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Puheenjoht ajan palst a

 Takakansi:  MG  Magnette ZB  1956   Olavi Summanen ja Eija Salokatve

 Kansikuva:  Miekankosken Kahvila, Mäntyharju 

Menneen kevään/kesän odotukset eivät olleet kovin korkeita koronaepidemian  

johdosta, käytännössä kaikki kerhon toiminta oli peruutettu. 

Sarvisalon kesätorin veteraaniautopäivä ja spesial lounas tapahtuma, teki 

kuitenkin mukavan poikkeuksen muuten niin hiljaiseen kesään. 

Suur-Saimaan järjestäjät peruuttivat ympäriajon, mikä oli melkoinen pettymys. 

Olimme suunnitelleet toimintaa ajoihin menoon, reittiin ja paluumatkalle. 

Sovittiin kuitenkin että ajetaan meidän oma pieni Saimaan kierros etenkin, kun 

krona tilanne/säännöt tuntui helpottuvan. Tämä pieni Saimaan kierros meni 

koronasta huolimatta hyvin, vaikka pieniä teknisiä ongelmia oli. Onnistuneen 

kierroksen jälkeen onkin pohdittu joko samantyyppisen ajon, kerho voisi 

järjestää ensi vuonna. 

Kevätkokous jouduttiin peruuttamaan koronavirusepidemian takia. Nyt on 

tarkoitus järjestää kevätkokous 2.10. Klo.18.30  ja paikkana  Kehäkessa,  Neste 

K Kehä III Niittytie 2, Vantaa.

Syksyn aikana tarkkailemme miten THL suositukset/rajoitukset tilannetta 

muuttavat, tulemme varmistamaan sähköpostilla kaikille, mikäli se vaikuttaa 

syyskokoukseen.  Tämän vuoden kerhon pikkujoulu on peruttu.

Hyvää ja aurinkoista syksyn alkua kaikille, pysytään terveinä, terveisin

 Rauno Halme.

Woikosken parkk ipaikka

 26.6.2020



- Kevätkokous perjantaina 20.3.2020  

klo 18.30, Gastropub Stone?s kabinett. 
Peruttu.      

- Cassic Motor Show Lahdessa 

2.-3.5.2020. Peruttu.

- Haikko Picnic sunnuntaina. 

7.6.2020, Haikon kartano, siirretty 

ensi kesään.

- Viron retki  13-14.6.2020. Peruttu.

-

-

- Suur-Saimaan Ympäriajo 

27-28.6.2020. Peruttu.

- Sarvisalon kesätori heinäkuu 18.

- Britit kohtaavat elokuun 9 

sunnuntaina.  Yhteislähtö 

Kehäkessalta.

- Kerhon 25 vuotisjuhla   lokakuu 17 

Illanvietto, siirretty ensi kesään.

- Syyskokous  20.11.2020.

 

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.  

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 2020.  Tapahtumista tiedotetaan tapahtumakalenterissa 

ja sähköpostilla.  Tapahtumakalenteri päivitetään myös jokaiseen Brittisportin 

numeroon.

- Britit Kehäkessalla kuukauden 3. torstai klo 18.00. 

-

- MG EEOTY, European Event of the Year 2021 Würzburg Saksa 

https://mgcc-eeoty2020.de/
-

Toim int asuunni t elm a 2020

Muut a vuodelle 2020

https://mgcc-eeoty2020.de/


Mallai lua  

Mercedes Benz 1936
Num ero 1  Aut o Union 1936 

Germ an Schuco  Exam ico 
4001

Meillä oli t ilaisuus tutustua Jan 

Mikael Westermarckin hienoon 

kokoelmaan metallisia pikkuautoja 

sekä muita kiskoilla kulkevia 

liikennevälineitä. Vanhin taisi olla 

20-luvulta peräisin oleva Gundka, 

kuvassa Mikaelin kädessä. Mikael 

Westermarck kiinnostus 

pikkuautoihin alkoi hänen ollessaan 

noin 10-vuotias ja on jatkunut aina 

näihin päiviin asti. Kuten asiaan 

kuuluu, jokaiseen autoon tai junaan 

kuuluu pieni historiallinen tarina. 

Lisäksi kaikkien mekaniikka toimii 

vielä niin kuin olisivat uusia. 

Rauno

Jaguar  E, Type

G.K. Gundka valm ist i näit ä 1920 
luvulla



Nik sinurk k a

Tästä se lähtee, nimittäin MG:n kunnostaminen. Vaikka peukalo 

hieman keskellä kämmentä, ja aikaisemmin oli hieman blondinkin 

vikaa, vilkkujen kiillottaminen onnistui hyvin. Apuaineena AutoGlym 

Hiontatahna. Kunnostusvinkin ohjeet Unskilta. 

Nyt suuntavilkut näyttävät aivan kuin uusilta, ja merkkivalot 

vilkkuvat kirkkaina. 

Marja Lundell



2020.07.01 SULKAVA 
  Klassikkoaut oja näht i in Alant eenrait i l la

Aut ohar rast usyhdist ys MG Car  Club Finlandin jäsenet  
pysäht yivät  lauant aina Sulkavalla Saim aan k ier roksellaan.  
Seurueen vanhim m at  aut ot  ol ivat  50-luvult a.     

 

Let ka t yylikkäännäköisiä avoaut oja et enee pit k in Alant eent iet ä.  
Näkym ä on kuin jost ain hist or ial l isest a elokuvast a.   Rat t ien t akaa 
löyt yy MG Car  Club Finlandin jäseniä, jot ka pysäht yivät  Sulkavalla 
osana Saim aan k ier rost aan.

-- Mikkelin m obil ist i t  ja Et elä-Kar jalan aut ot  jär jest ävät  yleensä 
Saim aan ym pär iajon, m ut t a t änä vuonna sit ä ei t aut ipandem ian 
vuoksi jär jest et t y.  Siksi m e MG-k lubilaiset  ajat t el im m e, et t ä 
t ehdään yksit yisest i m eidän om a k ier ros Saim aan ym pär i, ker t oo 
Sulkavalt a kot oisin oleva MG-k lubilainen Olavi Sum m anen.

Yhdist ys jär jest ää t oim int aa aut ohar rast aji l le, joiden int ohim on 
koht eena on br it t i läisen aut ovalm ist ajan MG:n vanhat  aut ot .  
Yhdist ys ju lkaisee leht eä ja jär jest ää jäsenil leen t apaam isia ja 
ret k iä.

Tälla kertaa seurue lähti liikkeelle pääkaupunkiseudulta ja ajoi 
Lappeenrannan kautta Lohilahdelle.  Siellä pysähdyttiin katsomaan 
Telakanavaa, josta jatkettiin Vilkaharjun panssariesteitä ja 
Rauhaniemen kotiseutumuseota tutkimaan.  Sen jälkeen autot 
huristelivat Ravintola Alanteeseen lounaalle.

Vanhimmila autoilla on kärätelty jo reilusti uli puoli vuosisataa.

-- Vanhin surueemme autoista on vuosimallia 1951, nuorin taitaa olla 
1971.  Siltä väliltä kaikki, kertoo MG Car Clubin puheenjohtaja Rauno 
Halme.

 -- Hienosti on mennyt tähän saakka.  Yteen autoon tuil vesihäiriö, 
mutta se hoitui 10 minuutissa.  MG-autoissa ei ole koskaan pahoja 
vikoja.  Joskus tulee jokin pieni häiriö. 



  

Maalaukset teetettiin veljenpojan automaalaamossa, mutta muut 
kunnostushommat teki Summanen itse.

 -- Vuodesta 2005 olen sitten ajanut tällä Saimaan ympäriajot, Kuopiot, 
Iisalmet ja Tampereen Näsiajot.  Pyttyjäkin on tullut ihan mukavasti.

 Summanen on osallistunut myös asu-ajoneuvokisoihin, joissa on 
pukeuduttava auton vuosimallin mukaisesti.

 -- Minulla on englantilainen kiltt iasu, pienoiskokoinen säkkipilli 
takaikkunalla, sekä golfasuste niin sanotulla kaksilippahatulla.  Se 
kuuluu vanhojen autojen ajotapahtumiin.

Nost algia viehät t aa

Vanhoissa autoissa ei tarvitse tavoitella hyvää fiilistä hurjastelemalla.

 -- Joku nostalgiahan siinä viehättää.  Joku on kauhean innokas 
pelaamaan golfia, toiset laskettelee.  Tämä on se meidän vapaa-ajan 
harrastus.  Rahaa ei tuhlaannu alkoholiin, vaan se käytetään tällä viisiin.

 Rahaa voikin saada autoihin kulumaan.

 -- Uudempaa museoautoa 80-luvulta saattaa saada jo kolmella 
neljälläkin tonnilla.  Mutta jos mennään iäkkäämpään autoon, hinta 
nousee heti.  MG-auton hitaluokka on ehkä noin 20 000-30 000 euroa.

 Mobilisteiksi itseään kutsuvat autoharrastajat eivät hintoja säikähdä.  
Itse kunnostamalla saa hieman piedettyä harrastuksen hinnan kurissa, 
ja takaisin saa paljon hyvää mieltä

 -- Itse koen, että harrastus on pitänyt mieleni iloisena ja antanut 
minulle tavan osallistua yhteiskuntaan vielä 79-vuotiaanakin.

Summasen mielestä on tärkeää säilyttää ajoneuvokulttuuria ja 
-historiaa tuleville sukupolville.  Kaikkea ei pitäisi lähettää 
hävitettäväksi.  Museoautoinnostus iski häneen 80-luvun lopulla.

 -- Entisöin sellaisen venäläisen Jalta 965 -auton.  Kun sain sen 
museokilpiin, tulin ostaneeksi edullisesti tämän MG-aihion.  Se oli 
ajokunnossa mutta ulkonäkö ei ollut hyvä.  Siinä riit i pelti- ja aalaustöitä 
ja muuta kunnostusta.

  Lähde :  Hanna Partanen  Sulkava-Lehti 



Saimaan k ierros          26 - 28. 6.2020

Korona-viruksen vuoksi virallinen Suur-Saimaa Ympäriajo peruutettiin. Se 
harmitti meitä koska olimme valmiiksi Karin ja Olavin kanssa suunnitelleet 
kohteita matkalle Saimaan ajoon ja paluumatkalle.  Kesäkuussa kuitenkin 
rajoitukset lieventyivät, ajattelimme tehdä oman epävirallisen Saimaan 
kierroksen, jotta kaikki suunnitelmat ei menisi hukkaan. 

Perjantai, 26. Kesäkuuta.  
Kehäkessaan (Motor rest 
kahvila Vantaalla), missä 
tapasimme muut 
kahdeksan 
pääkaupunkiseudun 
osallistujaa.  Kehäkessalta 
letkassa pikkuteitä 
Porvooseen, jossa saattue 
onnistui pysymään 
yhdessä liikennevaloista 
huolimatta, ja Elimäkeen, 
missä olimme järjestäneet 
kahvitauon Piika ja Renki 
kahvilaan.

Piika & Renk i Elim äk i



Saimaan k ierros          26 - 28. 6.2020

Sieltä Woikoskelle Mäntyharjulla, Woikoskella aloitimme automuseon opastetulla 
kierroksella,  museossa on 5-6 klassikko autoa jotka Olavi on vuosien saatossa 
kunnostanut, joten sisäpiirit ieto kunnostuksen historiasta oli mielenkiintoista.  Museo 
kierroksen jälkeen maukkaalle ?vapaan kanan? lounaalle.

Jatkoimme kohti Lappeenrantaa, mutta ensin tapaamaan  Karl Bremer ja hänen klassikko 
autojaan. Emme itse asiassa nähneet kuin puolet hänen autoistaan, koska hänellä riitt i 
tarinaa hänen vanhasta maalaistalosta mikä olikin mielenkiintoinen. 

Lappeenrannassa meillä oli varaus illalliselle vanhaan laivaan Prinsessa Armaada, mutta 
laittoivat meidät laivan viereen jossa kaikki 20 matkalaista saimme yhden pitkän pöydän.  
Illalliseksi oli varattu herkullinen lohi päivällinen.

Woikosken aut om useo Kar l Brem er



Puolimatkan paikkeilla Ruokolahden kylässä huomasimme mielenkiintoisen 
käsinmaalatun puukyltin Cafe Kaiku & Ulkomuseo, joten seurasimme 
opasteita ja tulimme ihastuttavaan vanhaan maalaistyylisiin rakennuksiin, 
jossa kahvila oli vasta avautumassa, omistajat olivat pukeutuneena vanhaan 
1800 luvun maatalouden harjoittajien asusteisiin. 

Ajoimme eteenpäin, ylit imme mahtavan uuden Vekaransalmen sillan, josta 
Pajasalmen kotiseutumuseoon. Museo oli valitettavasti suljettu, mutta 
pääsimme kuitenkin ihailemaan vanhoja rakennuksia.  Martille kuitenkin 
jostain löytyi Säkkipilli jolla hän esitteli hänen säkkipillin soiton taitoja.  Josta 
Sulkavaan ja Ravintola Alannen pihalle.  Ravintolan pihalla meitä odotti nuori 
naistoimittaja paikallisesta Sulkavan sanomat lehdestä. Halusi tehdä jutun 
Saimaan kiertäjistä vanhoilla MG autoilla, ja mikäs siinä.  Lounaalta jatkoimme 

Lauantai, 27. Kesäkuuta.  Aamiaisen jälkeen 
päivä alkoi tyypillisellä pienellä MG häiriöllä.  
Hotellin autotallissa Martti Niemenpalolla 
MGB:sä oli lämmityslaitteen venttiilin vuoto.  
Kuten tavallista,  Olavi korjaa ja muut 
matkalaiset (miehet 5-6) katselevat ja antavat 
hyviä ohjeita missä on vika ja kuinka se 
korjataan.  Martti oli ennakoinut sitä ja ostanut 
uuden venttiilin, joka tietysti oli jäänyt kotiin 
autotallin hyllylle. Kuitenkin Olavi blokkasi 
blokin ja letkun lukkopihdeillä, tyypillinen 
MG-matkakorjaus.

Pr insessa Arm aada Lappeenrant a

Cafe Kaiku 

Vain pieni häir iö 

Mar t t i  Niem enpalo



Kun ajoimme pois lautalta, oli ilmeistä, että Kauko Ruuskalla oli vaikeuksissa 
MG Midget kanssa, oli työnnettävä Midget pois lautalta, minkä jälkeen jälleen 
korkeasti pätevä MG-kuljettajan tekninen ryhmä aloitti ongelman 
ratkaisemisen vaihtamalla  sähkö polttoainepumpun, joka valitetavasti ei 
korjannu  ongelmaa, mutta ainakin sai MG:n taas käymään.  Jatkoimme 
Puumalaan, tarkoituksena tutustua sataman torin tarjontaan  mutta taas 
Kaukon Midget vaati kaikkien huomion joten tori jäi väliin.  Juuri ennen lähtöä 
näimme todella kovan saderintaman tulevan kohti, joten autojen katot 
nostettiin - kaikki paitsi yksi, ryhmän ainoa naiskuljettaja, joka sanoi, että pieni 
kaatosade ei vahingoittaisi häntä, eikä nostanut MGA:n kattoa. Sieltä  Mikkeliin 
jossa kirjauduttiin sisään Scandic-hotelliin, nautimme illallista yhden meitä 
varten kootussa isossa pöydässä.

Partalansaareen lautalle, joka oli just tarpeeksi iso, jotta kaikki mahduimme 
mukaan.  Sadepilviä oli kerääntynyt ja tietenkin ne räjähtivät ollessamme 
lautalla.

Sunnuntai, 28. kesäkuuta

Kaukolla oli edelleen vaikeuksia 
autonsa suhteen, joten hän päätti 
jättää meidät ja ajaa suoraan kotiin. 
Aamiaisen jälkeen muut meistä 
ajoivat Porrassalmen rauhan 
muistomerkin ohittavan

Laut t aa odot elt aessa

Midget issä pieni häir iö

Mat kalaiset



Porrassalmentietä Ristiinaan ja edelleen Mäntyharjulle. Jossa meillä oli 
mahdollisuus tutustua  Juhani Pietikäisen vaatimattomaan kokeilmaan 
Rolls Royces, Jaguars, Ferraris, Porsches, Morgans, sekä vanhoja 
erikoisia metsä kuorma-autoja (mutta ei MG:tä!).  Juhani aloitti uran 
tyhjästä, ensimmäinen työ oli kuorma auton kuljettajana, kun hän oli 
vasta 16-vuotias. 

Mänt yhar ju lla

Juhani Piet ikäinen

Juhani Piet ikäisen ulko aut ot all i  



Sieltä vierailulle Nikkon Olutpanimoon, 
jossa panimon omistaja kertoi panimon 
historiaa sekä kuinka olutta 
valmistetaan, tietysti oli myös tilaisuus 
ostaa olutta mukaan.  Sitten oli 
kulttuurin aika ja Taidekeskus 
Salmelaan, jonkan yhteydessä olevasta 
ravintola/kahvilassa meillä hyvä 
buffet-lounas. Taidekeskus Salmelaan 
omistaja soitti itse hienosti Glenn Miller 
tyylillä saksofonia erityisesti MG 
matkalaisille.

 Lounaalta ajoimme, 
Miekankosken kahvilaan / 
Tukkimies Museoon, missä oli 
esillä tukkilaisten työkaluja ja 
tarvikkeita, joita tarvittiin puun 
siirtämiseksi, metsästä jokeen ja 
joesta paperitehtaaseen 
1900-luvun alussa.

PS.  Kauko Ruuska vei Midgetin 

Matinkylän Autoon, kertoi häiriöstä.   

Kuva kertoo missä oli ongelma.

Miekankosken Kahvila

Taidekeskus  Salm elan 
Tuom as Hoikkala 

Loppumatka kotiin ajettiin letkassa, kunnes pian Lahden jälkeen Kari 
Kallion MGB kehitti pienen häiriön, outo ääni moottoritilasta, Kari jatkoi 
ajoa varovasti kunnes ääni loppui ja laturin varoitusvalo syttyi osoittaen, 
että tuulettimen hihna oli poikki. Kari on huolellinen motoristi joten 
hänellä oli vara hihna mukana (kuten kaikilla oikeilla MG-kuljettajilla 
on!) ei muuta kuin uusi hihna paikalleen ja matka kotiin jatkui. 

Ehkä MG klubi voisi ensi vuonna järjestää samanlaisen, mutta virallisen 
MG kerhon kiertoajelun jossain päin Suomea?

Ann



Sarvisalossa pidetään jälleen kesätori ja veteraaniautopäivä 18.7.2020. Tämä 

jo MG-kerholle perinteeksi muodostunut saaristolaiskesätori oli jälleen erittäin 

suosittu. Kerhon ?Porvoon tiimi? organisoi tilaisuuden, joten saimme jättää 

MG:t hienoon riviin aivan torille, kun taas perusautot tuli jättää torille 

johtavalle tielle.

Tämä oli korona-tilanteen vuoksi ensimmäinen toritapahtuma tänä vuonna. 

Sää, kuten yleensä Sarvisalossa, oli erinomainen noin 25-27o. Markkinoilla 

tavaraa oli myynnissä mukavasti ja kaikilla positiivinen ilmapiiri. 

Toritapahtuman jälkeen ?Porvoon tiimin? Christer Sandberg ja Harry Seebergin 

järjestämä special-maalaislounas, jossa taisi olla noin 24 MG-kerholaista 

nauttimassa tyypillistä lihakeittoa, hyvän saaristolaisleivän, kahvin ja 

jälkiruuan kanssa.

 Markus Kot t erer  vierail i ja 
Sveit sin MG kerhost a



 pitivät vielä pienen kahvipaussin Gumbostrand Konst & Form 
-ravintolassa.

Tällä kertaa meillä oli myös vierailija: Sveitsin MG kerhosta 

Markus Kotterer oli tyytyväinen, kun pääsi osallistumaan 

suomalaiseen MG-kerhon tilaisuuteen jopa siinä määrin, 

että hän ehkä tulee uudestaan 1976 vuoden MGB:llä.

Rauno

Sarv isalon kesät or i  ja 
special  lounas 

Kot im at kalla

Lounaan jälkeen teimme kierroksen Sarvisalon ympäri, jonka jälkeen 

lähdimme kotimatkalle.   Kotimatkalla pääkaupunkiseudun matkalaiset

Harry

Chr ist er



 BRITIT KOHTAAVAT 

(9.8.2020)
Vuodesta 1986 alkaen ovat brittiajoneuvojen harrastajat Suomessa 

kokoontuneet vuosittain. Tänä vuonna oli Jaguarin vuoro järjestää vuoden 

Britit Kohtaavat, ACe moottoripyörämuseon tiloissa/satamassa Lahdessa. 

MG-kerhon yhteislähtö oli Kehäkessalta klo.10, tällä kertaa vain Maria Lundell, 

Antti Viuha ja me lähdimme. Nikolai Gratschew ja Jukka Kousa liittyivät mukaan 

matkalla Lahteen.



Saavuimme Ace Cafe Lahteen klo. 11.20, 

jonne Tapani Hovi oli jo varannut meille 

hyvin tilaa, joten pysäköinnissä ei ollut 

ongelmia. Brittiautoja oli paikalla noin 

350 kpl. Tapahtumapaikka, Niemen 

satama sekä merimaisema, sopivat 

hienosti brittiautojen tyyliin. Ace Cafe 

museo on mielenkiintoinen etenkin niille, 

jotka eivät aiemmin olleet käyneet 

ACe-moottoripyörämuseossa. Sää oli 

erinomainen, samoin kuin kahvi ja 

munkki kahvilassa. Nikolai sen sijaan 

kovasti kehui ravintolan hampurilaisia, 

olivat kuulemma erittäin hyviä.



Pienimuotoista varaosamyyntiä paikalla järjestettiin parin toripöydän luona. 

Myynnissä oli jopa kuvakirja viime vuoden Peking - Pariisi ajosta, jossa oli 

muutamia suomalaisiakin mukana. Järjestäjät olivat saaneet mukaan myös 

yhden Lontoon Double-decker-bussin, jolla tekivät turistikierroksia Lahden 

keskustaan. Järjestäjät ja ACe moottoripyörämuseo tekivät hienosti kaikki 

järjestelyt ja sääkin oli mitä parhain.

 Rauno

Kehäkessan t i im i 
kahvipaussin jälkeen



NYA ÖSTIS  23 Juli 2020

Glänsande äldre åkdon publikm agnet  på Sar fsalö

Lähde: Text & foto:  Nina Björkman-Nystén

Veteranbilar i långa granna blänsande rader fick många att söka sig till 

Sarfsalö sommartorg i lördags.  En och annan pärla till traktor fick också vara 

med.

PERNÅ De sommarevenemang som ordnas dessa tider virkar fp större publik 

än vanligt.  Sommartorget på Sarfsalö brukar redan i sig locka folk, men det 

var alldeles klart i lördags att ett extra program som veteranfordon ökade 

folkmångden betydligt.  Försåljarna var också många.  Det har varit tunnsått 

med något extra på torget denna sommar.

MG Car  Club Finland hade för lagt  sit t  f irande av Vet eransbilsdagen t i l l  

Sar fsalö, uppenbar t  t i l l  glädje för  m ånga.  Vägen t i l l  ön passar  bra för  

folk  som  vil l  köra långsam t  och njut a, dels av vackra vyer , dels av 

beundrande blickar .

Som  åskådare fascineras m an av bilarnas sk ick , så väl sköt t a är  de.   Det  
råkar  sig så at t  f lera vet eranbilar  har  sit t  som m arvist e på Sar fsalö, några 
t i l l  förut om  Chr ist er  Sandbergs gröna MG.  Ef t ersom  det  i Fin land f inns 
ungeför  600 MG-vet eraner  kom m er  l i l la ön Sar fsalö kanske rent av upp 
t i l l  någon procnt  av t ot alant alet , i  al la fal l  som m ar t id.  Til lst äl ln ingen på 
ön var  et t  av de t io evenem ang MG Car  Club Finland ordnar  i år .  Klubben 
f irarsit t  25-årsjubileum  i ok t ober .

-- Glädjande st or t  int resse, både bland dem  som  kom m er  hit  och visar  

upp sina bilar  och t rak t orer  och blad publiken.  Bilar  av m ärket  MG 

dom inerar  st or t  i  dag, såger  Chr ist er  Sandberg som  år  lokal ar rangör .  I år  

var  bilarna f lera än de brukar , 14 vet eranskönhet er  i rad är  int e alldeles 

vanligt .



 Kokouskut su

M.G. Car  Club of  Fin land r .y.:n

Säänt öm ääräinen syyskokous

20 Marraskuuta 2020  klo. 18.30
Paikka: Kehäkessa , Neste K Kehä III Niittytie 2 Vantaa.

Esityslista:

Sääntömääräiset asiat

Tervetuloa

Hallitus

  Kokouksen jälkeen oli tarkoitus viettää pikkujoulua, joka on 
koronapandemian takia peruttu.



Olen vuosien saatossa säädellyt itse SU kaasuttajiani vakuumimittarin ja 
Colortune tulpan avulla joka kertoo kipinän väristä onko kaasareiden seos 
oikea. Mielestäni olen tenyt sen oikein ohjeiden mukaan, mutta aina putken 
päästä on kiihdyttäessä pöllähtänyt mustaa savua.

Mitähän jos veisin auton ammattilaisen hoteisiin, soitto Lasselle ja auto 
Klaukkalaan. Ensin sytytys kohdilleen kaasarit auki neulat säätöön vakuumit 
kohdilleen seos mittaus pakoputken päästä ja tosi rikkaallahan se oli. Seokset 
kohdilleen pientä hienosäätöä ja homma kunnnossa. Ammattilaisella aikaa 
kului reipas tunti ja vielä maininta suuttimien kuluneisuudesta joka hoidellaan 
myöhemmin.

Koeajolla ei savutusta käynti loistava.

Kyllä se vaan on todettava kaikkia asioita ei kannata tehdä itse!

Jos kiinnostuit tässä vielä Lasse Mäkelän yhteystiedot  P: 0405548372

Kari 

SU kaasareiden 
säät ö am m at t i laisen 

t oim est a



 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

Gr il l ikausi jat kuu . 

MGB grilli. 80,00 ?.  
Markku Huhtinen 
0400831291  Tampere 

Halut aan ost aa MG:n SU kaasuttimet ja siihen sopivat imu-/pako sarja

Olisi kiinnostusta myös pinnapyörien kiinnitys sarjoista 4 kpl

Vastaukset Lasse Mäkelä p:040 5548372

MG TD pölykapselit  myynnisssä 4 kpkl  Terveisin  Pia 
Forsbacke   piafom@hotmail.com

Löyt yykö kysynt ää?

Huolletut etusammakot,tulppia,tiivisteitä,korjatut kaasarit, etuvilkkuja uusia ja 
käytettyjä, käsijarruvaijeri ww, takavalolaseja, pyyhkijöitä varsineen, kumiosia.

Mahdollisesti tulossa myyntiin katsastettu MGA - 61 coupe projekti.

Osat on hyviä, mutta niitä on kertynyt turhan paljon.

Terkkusin esko stenij    0400 829475

MGA:N VAIHDELAATIKKO 
MYYTÄVÄNÄ
Myyn MGA:n vaihdelaatikon sitä 
tarvitsevalle. Ollut viimeksi käytössä 
vuonna 2017. Blondina, valitettavasti, 
en tiedä hintaa, mutta oheisen 
valokuvan perusteella tarjoa sopivaa 
summaa joko puhelimitse 040-5776734 
tai tekstiviestinä tai sähköpostitse 
silvastimarja()gmail.com.
Marja Lundell

http://gmail.com/


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

Muut  hal l i t uk sen jäsenet  (2020): 

- Vavuli Kar i (vpj) 

- Ruuska Kauko (siht .) 

- Niemenpalo Mart t i 

- Honkanen Mikko 

- Åvall Oskari 

- Jani Gratschew

Jäsenek si  l i i t t ym inen: 

Maksa vuoden 2020 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, 2020

Aineistopäivä: 03.12.2020
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