.  Matka sujui 

ilman erikoisempia ongelmia 4½ päivää ja 

1215 km.  Sääkin oli kohtalaisen hyvä, itse 

ajon aikana. Kotimatkalla tuli koko 

heinäkuun sademäärä kerralla, mutta eihän 

se MG matkalaisia haittaa.

Läht ö Im at ralt a päivä 2

Saim aa ajon MG:et  valm iina t oisen paivän läht öön

John ja Mikkelin t or in rast i



Länsisatamassa kokoontui aamuvarhaisella 
kahdeksan autoa, joista valitettavasti 
kaukaisimmat matkalaiset jäivät 
lähtöselvitykseen puuttuvien asiapapereiden 
takia. Näin pääsimme tänä vuonna matkaan 
seitsemän autokunnan voimin.

Laiva oli viimeistä autopaikkaa myöten täysi, 
kuten näin kesällä yleensä on. Autokannelta 
siirryimme suoraan maistuvalle brunssille. 
Samalla oli hyvä vielä porukalla pitää 
ajajakokous ja tehdä viimeiset suunnitelmat 
tulevaa ajopäivää varten.

Satamasta suuntasimme pienen seikkailun ja 
Tallinnan keskustan jälkeen tuttuun 
kokoontumispaikkaan Rocca al Mareen. 
Eväiden oston ja tankkauksen jälkeen 
letkamme ajoi kohti moottorimuseo Momua, 
jossa saimme tutustua paikalliseen auto- ja 
moottoripyörähistoriaan.

Osaan autoista pääsi tutustumaan myös 
sisäpuolelta.Moottorimuseosta jatkoimme 
helteisessä ajosäässä matkaa kohti Haapsalua 
ja Fra Mare kylpylää. Hotelli järjesti 
autoillemme paraatipaikat sisäänkäynnin 
eteen.

Viron ret k i 8.-10.6.2019 

Formula kuski Kauko

Moot t or im useo



Pizza Ter rass Haapsalu

Moot t or im useo Fra Mare kylpylä

Iltaa vietimme Haapsalun keskustan 
vilinässä. Päädyimme yhteistuumin 
nauttimaan pizzat kylmien juomien 
kera.

Hyvin nukutun yön ja aamiaisen 
jälkeen matkamme jatkui sunnuntaina 
aamupäivällä kohti Pärnua. 
Taukopaikalla tapasimme paikallisia 
vanhojen autojen harrastajia.



Ojako Lom akeskus

Sarvisalo kesät or i

Matkalle Rauno oli varannut meille hienon 
käyntikohteen. Ojako Lomakeskus oli valmistanut 
meille kesäisen aterian, jossa pääruokana oli 
paistettuja ahvenia. Erinomaista! Saimme myös 
tutustua lomakeskuksen palveluihin ja 
majoitustiloihin. 

Iltapäivällä saavuimme seuraavaan 
majoitukseemme Tervise Paradis kylpylään 
Pärnussa. Kovin helle oli jo hellittänyt ja porukalla 
päädyimme nauttimaan kylpyläosaston palveluista 
ja kaikki vesiliukumäetkin tuli testattua.

Iltaruokailuun suuntasimme viime vuoden 
suosituksesta Villa Wessetiin, joka ei pettänyt 
tälläkään kertaa.

Maanantaina sää jatkui aurinkoisena eikä 
paluumatkaa tarvinnut ajaa katto ylhäällä, kuten 
useana aikaisempana vuonna. Taukopaikalla 
tapasimme mielenkiintoisen virolaisen 
sähkökulkupelin. 

Viimeinen etappi kohti Tallinnan satamaa

Kiitos taas kerran mukavasta matkasta kaikille 
mukana olleille! 

Helena ja Kauko



Christer Sandberg soitti, että hänen vanha 

ystävänsä John Hjorth on päättänyt luopua 

ryöminnästä MG:n alla, jotta löytäisi 

öljyvuotoja tai muita ongelmia, joita joskus 

esiintyy MG:ssä ja muissa brittiläisissä 

autoissa. John Hjorth aloitti klassisten 

autojen entisöinnin 60-luvun puolivälissä ja 

on käynyt läpi useita täydellisiä 

entisöintiprojekteja kuten Triumphs, Jaguars 

ja useita erimallisia MG:tä.

Viime aikoina hän on myynyt kaikki vanhat 

klassikot ja päättänyt, että VW Golfin 

avomallissa on lähes samat edut kuin MGA 

tai MGB:ssä. Kaikki tämä johti siihen, että 

hän keräsi loput jäljellä olevat MG-varaosat 

ja lahjoitti ne klubille myyntiin ja sanoi, että 

tulot tulisi käyttää klubin toimintaan.

Lahjoituksen seurauksena klubin hallitus 

päätti, että John Hjorth:lle tulee luovuttaa 

plakaatti kerhon merkillä. Luovutustilaisuus 

järjestettiin Sarvisalo Kesätorin tapahtuman 

yhteydessä 20. heinäkuuta 2019. MG Car 

Club Finland Kerhon hallituksen puolesta 

haluan kiittää John Hjorth:ia lahjoituksesta.

Rauno 

MG varaosien lahjoit us 
(Ost o ja m yynt i sivulla poim int oja osist a) 



 Reissupäivä 20.7: Kehäkessa > Porvoo > Sarvisalo > Töyrylän kartanossa Stig 
Fagerstedtin näyttely

Kuva 1:

 Varhain aamulla keula kohti Kehäkessaa, josta 

matka jatkui vanhaa tietä Porvooseen. 

Matkaseuraan liittyi siellä kaksi autokuntaa ja kohti 

Sarvisalon toria ja museota.

Kuva 2:  Ilma oli suosiollinen, suorastaan 

helteinen, joten tori täyttyi iloisista 

ihmisistä. Muutama muukin MG oli löytänyt 

tiensä sinne meidän lisäksi.

Kuva 3: Museon esineistö oli 

keskittynyt maatalouteen.Tässä 

esimerkki siitä, että 

polttomoottori oli tulossa vasta 

vaunuihin hevosen tilalle.

Kuva 4: Torilta MG-porukka siirtyi paikalliseen maatalon 

lounasriiheen odottelemaan slaavilaistyylistä soppaa. 

Jälkkäriksi kaffet ja mustikkapiirakkaa.

Kerhon ret k i Sarvisalon kesät or i l le 

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 4



Kuva 5:  Seuraavaksi kohteena oli 

Töyrylän kartano Artjärvellä. Meillä oli 

ilo nähdä Stig Fagerstedtin toteuttama 

mielikuvituksekas taidenäyttely.  

Uskomattoman hienosti valmistettuja 

taideteoksia.

Kuva 6: Sisäänkirjautumisen lisäksi 

huomattavaa kiinnostusta herättivät tarjotut 

herkut.

Kuva 7: Taitavasti materiaaleja käyttävä ?Stigu? 

oli loihtinut uskomattomia esineitä arkisista 

kierrätysmetalleista, kuten keittiöastioista.

Tässä vain muutama esimerkki suuresta esinemäärästä. 

Esineitä ei voi kuvailla sanoin vaan ne pitää nähdä.

Näyttelyn jälkeen nautimme jälleen kahvit  ja kartanon 

riihessä ja hajauduttiin eri tahoillemme.

Mara ja Nina

Martti Niemenpalo

Kuva 5

Kuva 6

Kuva 7Kuva 7Kuva 7



Ajokauden 2019 Päät t äjäiset

7/8 Syyskuut a 2019

LAISKANLINNA

Num m ijärvent ie 64, 09120 Kar jalohja,

www.laiskanlinna.fi  www.facebook.com/laiskanlinna

Laiskanlinna sijaitsee Luhjun rantatilalla, joka on Karjalohjan vanhimpia tunnettuja 

asuinpaikkoja. Pappilan uskotaan sijainneen tilan mailla jo 1500-luvulla.  Laiskanlinna on 

pienimuotoinen, rauhallinen ja laadukas vapaa-ajanvietto- ja kokouspaikka, joka tarjoaa 

korkeatasoiset ja huolettomat asumis- ja kokoustilat keskellä upeaa uusmaalaista luontoa.

Majoitus 2 hengen huoneissa sis.liinavaatteet,

pyyhkeet, saunan 1,5t, huvimajan käytön

grilleineen sekä aamiaisen 80?/hlö

Maksu saavuttaessa käteisellä tai ennakkoon

? Service Partner Oy:n tilille: 22901800065016

viestiksi MG/maksajan nimi

Korttimaksu ei mahdollinen.

Toivotamme Sinut sydämellisesti tervetulleeksi

Kerhon ajokauden päättäjäisiin 

?Laiskanlinnan majataloon! 

 i lm oit t aut um inen: 

m gcc.f in land@gm ail.com  

http://www.laiskanlinna.fi/
http://www.facebook.com/laiskanlinna


AHS HELATORSTAIA JO 30.5.2019

Kokoontuminen Tuusulan hotelli 

Gustavelundissa jossa nautimme maittavan 

aamiaisen, jonka jälkeen oli mukava silmäillä 

paikalle saapuneita klassikoita joukossa 

todellisia helmiä. Olimme saaneet hyvät 

lähtönumerot heti kanttiautojen jälkeen, 

meitä piti alun perin olla kaksi TD:tä, yksi 

Magnetta ja kaksi B:tä,mutta yksi TD oli 

vaihtunut upeaan saksalais coupeen koska 

Nurmijärvellä oli aamusta ollut hieman 

viileää. Hieman ennen yhtätoista pääsimme 

reitille joka kulki upeissa maisemissa kohti 

Gumbostrandia joka oli varsinainen 

kultahammasrannikko upeine huviloineen. 

Täällä nautittiin kahvit lisukkeineen ja 

jatkettiin matkaa kohti Porvoota, Kuten 

kuvista huomaatte oli osa seurueestamme 

noudattanut järjestäjien toiveita ja 

pukeutunut varsin näyttävästi.  

Puheenjohtajallammekin uusi hieno hattu 

joka ei oikein meinannut pysyä 

urheiluvaunun huimassa kyydissä, onneksi 

ei jäänyt Magnetan pyörän alle.

Noin 120 km ajon jälkeen palasimme taas 

Gustavelundiin missä nautimme lounaan ja 

missä  myös palkinnot jaettiin, meidän 

osalta palkinnot tällä kertaa jäivät saamatta 

paitsi Raunon saama sammutuspeite.

Oikein mukava päivä aurinkoisessa säässä ja 

mielestäni on hienoa osallistua myös 

muiden kerhojen järjestämiin tilaisuuksiin, 

on hienoa vain nauttia tapahtumasta ilman 

järjestäjän velvoitteita. Siispä joukolla 

mukaan näihin tapahtumiin ilmoittelemme 

niistä meidän Lehdessä, Facebookissa ja 

sivuillamme.

Kari Vavuli

Gum bost randia

kahvipaussi

Olavi Sum m anen ja  

Hans Brum m er

MG Magnet t e



 Tapaht um ia 

Syyskuu

7/8.9.2019 MG Kerhon ajokauden 2019 Päät t äjäiset   LAISKANLINNA  Num m ijärvent ie 
64, 09120 Kar jalohja,  http://www.mgcc.fi/ajokauden-paumlaumlttaumljaumliset.html

MG Kerhon Syyskokous : 22 Marraskuuta 2019  klo. 18.30  Paikka: Pub Angleterre  
Fredrikinkatu 47, 00100 Helsinki  Kokouksen jälkeen jatkamme Pikkujoulun merkeissä!

Sunnunt aina 24.11. PERINTEINEN JOULULOUNAS  AHS:n jäsenille 
seuralaisineen

Lokakuu

Marraskuu

Joukukuu

3.9.2019 Cit roen- ja Mini-har rast ajien  kokoontuminen Vehoniemen Automuseolla.  
Vehonniemenharjuntie 92, Kangasala.  www.automuseo.com

8.9.2019  SyysHeikk i  Turussa.  Järjestäjä:  Turun Seudun Mobilistit ry.  www.tsmry.fi

15.9.2019  Tr ium ph Cars Clubin kokoont um inen, Susikoski.  Järjestäjä: Triumph Cars Club

12.10.2019  Oct ober  Swap Meet ,  Teivon Ravikeskus.   Järjestäjä: FHRA  Tampereen Seutu ry.

Gosford Classic Car  Museoum .  Aust ralia

Fiat  Jolly 1959MG TF 1956

http://www.mgcc.fi/ajokauden-paumlaumlttaumljaumliset.html


 Kerhon jäsent en ost o ja m yynt i i lm oit uksia.
 Lähetä ilmoitus Raunolle osoitteella rauno.halme@gmail.com  tai  

mgcc.finland@gmail.com
Myyn 2000 m all in m gf . 

Värikoodi HFF. Osiksi tai pellolle. RHD Ajettu 100t.miles .  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

Myydään MG Kerhon varaosia MGA reproratti. Alkuperäismalli keskiöineen. Uusi 

Startimoottori Lucas, hyvä käytetty. MGA MGB Laturi Lucas käyttämätön. MGA MGB 

Sylinterikansi venttileineen ja vivustoineen. Lyijyb. Käytetty MGB 65-68 12H1326 Sylinterikansi 

venttileineen ja vivustoineen. Lyijyb. Käytetty MGB 75-80 12H4736 MGB ratti Mountney 

keskiöineen. Käytetty MGTD-TF levypyörän kapseli logoineen 5 kpl yht. Käyt. Tiedustelut: 

rauno.halme@gmail.com

Tässä osia MGB :hen (1962 - 1980) 

Hintaesimerkkinä:

BTB387 jarrulevypari 20,00?

BTB338 jarrurumpupari 40,00?

+0,030? ja + 0,060? flat-top mäntäsarja 150,00?

Ja paljon muuta edullista. . . kysy !

 Terveisin  Markku

markku.huhtinen@netti.fi



 Kokouskut su

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

Sääntömääräinen syyskokous

Aika :

Perjantaina 22.11.2019

alkaen klo. 18.30

Paikka:

Pub Angleterre, Helsinki

Esityslista:

Sääntömääräiset asiat

Tervetuloa

Hallitus

 



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:  

Joulukuu, 2019

Aineistopäivä: 03.12.2019
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