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Puheenjohtajan palsta
Kesän ajot on tehty, joten on aika
tiivistää menneen vuoden tapahtumia.

Olemme
pyrkineet
tekemään
tapahtumista/matkoista
mielenkiintoisia lisäämällä niihin aina
jotain
uutta,
kuten
esimerkiksi
Saimaan-ympäriajoon lisättiin Sipoon
ja Porvoon vanhat kirkot oppaineen.
Haikko-piknikiin
taas
vierailijana
toiminut Triumph-kerho toi uutta väriä
upeine
Triumph-autoineen
sekä
mielenkiintoisella
tietokilpailullaan.
Viron matkaan lisättiin Ojakon lounas
ja Sarvisalon kesätoritapahtumaan
taas ?maalaislounas" ja taidenäyttely
oli erittäin onnistunut. Ajokauden
päättäjäistilaisuuteen
liitettiin
Raaseporin linnan opastettu kieros,
mikä oli kommenttien perusteella
erittäin mielenkiintoinen. Haluaisinkin
pyyttää lisää ideoita tai paikkoja mitä
voisi
lisätä
tuleviin
matkoihin/tilaisuuksiin.
Britit
Kehäkessalla
(Niittytie 2, 01510

-tapaamisesta
Vantaa), joka

kuukauden 3:s torstai, on vuosien
kuluessa
muodostunut
MGja
Triumph-kerhojen
yhteistilaisuus.
Talviaikana on pyritty pitämään
esitelmiä meitä kiinnostavista aiheista
kuten lommon korjaus maalipintaa
rikkomatta
sekä
SU-kaasuttimen
huolto ja säätö. Tarkoituksena on
jatkaa samaan malliin.

Vuosi 2020 tulee olemaan kerhon
25-vuotisjuhlavuosi, joten ensi syksynä
ei
tule
olemaan
tavanomaista
ajokauden päättäjäistilaisuutta. Sen
sijaan järjestämme syys tai lokakuussa
MG Car Club Finlandin 25-vuotisen
taipaleen kunniaksi juhlatilaisuuden,
josta lisää myöhemmin.

Hallituksen puolesta haluan kiittää
jäseniä kuluneesta vuodesta ja
toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja Uutta
Vuotta.
- Rauno Halme

Vuoden 2020 jäsenmaksu 25?
Tänä vuonna emme käytä viitenumeroa
pankkisiirtolomakkeessa mutta viestiin vain maksajan nimi.
Maksathan vasta tammikuussa 2020, se helpottaa kirjanpitoa.

Kansikuva: Raaseporin Linna Takakansi: Talwiajo 2004 Leo Tatti ja MG TD 1952

Toimintasuunnitelma 2020
- Kevätkokous perjantaina
20.3.2020 klo 18.30
- Classic Motor Show Lahdessa
2.-3.5.2020. Kerho on mukana.
- Haikko Picnic Sunnuntaina
7.6.2020, Haikon kartano,
Porvoo.
- Viron retki 13-15.6.2020.
- Suur-Saimaan Ympäriajo
27-28.6.2020.

- Sarvisalon kesätori Lauantai
18.7.2020 (Päivä tulee
varmistaa)
- Britit kohtaavat Sunnuntaina
9.8.2020 (Järjestäjä ei ole
tiedossa)
- Kerhon 25 vuotisjuhla Syys tai
lokakuussa 2020
- Syyskokous ja pikkujoulut
Gastropub Stone's kabinetti

M u u t a vu odelle 2020
Br it t ispor t t i leh t i ilm est yy 4 ker t aa vu oden
aik an a.
Hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan tai
tuottamaan artikkeleita kerhon lehteen.
Nettisivuja ylläpitää Maija ja Rauno Halme.
M ah dolliset m u u t kokoon t u m iset kesällä.
Aika ja paikka ilmoitetaan kerhon lehdessä,
nettisivulla sekä sähköpostilla jäsenille.
Osallist u m in en m u iden ker h ojen t apah t u m iin .
Kerhon hallitus selvittää tapahtumia, johon on
mielenkiintoa osallistua kerhona tai yksittäisten jäsenten toimesta vuonna 2020.
Tapahtumista tiedotetaan tapahtumakalenterissa ja sähköpostilla.
Tapahtumakalenteri päivitetään myös jokaiseen Brittisportin numeroon.

- Britit Kehäkessalla joka kuukauden kolmas torstai klo 18.00 - 19.00
- http://www.mgcc.fi/britit-kehaumlkessalla.html
- MG EEOTY, Vuonna 2020 Würzburgissa Saksassa.. https://mgcc-eeoty2020.de/

Niksinurkka
MG TD:n ohjauksessa löysää, niin Vallentunasta löytyy apua!
MG-TD 1951 pitää ?toistaiseksi?
katsastaa neljän vuoden välein, joten
ei siinä muu auta kuin mennä
katsastukseen. Hyvin ystävällinen
katsastusmies
tarkisti
jarrut,
iskunvaimentimet, vilkut ja valot.
Sumuvalot näyttivät liian ylös, mutta ei
haittaa: hän sanoi, että säädetään nyt,
kun on tässä hyvät vehkeet. Näin
tehtiin ja hyvä tuli.
Minä jo huokaisin helpotuksesta, että
homma on OK ja MG TD on sitten
katsastettu
seuraaviksi
neljäksi
vuodeksi. ?Ei vielä? oli katsastajan
kommentti,
?Sinulla
on
oikealla
raidetangon sisänivel löysä tai just
siinä ja siinä että pitääkö tehdä
hylkäävä päätös.? Asiaa tutkittiin
yhdessä ja todettiin, että on siinä
sisimmässä nivelessä vähän löysää,
vaikka sitä ei näe, kun nivel on
suojakumin sisällä.
Jatkettiin

juttelua

vanhoista

MG-autoista ja koska minun MG oli niin
hyvässä kunnossa, hän hyväksyy
aavistuksen löysän nivelen. Vakuutin
hänelle, että aion varmasti korjata tai
vaihtaa sisimmän raidetangon nivelen
välittömästi, joten hän sanoi Ok, mutta
sinun täytyy laittaa uusi nivel! Sanoin
kyllä, niin minä teen.
Korjaukseen tuli kuitenkin pieni viive,
koska olimme jo aiemmin suunnitelleet
matkaa
Ruotsiin
moikkaamaan
MG-ystäviämme
Leo
&
Brittaa
Vallentunassa.
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Saavuttuamme Vallentunaan Leo ja
minä menimme hänen autotalliinsa
katsomaan, mitä uutta hän on tehnyt
heidän kahdelle MG TD -autollensa.
Aikamme
keskusteltuamme
tuli
puheeksi, että minun MG:n katsastaja
valitti raidetangon löysyydestä. Kerroin
Leolle, että olen ajatellut tilata uuden
raidetangon nivelen. Leon kommentti
oli heti, että älä tilaa mitään, koska vika
ei ole nivelessä, vaan hammastangon
valetussa kuoressa: siinä ei ole jostain
syystä
tavanomaista
puslinkia
molemmissa päissä niin kuin luulisi
olevan. Ongelman korjaamiseksi täytyy
vain laittaa pieni messinkiholkki kotelon
päähän ja ?nivelväljyys? on korjattu. Se
on helppo ja varma ratkaisu. Mikä vielä
parempi, hänellä sattui olemaan yksi
ylimääräinen messinkipuslinki. Käytä
tätä, hän sanoi, ja häiriötä tai ongelma
ei
enää
ole.

Pitkän viikonlopun jälkeen takaisin
kotiin.
Otin
oikeanpuoleisen
raidetangon suojakumit pois ja täytyy
myöntää, Leo oli oikeassa! Sisempi
nivel oli täysin tiukka ja muutenkin
kunnossa, mutta ohjaustanko liikkui
ylös ja alas. Asensin Leon holkin ja
testasin uudelleen eikä ohjauksessa
ollut enää yhtään löysää/klappia.
Minun on myönnettävä, että Leo
näyttää tietävän, mistä hän puhuu!
Tietenkin se auttaa, että hän on
rakentanut tai työskennellyt MG T
tyypin autoissa vuodesta 1959 alkaen.
Kaikilla ei ole ensimmäisenä autona
MG TA 1938.

Rauno

AJOKAUDEN P
Lauantaina
7.
syyskuuta
kokoonnuimme
Bemböle-kahvilaan.
Kuusi MG:tä ja yksi Mazda saapui
paikalle. Mazda MX 5 oli Jani
Gratschew ostos ?pojalleen?, jonka hän
halusi näyttää meille, tällä kertaa hän ei
voinut
osallistua
varsinaiseen
tilaisuuteen, mutta ensi vuonna on
tarkoitus olla mukana MGB GT:llä.
Ajoreitti
Bembölestä
Raaseporin
linnaan kulki niin pieniä teitä, että
eksyimme tai käännyimme väärin peräti
kolme
kertaa.
Lopulta
kuitenkin
löysimme oikean reitin linnaan ja vain
muutaman
minuutin
aikataulusta
myöhässä.

Raaseporin Linnanvoudinin tytär oli
tyylikäästi pukeutuneena ajanhenkeen,
ja toivotti meidät tervetulleeksi linnaan.
Opastettu ja erittäin onnistunut linnan
kierros kesti reilun tunnin oppaan
kertoen huolellisesti Raseborgin linnan
ja sen asukkaiden koko historian.
Kiertueen jälkeen meille oli katettu
kahvi ja pulla erityisesti meille avatussa
Linnanvoudin
kahvilassa.
Seuraava kohde oli ?Unkan-kahvila? /
ravintola Karjalohjalla. Juuri ennen
kahvilaa oli voimakkaan sateen vaara,
joten
pysähdyimme,
nostimme
kattojamme paitsi MGA:lla ajava Marja
Lundell joka sanoi, että ei täällä tule
sadetta, joten ei hätää, ja hän jatkoi
ajamista katto alhaalla. Kuten kävi ilmi,
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hän oli oikeassa - sadetta ei tullut, joten
me muut olimme huolissamme aivan
turhaan. Sade tuli, kun olimme jo
kahvilassa.

kerhon historiasta ja siihen liittyvistä
aiheista. Tuomo Saariston tieto oli
ylivoimainen ja samalla tietysti myös
voittaja.

Unkan kahvilassa nautimme kevyen
lounaan/kahvit.
Sieltä
jatkoimme
Laiskanlinnaan,
missä
aloitimme
venttiilikoppa kisalla.
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Marjan Pokemon venttiilikoppa oli
nopein eli voittaja. Siitä seurasi
naiselle pikkusauna ja miesten iso
sauna. Ruoanlaittoon päästiin tossa
seitsemän maissa, pääkokkien ollessa
Helena Ruuska ja Martti Niemenpalo.
Illalla järjestettiin myös pieni kilpailu
siitä, kuka tietää eniten MG:n ja meidän

Sunnuntaina,
Laiskanlinnan
järjestämän
aamiaisen
jälkeen
Karjalohjan sunnuntai torille, jotka olivat
yllättävän suuret näin pienelle kylälle.
Sieltä
Kasvihuoneilmiöön,
missä
tarkistimme tuhansia käytettyjä ja uusia
tavaroita, mutta tällä kertaa ei ollut
mitään ostettavaa, paitsi tietenkin kahvi
ja munkki, joka on siellä aina hyvää.
Sieltä vain sitten vanhaa Turuntietä ja
paluumatkalle takaisin kotiin.
- Ann
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KERHON KEVÄTRETKI RIIKAAN
Lähtö lauantaina ja paluu sunnuntaina 29.2-1.3.2020
Riika Latvian pääkaupunki. Sijaitsee
Itämeren rannalla Väinäjoen suulla.
Kaupunki
on
tärkeä
alueellinen
satamakaupunki ja teollisuuden keskus.
Riika on myös Baltian maiden
väkiluvultaan suurin kaupunki.

yhteistä illanviettoa ja yöpyminen
hyvässä hotellissa. Sunnuntaina 1.3.
aamupalan jälkeen vapaata kuljeskelua
Riikassa ja paluu Helsinkiin.

Riian moottorimuseo tarjoaa Baltian
suurimman
ja
monipuolisimman
vanhojen ajoneuvojen kokoelman sekä
tarinoita niistä.
Moottori Museossa on mahdollisuus
nähdä
Maailman
vanhimman
patentoidun Benz Patent Motorwagen
-auton
kopio;
Neuvostohallituksen
autojen eli Kremlin kokoelma, joka on
tällä hetkellä ainoa laatuaan; Vaikuttava
erikois-, kuorma- ja sotatekniikan
kokoelma. Merkittävä kilpa-autojen ja
ennätys autojen kokoelma.
Matkan
järjestelyt
hoitaa
matkatoimisto. Lento Lauantai 29.2.
Riikaan, opastettu kaupunkikiertoajelu,
vierailu kuuluisaan moottori museoon,
Illallinen Riikan vanhassa kaupungissa,

Kustannus noin 300 euroa/hlö
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 1.1.2020
Sähköpostilla mgcc.finland@gmail.com

Pikkupojan unelma toteutui ai
Texti Eero Hämäläinen

Eero Hämäläinen

Toimitus johtaja Christer Sandberg
toteaa tänään Juhani Jukolan tavoin,
että ?voimallinen tahto vie vaikka läpi
harmaan kiven.? Jo pikkupoikana hän
uelmoi jonain päivänä omistavansa
kaksipaikkaisen
englantilaisvalmisteisen
MG-urheiluauton, ja unelmasta tuli
totta perjantaina, jolloin hän sai
katsastetuksi oman urheiluautonsa.
Kun
vielä
vaimokin
hyväksyi
hankkeen,
romu
kuljetettiin
Porvooseen
ja
nelisen
vuotta
kestänyt entisöinti saattoi alkaa.

Korvaamattomana
apuna
Sandbergilla oli kaverinsa Harry
Seeberg, joka tuntee entuudestaan

automerkin paremmin kuin kenties
omat taskunsa. Heinäladosta saatiin
mukaan kaksi moottoria, alkuperäiset
pinnavanteet
sekä
kangasja
rättikaton.
Hiirikin oli ehtinyt tehdä pesänsä
auton bensatankkiin. Auto maalattiin
alkuperäiseen
vihreään
väriinsä
Rainer Sandbergin maalaamolla ja
sen uutuuttaan hohtavaa maalipintaa
vasten
ajaisi
vaikkapa
parran
perinteisellä
?höylämenetelmällä?.
Kyseessä on 1963 vuosimallia oleva
matala G, joka vietti 24 vuotta
heinäladossa Hinthaarassa. Vinkin
auton
olemassaolosta
Christer
Sandberg sai veljeltään Rainerilta ja

aikamiehenä (Vuonna 2002)
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Sunnuntai Uusimaa 18.8.2002
lähti miltei siltä istumalta katsomaan
poikavuosiensa
haavetta.
Christer
Sandberg
sanoo
että
sellaista kasaa euroja ei löydy, jolla
hän
autostaan
luopuisi
mikäli
ostotarjouksia
alkaa
ilmaantua.

satavuotiaiksi.Tiedossa oli pitkä ja
vaikea projekti, ja kun vaimokin antoi
sille siunauksensa, niin mikä ettei.
Tuumasta toimeen.

Kun toimitusjohtaja Christer Sandberg
sai automaalariyrittäjänä toimivalta
veljeltään Rainerilta vinkin eräässä
ladossa Hinthaarassa mätänevästä
englantilaisesta
MG-urheiluautosta
nelisen vuotta sitten, hän ei
hetkeäkään aikaillu. Jo pikkupoikana
hän oli haaveillut jonakin päivänä
sellaisen omistavansa, ja mehän
tiedämme, että pojat ovat poikia,
vaikka
he
eläisivät
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Christer Sandberg

Christer Sandberg sanoo että sellaista
kasaa euroja ei löydy, jolla hän
autostaan
luopuisi
mikäli
ostotarjouksia
alkaa
ilmaantua.
Kun toimitusjohtaja Christer Sandberg
sai automaalariyrittäjänä toimivalta
veljeltään Rainerilta vinkin eräässä
ladossa Hinthaarassa mätänevästä
englantilaisesta
MG-urheiluautosta
nelisen
vuotta
sitten,
hän
ei
hetkeäkään aikaillu. Jo pikkupoikana
hän oli haaveillut jonakin päivänä
sellaisen omistavansa, ja mehän
tiedämme, että pojat ovat poikia,
vaikka
he
eläisivät
satavuotiaiksi.Tiedossa oli pitkä ja
vaikea projekti, ja kun vaimokin antoi
sille siunauksensa, niin mikä ettei.
Tuumasta toimeen.

Christer Sandberg kuljetti romun
veljensä
automaalaamon
tiloihin,
missä sitä on vaivihkaa restauroitu
uudelleen elämänsä kuntoon. Nyt
ajokki
on
museokatsastettu
15
vuodeksi
puhtain
paperein.
Lakisääteinen vuosikatsastus tehtiin
perjantaina.
-- Hiirikin ehti tehdä pesänsä auton
bensatankkiin, joka oli karvoja täynnä.
Sain
mukaani
kaksi
moottoria,
talvirenkain varustetut peltivanteet, ja
alkuperäiset
pinnavanteet,
jotka
kuitenkin oli laitettava uuteen uskoon.
Vaihdelaatikko oli johonkin kadonnut ja
koko runko hiekkapuhallettiin, Christer
Sandberg
kertoo.
Näin ollen ajokissa ei ole yhtään

paikkaa, jota ei olisi käyty läpi.
Paikallinen MG virtuoosi tosin tätä
nykyä Yhdysvalloissa asuva Harry
Seeberg on ollut korvaamattomana
apuna auton saamiseksi jälleen
liikenteeseen.
Ilman kaverini Harryn asiantuntemusta
autolla ei vielä ajettais, Sandberg
toteaa.
Nyt
konepellin
alla
hyrräävän
1800-kuutiosen
moottorin
Harry
Seeberg kasasi kahdesta mukaan
tulleesta koneesta. Kaikki liikkuvat osat
uusittiin viimeistä nippeliä myöten,
laakerit, männät ja lopuksi kone
porattiin, alusta massattiin ja sisutus
verhoiltiin alkuperäiseen kuntoonsa.
Matot
ja
muut
tarvittavat
alkuperäisosat tilattiin Englannista,
mistä löytyy kaikkea kohtuuhintaan.
Ajokki
on
ensirekisteröity
Ahvenanmaalla 1963, josta se on
jotenkin kulkeutunut Porvooseen ja
hithaaralaiseen
heinälatoon.
Rekisteristä se on poistettu kesäkuun
15.
päivänä
1978.
Mukaansa
Sandberg sai sekä kovan katon että
rättikaton.
-Kun
auto
museokatsastettiin
alkuviikosta kahden katastusmiehen
toimesta, heillä ei ollut mitään
huomautettavaa
työn
laadusta,
päinvastoin,
Sandberg
kertoo.
Hänen mukaansa maassamme lienee
kolmisenkmmentä
vastaavanlaista
ajokkia liikenteessä ja omistajille on

oma
MG-klubinsa.
Auto
on
kaksipaikkainen ja kaksikko lienee tätä
luettaessa
koeajolla
jossakin
Keski-Suomen maisemissa. Auton
nopeus nousee parhaimmillaan 180
kilometriin
tunnissa.
Christer Sandberg sanoo, että sellaista
euronippua ei löydy, millä hän
ajokistaan luopuisi.

Harry muutti Jenkkeihin
viisi vuotta sitten
Jokainen
porvoolainen
muistaa
Seebergin Harryn, joka aloitti uransa
autonasentajana
Hellbergin
Autoliikkeessä
kolmisenkymmentä
vuotta sitten. Liikkeen edustuksiin
kuului tuolloin myös MG, ja Harry
tunteekin auton paremmin kuin omat
taskunsa.
Aikansa hän oli
automyyjänä
paikallisissa
liikkeissä
ja
harjoitti
myös
korjaustoimintaa,
kunnes
muutti
perheineen viisi
vuotta
sitten
Yhdysvaltoihin.
Nyt hän asuu
omakotitalossaan
Miamista
60
kilometriä
pohjoiseen
harjoittaen
edelleen autojen

ja

veneiden

kunnostusta.

-- Töitä on riittämiin. Kaksi poikaani
ovat avioituneet ja Ritva-vaimoni
hoitaa lastenlapsiamme. Suomessa
käymme joka kesä ja nyt lähdemme
takaisin kotiimme syyskuun alussa
Harry
Seeberg
kertoo.
-- Suomeen palaamme takaisin
takuulla joskus, kenties silloin, kun
liikkuminen
on
varmempaa
kävelykeppien varassa, Harry nauraa
ja
vinkkaa
silmää.
Tavaramerkkinään hänellä oli komeat
mustat viikset jo Porvoon vuosinaan.
Ne hänellä ovat edelleenkin.

Lähde:
Sunnuntai,
UUSIMAA
Sunnuntaina Elokuun18, päivänä 2002
Kuvat Ja Arkiteli : Eero Hämäläinen

Piknik-tyyli ihastuttaa
Olavi
Summanen
on
Retkeilyajojen vakiokävijä

Savonlinnan

Mäntyharjulainen Olavi Summanen on
käynyt Savonlinnan vanhojen ajoneuvojen
tapahtumassa
alusta
saakka,
eikä
tämäkään kesä tee siihen poikkeusta.
Reittiä kiertämään Summanen lähtee
englantilaisvalmisteisella vuosimallin 1956
MG Magnette ZB:llä.
Kartturina vieressä toimii Eija Salokatve,
joka
jakaa
elämänkumpaninsa
harrastuksen. Suomessa on Summasen
tietojen mukaan liikenteessä vain toinen
vastaava auto. Hän itse päätyi MG
Magnette ZB:n omistajaksi vuonna 2005,
jolloin se tuli myyntiin Kouvolassa.
-- Keskustelujen jälkeen tein siitä sitten
kaupat.
Auto
oli
ostettaessa
ihan
toimintakunnossa, ja Eijan kanssa ajelimme
sillä heti kaupungille.
Summanen sanookin, ettei myyntihetkellä
tekniikaltaan hyvässä kunnossa olleeseen
Magnetteen ole tarvinnut tehdä
suuria remontteja.
-Auton
maalipinta
oli
rispaantunut,
joten
se
piti
maalauttaa. Myös moottoria on
laitettu, ja muun muassa venttiilit
ja nokka-akseli on vaihdettu.
Auto on oikealta ohjattava ja siitä
ominaisuudesta
tykkään
erityisesti.
Vuoden aikana useissa vanhojen
ajoneuvojen
kokoontumisissa
käyvä
Summanen
kiittelee
Savonlinnan Retkeilyajoja erittäin
hienosti järjestetyksi. Samoin
uuden,
noin
90
kilometrin
mittaisen reitin Summanen arvioi
vanhoille
ajoneuvolle
juuri
sopivan pituiseksi.
Erityisen onnistuneena hän pitää
taöahtuman toteutusta rentona

piknik-ajona.
-- Minusta on mukavaa ajaa reitti
rauhallisesti ja tutustua samalla muutamaan
kohteeseen. Muun muassa Lustossa on
aina ollut hyvä lounas ja Taidekartano
Johanna Oraksen vaihtuva näyttely on
nähtävä joka kerta. Ja jos näkee kauniin
paikan voi pysähtyä syömaan vaikka eväitä.
Kokenut mobilisti ihailee myös Savonlinnan
kaupungin suhtautumista tapahtumaan.
Hän ei tiedä yhtään kaupunkia, jossa
pääkatu
suljetaan
ja
annetaan
autotapahtuman käytöön.
?Me mobilistit kerromme mielellämme
autojen tekniikasta ja historiasta.
-- Savonlinnan kaupunki on hoitanut
homman hienosti. Uskon etta satsaus tulee
myös takaisin kun kähes 300 mobilistia
ajoneuvokuntineen pyörii kaupungissa ja
houkuttelee lisäksi väkeä Olavinkadulle.
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Kaikki alkoi Jaltasta

tapahtumisssa.
Tässä tarinassa
roolinsa on myös Eija Salokatveella.

Museoikäisiä autoja harrastava Summanen
omistaa Mg Magnette ZB:n ohella
neuvostoaikaisen Jaltan ja vuosimallin 1988
Ford Escortin. Löytyypä tallista myös
Zündapp-mopo vuodelta 1960. Jalta päätyi
Summaselle hauskan, vuoteen 1989
ajoittuvan tapahtuman kautta.

-- Olin tavannut Eijan vuonna 2003, ja hän
ihmetteli, miksi me ei ajella Jaltalla. Minä
sanoin, että siitä puuttuu akku. Eija kysyi,
paljonko akku maksaa. Kun errroin, että
viisi kymppiä, niiin hän antoi rahat, ja
lähdimme saman tien akun astoon ja sitten
autolla ajamaan.

-- Asuin tuolloin Kouvolassa ja työmatkallani
ohitin päivittäin talon, jonka pihassa oli
Mosse ja kaksi Jaltaa. Eräänä päivänä
huomasin Mossen hävinneen, ja se vaivasi
minua. Menin kysymään talon omistajalta,
mihin se hävisi ja mitä omistaja aikoo tehdä
Jaltoille.

Parhaimmillaan pariskunta on käynyt vioden
aikana jopa 13 eri mobilistitapahtumassa.
Nykyisin he käyvät 6-7 tapahtumasssa,
kuten Kuopion Ruska-ajoissa, lisalmen
Terva-ajoissa, Suur-Saimaan Ympäriajossa
ja tietenkin Savonlinnassa.

Molemmat Jaltat päätyivät Summaselle.
Mies aloitti pitkän projektin,jossa hän
yhdistämällä kahden Jaltan osat rakensi
yhden toimivan Jaltan.
-- Jalta valmistui vuonna 1994
museorekisteröitiin samana vuonna.

ja

Jaltaan liittyy sekin tarina, että Summanen
kiertää nykyisin vanhojen ajoneuvojen

oma

-- On hienoa tavata samanhenkisiä ihmisiä
ja viettää aikaa yhdessä.
Joistakin
harrastajista on tullut jopa ystäviä.
Savonlinnaan pariskunta tulee Mg Magnette
ZB:llä koska sillä on niin mukava ajaa.
Summanen kannustaa ihmisiä tulemaan
rohkeasti juttusille.
-- Me mobilistit kerromme mielellämme
autojen tekniikasta ja historiasta. Tämä
todella on monelle mobilistille
ajojen suola.
Olavi Summanen ja Eija
Salokatve kiertävät vuosittain
useissa vanhojen ajoneuvojen
tapahtumissa.
Savonlinnan
Retkeilyajoihin he saapuvat
vuosimallin
1955
MG
Magnette ZB:llä, koska sillä
on
niin
mukava
ajaa.
Summanen kannustaa ihmisiä
tulemaan rohkeasti juttusille.
Me
mobilistit
kerromme
mielellämme
autojen
tekniikasta
ja
historiasta.
Tämä todella on monelle
mobilisti8lle ajojen suola.
Aritkeli: Itä-Savo , Erja Eliala
Kuva: Arja Vähämäki

Ker h on syysk ok ou s ja pik k u jou lu
Gast r opu b St on e's k abin et t i 22.11.2019
Stone?s Pub (Kabinetti) oli kokouspaikkana

Ensi Vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta

mukava

MG Car Club:in perustamisesta, joten

ja

keskeisellä

rauhallinen
paikalla

ja

sijaitsee

Helsingissä.

Itse

ehkä

olisi

syytä

juhlistaa

sitä,

ja

syyskokous oli hyvin rutiininomainen eikä

alustavasti ajateltiin että niin tehdään.

siinä ole paljon kerrotavaa, paitsi että Kari

Jätetään vain ajokauden päättäjäiset pois

Vavulin

kalenterista.

ehdotuksesta

mahdollisuutta

tai

tutkitaa

enenmänkin

onko

kiinnostusta tehdä kevätretki lentämällä
Riikaan

ja

automuseoon
Euroopan
keskusteltiin

siellä
mikä

vierailu
pitäisi

parhaimpia.
ja yleinen

Riikan
olla

yksi

Matkasta
kiinnostus oli

Kerhon

uudet

ehdottivat

jäsenet

Tampereelta,

että heillä Tampereella on

lukuisia hyviä paikkoja missä MG autoilla
voisi

kokoontua,

ehdotukset

otettiin

positiivinen, joten päätimme tutkia asiaa

vakavasti, nyt täytyy vain katsoa kuinka

tarkemmin.

saadaan
kalenteriin.
-Rauno

kerhon

matka

Tampereelle

Tapah t u m ia vu odelle 2020
1. Kevätretki Riikaan

M u u t a vu odelle 2020
1. Brittisportti lehti ilmestyy 4

helmi-maaliskuussa 29.2 -

kertaa vuoden aikana, taittajana

1.3.2020

Maija Halme. Hallituksen

2. Kevätkokous perjantaina

jäsenet sitoutuvat hankkimaan

20.3.2020 klo 18.30, Gastropub

tai tuottamaan artikkeleita

Stone?s, Keskuskatu 4, Helsinki

kerhon lehteen (esim.

3. Classic Motor Show Lahdessa
2.-3.5.2020. Kerhon osastolle
kaksi autoa.
4. Haikko Picnic sunnuntaina

matkajuttuja, jäsenesittelyt).
Aikajanalle jatkoa.
2. Nettisivujen ja facebook-sivujen
ylläpito. Lisää kuvia kerhon

7.6.2020, Haikon kartano,

käyttöön nettiin etc. Nettisivuja

Porvoo. Kutsutaan

ylläpitää Maija ja Rauno Halme.

Triumph-kerho vieraaksi.
5. Viron retki 13.-15.6.2020.

3. Mahdolliset muut
kokoontumiset kesällä. Aika ja

Hallitus valmistelee.

paikka ilmoitetaan kerhon

6. Suur-Saimaan Ympäriajo

lehdessä, nettisivulla sekä

27.-28.6.2020.
7. Sarvisalon kesätori
heinäkuussa.
8. Britit kohtaavat 9.8.2020
järjestäjä ei ole vielä tiedossa.
9. Kerhon .
10. 25. juhlavuoden illanvietto
syys/lokakuussa 2020
11. Syyskokous ja pikkujoulut

sähköpostilla jäsenille.
Toivotaan ehdotuksia ja ideoita.
4. Osallistuminen muiden
kerhojen tapahtumiin.
Lehtivaihto.
5. Kerhon hallitus selvittää
tapahtumia, joihin on
mielenkiintoa osallistua
kerhona tai yksittäisten jäsenten

20.11.2020. Gastropub Stone?s,

toimesta vuonna 2020.

Keskuskatu 4, Helsinki

Tapahtumista tiedotetaan
tapahtumakalenterissa ja
sähköpostilla.
Tapahtumakalenteri päivitetään
myös jokaiseen Brittisportin
numeroon.
6. Britit Kehäkessalla joka
kuukauden 3. torstai klo 18.00.

Esittelyssä Brittiautojen myynti & huolto liikkeitä
Paradise Cars since 1987
oma unelma, joka on nyt siis kantanut reilut
30 vuotta. Aloitimme toiminnan Salossa
parissakin eri osoitteessa, mutta jo 90 luvulla
yhtiö muutti omiin toimitiloihinsa Rekijoelle.
Alusta alkaen oli myös selvää että Paradise
cars tuo itse maahan kaiken tarvitsemansa.
Autoja olemme tuoneet lähinnä Briteistä ja
Saksasta, mutta autoja on myös tullut
Intiasta, Etelä Afrikasta ja toki hyvin paljon
Hist or iaa
Paradise Cars on suomalainen vuonna 1987

myös jenkeistä. 2000 luvun alkuvuosina
Paradise toimi MG MGF autojen
maahantuojana.

perustettu klassikkoautojen entisöimisyritys,
tuotekuvaamme kuuluu kaikki
brittiautomerkit, mutta pääosaaminen löytyy
Triumph ja MG autoista. Alkuun pääpaino
olikin juuri ko. automerkkien varaosissa sekä
huolloissa. Nopeasti mukaan tuli myös
automyynti, joka nykymuodossaan on
suomen mittakaavassa laajin. Varastomme
sisältää kymmeniä brittiautoja ja muita
avoautoklassikoita . MG :tä löytyy varastosta
tällä hetkellä mm. MGB ( useita) , MGB V8,
MG ZS, MG ZT, MGF sekä MGF VVC .
Yhtiömme on perustajansa Erik Stenströmin

M u ist oja m at k an var r elt a
Suomalainen omituinen autoverokäytäntö
on myös ohjannut Paradisen maahantuontia,
vielä 80 luvulla oli taloudellisesti täysin
mahdoton ajatus tuoda kokonaista
urheiluautoa käytettynä suomeen. Joten
meille suomeen syntyi kummallinen
korinvaihtoautokanta, lähinnä mersuista,
mutta myös Triumph Spitfirejä kasattiin
suomeen kymmeniä korinvaihtoina.
Kanta-autoksihan tuolloin etsittiin Triumph
Herald , joka siinä sivussa sitten tuhoutui. 4-

,

ovisista XJJaguareistakin tehtiin 2 ovisia

olla muitakin kuin brittiautoja. Autot

Coupeja jne. Näin jälkeenpäin ajateltuna

toimitetaan ns. avaimet käteen periaatteella,

täysin järjetöntä, mutta onhan suomessa

eli ostamme, rahtaamme , verotamme ja

ollut myös piilofarmareita, retkiautoja ,

katsastamme auton valmiiksi ostajalle ,

huoltoautoja jne. kaikki samasta syystä.

helppoa. Tutustua kannattaa

Reilu 30 vuotta harrasteautomyyntiä
tehneenä törmää myös

nettisivuihimme www.paradisecars.com ja
seurata meitä facebookissa.

autokantamme/harrastajakuntamme

Paradise toivottaa kaikki MG klubilaiset

suppeuteen, sillä useat yksilöt ovat tulleet

tervetulleeksi tutustumaan Rekijoelle .

vuosien saatossa usein takaisin
myyntiriviimme.
2019
Paradise jatkaa valitsemallaan tiellä, ja
automyyntivarasto vaihtuu kiitettävällä
vauhdilla. Paradise tuo myös tilauksesta
asiakkaan toivomat autot Euroopasta tai
kauempaakin. Tilatut tuontiautomme voivat

Vuoden MG-henkilö
Merja Autio

Vakiintuneen

käytännön

mukaisesti

päätöksen Merja Aution puolesta. Päätös oli

syyskokouksen

yhteydessä

äänestetään

helppo. Merja Autio on arvokas MG-kerhon

luovutetaan

jäsen jo monien vuosien ajalta. Hänen

?Vuoden

MG-henkilö?,

Mikael

Westermarckin

Sandbergin
kiertopalkinto

kerholle
aina

jolle
ja

Christer

lahjoittama
vuodeksi

hieno

kerrallaan.

rekisteröityjen
MG-kerhon,

yhdistysten,
muodollisten

tuntemuksensa

on

kuten

korvaamaton.

Tällä kertaa äänestyksessä eniten ääniä sai

Onnittelut, Merja Autio, hyvin

Merja Autio ja Kari Vavuli. Molemmat saivat

työstä.

yhtä monta ääntä, minkä

seurauksena

puheenjohtaja, jolla ei ole äänivaltaa, teki

Rauno Halme

juuri

menettelyjen

tehdystä

Tammikuu
-

-

Ilmoittautuminen Suur-Saimaan
ympäriajoihin 2020
Ilmoittautuminen alkaa 1.1.2020
ja päättyy 28.2.2020
16.01.2020 Britit Kehäkessalla
klo. 18.00
31.-2.02.2020 Bremen Classic
Motors Show Bremen Saksa

Huhtikuu
-

-

Toukokuu
-

Helmikuu
-

8.2.2020 XLVII Talwiajo
Peurunka, Laukaa
20.02.2020 Britit Kehäkessalla
29.2-1.3.2020 Kevätretki Riikaan

Maaliskuu
-

19.03.2020 Britit Kehäkessalla
klo. 18.00
20.03.2020 Kerhon
sääntömääräinen
kevätkokous perjantaina
klo 18.30, Gastropubi
Stone's Keskuskatu 4
Helsinki

10.-12.4.2020 43. American Car
Show 2020. Helsingin
Messukeskuksessa
16.04.2020 Britit Kehäkessalla
klo. 18.00

-

2.-3.05.2020 Classic Motor
Show Lahdessa, Kerho on
mukana kahdella MG:llä
21.05.2020 Britit Kehäkessalla
klo. 18.00
21.05.2020 AHS Helatorstai ajo
31.-7.6 2020 Italiassa Gabicce
Mare:ssa MG tapaaminen
www.gabiccemareturismo.org

Ker h on jäsen t en ost o ja m yyn t i ilm oit u k sia.
Lähetä ilmoitus osoitteella rauno.halme@gmail.com tai
mgcc.finland@gmail.com
Hei! M eillä M ik k elissä olisi M G TD 51
myytävänä. Auto on pinnavanteilla,
museokatsastettu ja hyvässä
kunnossa.
Ystävällisin terveisin Veli-Heikki
Tiusanen 0500359543
vh.tiusanen@gmail.com
Tässä osia M GB :h en (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
M G TD Hyväkuntoiset peltivanteet ja uudet
pölykapselit 5 kpl Pekka Jousi 0400 829358
M G osia m yyt ävin ä: MGB:n etupalkki (kunnostettu),
kallistuksenvakaajan tanko, kojelauta LHD, korjauspelti
tuulilasin alle. MGB GT:n takaluukku (uusi). MGA:n
vesipumppu (uusi). MG 1100 omistajan käsikirja alkup.
eng. Myös joitain käytettyjä pisteosia. Lisäksi Austin 1300
GT -70 projekti. Peltityöt tehty (pohja ja apurungot
hiekkapuhalletu ja käsitelty epoksilla), alkuperäinen
hyväkuntoinen verhoilu ja matot, osat tallella, myös
uutta osaa ja erikoisvarusteita. Tapio Mäkitalo
0400521928 tapiomakitalo@suomi24.fi
M GB Roadst er vm 1964. Loisto kunto muuten, mutta
ykkösvaihde krohisee ajossa. Nyt päivän pe 3.1.2020
tarjous. Hinta ainoastaan 11900.00 ?. Markku Huhtinen,
0400831291 Tampere
M yydään h ar m aat pin n avan t eet r en k ain een . Olleet MGA:n
alla. Koko 165 SR 15, Centennial MK II M&S.
Hinta yhteensä 750 ?. vesa.pyylampi@kuusnetikka.fi, 0405015285
Alavus.

Pu h een j oh t aj a:
Rauno Halm e, 050-5722252
rauno.halm e@gm ail.com

M.G. Car Club of Finland ry t ait t aa

M u u t h al l i t u k sen j äsen et (2018):

Brit t isport t i pyrkii hankkim aan jut t uja

- Vavuli Kari (vpj)

sekä MGCCF:n jäsenist ölt ä, et t ä

- Ruuska Kauko (siht .)

yht eist yössä m uiden yht eisöjen ja

- Niem enpalo Mart t i

kirjoit t ajien kanssa. Ilm est ym ist avoit e

- Honkanen Mikko

on neljä num eroa vuodessa, m ikä

- Åvall Oskari

t ot eut uu, jos aineist oa on saat avilla.

- Tim o Heinonen

lehden saadust a aineist ost a ja
t oim it t aa aineist on painoon.

Tässä l eh dessä j u l k ai st u t

Jäsen ek si l i i t t y m i n en :

m i el i pi t eet ov at k i r j oi t t aj i en om i a,

Maksa vuoden 2020 jäsenm aksu 25,-

eivät kä vält t äm ät t ä sam oja kuin

t ilille ja olet jäsen. Muist a näpyt ellä

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

nim esi ja osoit t eesi lisät iet oihin.

hallit uksen. Kaikki m ielipit eet

Pan k k i t i l i :

kuit enkin julkaist aan.

NORDEA FI12 10113000 2073 98

Brit t isport in ilm oit ushinnat sovit aan

BIC NDEAFIHH

t apauskoht aisest i. Harrast ukseen

Kot i si v u : www.m gcc.fi

selväst i liit t yvät ilm oit ukset pääsevät
leht een pääsäänt öisest i veloit ukset t a,

Facebook : facebook.com /

jos t ilaa vain riit t ää.

MGCarClubFinland
Mat eriaalin t oim it usosoit t eet :
Osoi t t een m u u t ok set :

Kauko Ruuska

kauko.ruuska@elisanet .fi

m gcc.finland@gm ail.com

Brit t isport t i-leht i koot aan

Seu r aav a l eh t i i l m est y y :

t alkooperiaat t eella. Tavoit t eena on

Maaliskuu, 2020

lisät ä lehden t eossa m ukana olevien

Aineist opäivä: 03.03.2020

yht eisöjen ja harrast ajien yht eishenkeä, t iedot t aa alan t apaht um ist a sekä
julkaist a niin hyödyllisiä kuin
viiht eellisiä jut t uja aut o- harrast uksen
piirist ä.
Painopaikka:
Picaset Oy, Helsinki
ISSN 2243-3198

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta
Toivottaa M GCar Club Finland

