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Näin vuoden lopussa on hyvä katsoa vähän taaksepäin päättyneeseen 

kauteen. Voidaan heti todeta, että kesä ei ehkä tällä kertaa ollut niitä parhaita 

tapaamisiin tai klassikkoautoiluun. Tästä huolimatta saimme talviretken 

Riikaan tehtyä juuri ennen koronapandemian alkua. Toinen onnistunut 

tapahtuma olikin samalla kesän viimeinen, Saimaan kierros, joka saatiin 

järjestettyä peruutetun Suur-Saimaan ajon tilalle. 

Pyrimme pitämään Brittisporttin niin ajan tasalla kuin mahdollista, mutta aina 

se ei onnistu. Jos et ole saanut sähköpostia kerholta niin kerrothan sen kerhon 

sihteerille mgcc.finland@gmail.com, jotta voimme paremmin pitää sinut 

ajantasalla viime hetken tapahtumista ja muutoksista.

Ensi vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan, etenkin kevään tilaisuuksiin, voi 

hyvin tulla vielä paljon muutoksia, joten seurataan koronapandemian 

kehitystä ja tehdään muutoksia toimintasuunnitelmiin aina, kun on 

tarpeellista.  

Omasta ja hallituksen puolesta haluan toivottaa kaikille, Hyvää Joulua ja Uutta 

Vuotta 2021. Pysytään terveinä.

Rauno Halme

Puheenjoht ajan palst a

 Kansikuva:  Menossa Kietävälänvirran lossille, osana Saimaan kierosta

 Takakansi:  Vuoden kuva.  MG TD 1951  Timo Myyryläinen 

Vuoden 2021 jäsenm aksu 

Muistathan käyttää takasivulla olevaa henkilökohtaista viitenumeroa 

maksaessasi.  Se säästää merkittävästi klubin pankkikuluja.  Maksathan 

vasta tammikuussa 2021.  Er i l l ist ä t i l isi ir t oa  ei enää lähet et ä. 

Ohjeet  m aksam iseen lehden viim eisellä sivulla.



 Kerhon kevät ret k i maaliskuu 2021
- Kevät kokous 19.3. 2021   
- Cassic Mot or  Show Lahdessa 

24.-25.4. 2021

- Haikko Picnic sunnuntaina. 6.6. 

2021  klo. 10-13. Haikon kartano.

- Viron ret k i  ja kerhon 25 

- vuot isjuhla-ajo  12-14.6.2021

- MG kesäret k i 2-4.7.2021

- Sarvisalon kesät or i heinäkuu 2021  

- Br it i t  koht aavat  elokuun  8.8.2021 

- Ajokauden päät t äjäis ajo/ ret k i  

elo/syyskuun vaihde

- Syyskokous ja pikkujoulu 

19.11.2021 

 

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 2021.  

Tapahtumista tiedotetaan tapahtumakalenterissa ja sähköpostilla.  

Tapahtumakalenteri päivitetään myös jokaiseen Brittisportin numeroon.

- Br it i t  Kehäkessalla kuukauden 3. torstai klo 18.00. 

-
- MG European Event of the Year in the coming years
- 4-8 August 2021 MGCC Germany ? Würzburg
- 26th June ? 1st July 2022 MGCC Belgium
- 2-6 August 2023 MGCC Denmark

Toim int asuunni t elm a 2021

Muut a vuodelle 2021



Olavi Sum m enen 
Mänt yhar ju

Vietimme poikkeusajasta johtuen sekä kevät- että syyskokouksen samana 
iltana pienellä porukalla. Ravintola oli järjestänyt käyttöömme kabinetin, 
jossa kokoustimme korona-turvallisesti. Näin saimme samalla kertaa 
hyväksyttyä sekä viime vuoden 2019 toiminnan ja kirjanpidon että vuoden 
2021 suunnitelmat.  Tuleva talvi näyttää miten ensi vuodelle suunnitellut 
tapahtumat saadaan toteutettua.

Syyskokouksessa päätettyä; Jäsenmaksu pysyy ennallaan 25 eurossa. 
Kerhon 25-vuotisjuhlaa vietetään ensi vuonna tulevien tapahtumien 
yhteydessä mahdollisuuksien mukaan. Nykyinen hallitus jatkaa lähes 
ennallaan, uutena vahvistuksena saimme vihdoin hallitukseen 
naisnäkökulmaa Marja Silvasti-Lundellin myötä. Tervetuloa hallitukseen 
Marja!

Pikkujouluja emme tänä vuonna viettäneet, toivottavasti ensi vuonna 
yhteiset tapahtumat ovat taas mahdollisia.

Helena ja Kauko

Kerhon kevät - ja syyskokous 
20.11.2020

 Syyskokouksen 
valitsema vuoden 
2020  MG henkilö. 

Kiertopalkinto 
lähtee 

Mäntyharjulle.



Nik sinurk k a

Tässä ideaa miten voi hyödyntää MG:n ylijääneitä osia. Voit yllättää 
tyttöystäväsi tai vaimosi hauskalla lahjalla. MG:n etujousien sisälle voi 
istuttaa erilaisia kasveja, ja kukkia, esim. narsisseja tai tulppaaneja.

Marja Lundell

 Lähde: Safety Fast Newsletter-palsta. 



 ?Hankin Abbyn itselleni kaveriksi kaksi vuotta sitten. Se on 
cavalierkingcharlesinspanieli, mielettömän hieno ja ihmisystävällinen 
rotu. Abby on neljäs cavalier, joka minulla on. Kun Abbyn edeltäjä kuoli, 
ajattelin, etten enää hanki koiraa. Se ajatus kesti puoli vuotta. Isompia 
spanieleita käytetään sorsastuksessa. Abby ei siihen sopisi, sillä se on 
itse sorsan kokoinen. Vaimoni kuoli 
kaksi vuotta sitten. Abby on 
seurakoiraksi hankittu ja sitä 
tehtävää se komeasti toteuttaa, on 
meikäläisessä kiinni kuin imuri. Se 
on myös mainio ulkoilukaveri, joka 
pakottaa liikkeelle kolme kertaa 
päivässä. Jos lenkistä luistaa, Abby ei 
anna anteeksi. Abby on hirvittävä 
autofani. Jos pihaan tulee vaikka 
postiauto, Abby yrittää hypätä heti 
kyytiin. Myös minä olen ollut koko 
ikäni automiehiä. Kesäisin ajelemme 
Abbyn kanssa museorekisteröidyllä 
MG Roadsterilla ympäri Suomea ja 
osallistumme 
automobiiliharrastajien tapaamisiin. 
Tänä kesänä kävimme kahdesti 
vääntämässä Saimaan ympäri, tuhat 
kilometriä laaki. Ajelulla meitä on usein kolme: Abby, naisystäväni ja 
minä. Kun pysähdymme liikennevaloihin, kannustushuutoja kyllä tulee. 
Ihmiset ihailevat autoa ja sitä, että Abby on mukana. Kyydissä oleva 
koira hauskuuttaa ihmisiä kovasti.? 

Martti Niemenpalo, 72, ja cavalierkingcharlesinspanieli Abby, 3, Lohja

 MARTTI NIEMENPALO, 72, JA ABBY, 3

 Helsingin Sanom at  10.10.20

Lähde: Sydämen ilo Helsingin Sanomat 10.10.20

Teksti: Susanne Salmi Kuva: Outi Pyhäranta 



  

Sveit sin MG kerhon ar t ikkeli Sarvisalon kesät or i l t a



Yksi ajotapahtuma tuli tiensä päähän. 

Olemme Eijan kanssa järjestäneet 10 vuotta 
Eijan ja Ollin Ajot. Tänä vuonna 15.08.2020 oli 

viimeiset ajomme. Ajo-ideamme lähti 

halustamme tutustua mobilistiharrastajiin, 
tutustua paikkakunnan kulttuuriin ja luoda 
seurustelu mahdollisuus
mobilistiystävien kesken. Ei mitään kilpailuja 

"pytyn kiilto" silmissä, ei osallistumismaksua, 
lopuksi yhteinen omakustanteinen lounas. 

Saadusta palautteesta ja omasta 
mielestämme olemme onnistuneet.  

Vuosienvarrella on käyty golffaamassa, 

automuseoissa,viinitilalla, luontokeskuksessa, 
Pien-Toijolan 1800-luvun talomuseossa 

koivuntuohikattoja ihailemassa ym. Jokaiset 
ajot ovat olleet "uniikkeja".

Olavin  MG Magnet t e

Ollin ja Eijan  10v ajot  15.8.2020  
Mikkelissä



Alkuaan ajot olivat lähinnä Mikkelinseudun mobilisteille. Ensimmäiset ajot 

kokosivat 30-40 henkilöä. Vuosien myötä kutsuimme ystäviämme kauempaakin 

linjalla Huittinen-Simpele. Osanotto kiinnosti ja vakiintui 70-85 henkilöön.

Viimeinen ajotapahtuma kokosi 105 osallistujaa.  15.8 lähdimme Kongressi ja 
Konserttitako Mikaelin parkkipaikalta Eijan mieskuljettajille jakamien ruusujen 
kera poliisiauton vetämänä 53-auton letkana halki Mikkelin kaupungin, 

liikennevalot keltaisilla vilkkuen, oli juhlan tuntua ilmassa. Kohteemme oli 

Porrassalmen museotietä Mikkeli-puistoon ja Kenkäveroon. Mikkeli-puisto oli 
kaapelointityönalla, mutta ravintolapalvelu pelasi. Viihtyisä paikka seurustelu ja 
kahvihetkelle.  Kenkäveroon siirryttiin jalkaisin muutama
satametriä, kesantopeltoon niitettyä kävelytietä pitkin.

Lounas nautittiin Konserttitalo Mikaelin lasiseinäisessä salissa, jossa myös 
palkinnot jaettiin. Oli ilo katsella ikkunasta parkkipaikalle, kuinka paljon yleisöä 

oli ihailemassa autojamme. (paikallislehdet olivat huomioineet tapahtuman).

Olavi ja Eija sekä 10v k ier t änyt  
k ier t opalk int o

 Konser t it alo Mikaelin 

parkk ipaikalla 105 läht i jää



     

Ajoihimme osallistui Liisa ja Rauno Asikainen 100-vuotiaalla Buick:lla 

Simpeleeltä.1928 Citroen 14 b Torpedo Mikkelistä. Citroenin omistajalle Markku 

Kuituselle kiitokset liikennejärjestelyistä (poliisiauto,liikennevalot). Tässä 

huomaa, että mobilistilla kun on hyvät suhteet arvovaltaisiin päättäjin,kaikki

onnistuu! M-G Club  oli myös hyvin edustettuna: Ann ja Rauno Halme, Ritva ja 

Martti Leppänen (M-G Magnette) Hanna Anttila  ja Martti Niemenpalo pokkasivat 

kauempaatulleen pytyn. Suuret kiitokset ajoihimme näinä kymmenenä vuotena 

osallistuneille  ja meitä muistaneille. Tehän ne ajot teitte, me järjestimme 
puitteet.

Cit roen 14 b Torpedo

Rit va ja Mar t t i  Leppänen MG Magnet t e



Nyt on aika muistella ja katsella Kiertopalkinnon nimilätkiä kymmenen
vuoden ajalta, ystäviä on nukkunut pois.  Ensin oli haikeaolo, mutta on
helpotus ikääntyneelle, ei tarvitse kysellä lounastarjouksia, ei
suunnitella ajokohdetta ym. Nyt ajellaan"valmiiseen pöytään".

Ystävällisesti

Hyvää Joulun odotusta. Ollaan ahkeria tallissa!

Eija Salokatve, Olavi Summanen

Hanna,       Mar t t i ,        Eija,           Olavi,           Ann ,         Rauno

Eija

Olavin  MG Magnet t e



   Er ikoism iehen er ikoisapuvälineit ä

Erikoismiehellä en tarkoita itseäni, vaan herrasmiestä, jolta ostin MGB:n 

parikymmentä vuotta sitten. Hän oli taiteilija, käsityönopettaja sekä 

sorvari, joka luopui uutena ostamastaan autosta vähäisen käytön ( 

ajettu 38.000km) ja ikääntymisen takia.

Autoaan hän säilytti kerrostalon yhden auton tallissa ja kaupan päälle 

sain ottaa kaikkea, mitä tallista löytyi. Siellä oli varaosia, 

autokemikaaleja sekä hänen itsensä valmistamia MGB:n 

erikoistyökaluja, joista nyt esittelen muutaman.

Laturin hihnan kiristysapuneuvo. 

Helpottaa huomattavasti hihnan asennusta, kun voi vääntää ensin 

laturin sopivalle kireydelle, eikä tarvitse vääntää rengasraudalla tms.

Etunapojen rasvakupin ulosvetäjä. 

Pinnapyörien napojen suojalevyt pesun ajaksi. 

Tässä osa vempeleistä ja voi olla, että jatkoa seuraa...

Kari Kallio



Ruost e raiskaa

Kesällä 2018 huomasin MGB:ssäni maalissa kuplia molempien helmapeltien 
takaosassa.

No voi siellä taitaa olla alkavaa ruosteen alkua maalin alla, kuinka Kalifornian 
tuliaisessa voi näin tapahtua. Vaurion laajuus oli vaikea todeta ennen maalin 
hiomista pois.

Tilasin Anglo Partsilta kuvan mukaiset peltiosat helmoihin ja auto kaverille joka 
rakentelee jenkki autoja. Hän poisti maalit hiomalla ja nyt nähtiin varioiden 
laajuus. Onnekseni ruoste ei ollut vielä kovin laajalle levinnyt noin tulit ikkuaskin 
kokoinen reikä toisella puolella ja toinen vielä pienempi joten ammattilainen 
kysyi onko pakko käyttää nämä ostamani palat johon sanoin ei. Hän leikkasi 
kuvan mukaiset palat pois pellistä ja suorasta pellistä palat tilalle. Hitsasi uudet 
palat paikoilleen paklaus ja maalaus.

MGB:n korin yksi suunnittelu virhe on tämä helmakotelon takaosa tähän 
koteloon vesi pääsee sisään mutta ei sieltä pois, tämähän ei haittaa Kalifornian 
auringossa, mutta täällä Suomessa talvella suolavesi koteloon päästyään tekee 
melkoista tuhoa, se siis niistä talviajoista.

Kari



?Vanha rouva? eli Douglas DC-3 OH-LCH lenteli pitkin kesää viikonloppuisin 

matalalla meidän kodin yläpuolella ja ajattelin, että nyt syksyllä olisi kiva 

mennä lennolle ja ottaa koko perhe mukaan. Juuri kun aloin järjestämään 

asiaa, kävikin ilmi että lentokausi päättyy ja DC-3 on lähdössä talviunille. 

Onneksi kyseistä lähtöä on perinteisesti saattanut Autohistoriallisen seuran 

järjestämä vanhojen autojen saattue, johon pääsin mukaan meidän MGB 

GT:llä. Isä Rauno oli menossa luottoautollaan, tuo varmaan kaikkien tuntema 

vihreä MG TD 1951 ja veli Pauli perheineen 1929 Chevroletilla. 

Malmin lentokentällä meitä otti vastaan kentän johtaja Gun Gustavsson. 

Portti, josta meidän oli tarkoitus ajaa kenttäalueelle, olikin varattuna koronan 

ulkotestausteltalle, joten kierrettiin paloaseman edestä kakkosportin kautta. 

Kentällä meidät ohjattiin rullaustien molemmin puolin ruoholle, noin auton 

mitan päähän asfaltista. Kuulemma lentäjät olivat huolissaan siitä, että siivet 

mahdollisesti osuisivat korkeimpiin autoihin. Hyvä varotoimenpide.

Kentällä pääsi lentokonetta tutkimaan aivan vierestä sekä myös sisältä. 

Päästiin myös näkemään, kun moottoreihin leviteltiin öljyt pyörittämällä 

propelleja käsin. Ilmeisesti neljätoista kierrosta oli sopiva määrä pyöritystä. 

Kiertomäntämoottorit ovat upea näky kun ihan edestä pääsi niitä 

katselemaan. Pratt & Whitney -moottorit tuottavat kumpikin 1200 hv ja syövät 

polttoainetta 400 litraa tunnissa. 

Kuva :  Raine Haikarainen



Kone rullasi kiitoradalle ?saattokujan läpi? ja pysähtyi minuutiksi autorivien 

väliin. Hyvin harvoinhan sitä pääsee käynnissä olevaa näin suurta 

potkurikonetta ja sen kulkemista seuraamaan niin läheltä. Taisin itse olla 

vasemman siiven kärjen alapuolella pysähdyksen ajan. Kone nousi ilmaan ja 

teki kaksi ohituslentoa kiitoradan yläpuolella ennen kuin jatkoi matkaansa 

Hyvinkään kautta Vaasan talvisäilytyspaikkaansa talvilevolle ja huoltotauolle.

Ensi vuonna jäsenlennot jatkuvat taas toukokuussa. Malmin lentokentän 

kohtaloa myös seurataan, eli voi olla että tämä oli viimeinen kesä Malmilla, tai 

kenties ensi vuonna vielä ehditään tätä näkemään Malmilta käsin. 

Otin videokuvaa koko rullauksesta sekä lentoon lähdöstä ja ohilennoista, ks. 

https://www.youtube.com/user/allanhalme. Lentokoneseen voi tutustua 

lähemmin osoitteessa https://www.dc-ry.fi. 

Allan Halme

DC-3  OH-LCH Airvet eran  

Kuvat :  Allan Halme

https://www.youtube.com/user/allanhalme
https://www.dc-ry.fi


Innostukseni auton rakenteluun syntyi 16 vuotiaana vaihto-oppilaana 
vuonna 1970 kun kävin pienen maaseutukaupungin high school:a. 
Koulun yhtenä valinnaisaineena oli Automotive Mechanics. 
Kouluvuoden aikana sain hyvät perusopinnot ja käytännön harjoittelun 
autoteknikkaan. Autot ja moottorit tosin olivat isompia kuin Suomessa 
mutta toiminta periaatteet olivat samat.

Palattuani Suomeen peruskorjasin ja tuunasin ensin Fiat 850:n ja sen 
jälkeen Fiat 1300:n. Sen aikakauden katsastusmiehet Kuopiossa tulivat 
varsin tutuiksi, kun autot eivät millään meinanneet päästä 
katsastuksesta läpi. Siihen aikaan Suomessa ei ollut tapana tuunailla 
autoja. Fiat 850:stä oli pikku juttu TM:ssä.

Projek t i MGB ?62  Osa 1

Pieniä ruost evaur ioit a, kor jat t u ennen 
Suom een lähet t äm ist ä



Rakentelu lopahti, kun perhe- ja työelämä astui kuvioihin. Into päästä 
takaisin harrastuksen pariin kyti edelleen. Vuonna -98 sitten hankin 
projekti MGB:n Kanadasta. Auto oli vähän enemmän projekti kuin olin 
ajatellut. Ruostunut vm. 1962 runko, moottori vm.1974 irrallaan ja 
paljon käytettyjä osia laatikoissa. Auton ruostuneet etulokasuojat, ovet, 
helmat ja lattia 
vaihdettiin ja 
muutkin 
ruostevauriot 
hitsattiin ja paikattiin 
ennen Suomeen 
lähettämistä. 

Olin selvästikin 
yliarvioinut oman 
aikani ja puhtini 
auton 
rakentamiseen, 
joten varsinaiseen työhön pääsin vasta viime keväänä. Eläkkeellä on 
onneksi aikaa.

Projek t i MGB ?62  Osa 1
MGB  Kanadassa



Alussa projekti tuntui lähes mahdottomalta, ei oikein tiennyt mistä 
alkaa. Mutta kun piti mielessä, että norsua ei voi syödä kokonaisena 
vaan paloina niin hommassa pääsi alkuun. Poikasena piti käydä 
romiksella etsimässä osia, nyt on onneksi mahdollisuus ostaa niitä 
Grips Garagesta ja Brittiosasta. Samoin Bilteman ja Motonetin hyllyt 
ovat tulleet tutuiksi. Lisäksi netti ja Youtube ovat loistava apu. Sieltä 
löytyy loputon määrä videoita ja ohjeita kaikkiin eteen tuleviin 
ongelmiin.

MG kirjallisuuttakin on hankittu hyllymetri.

Moottori koneistettiin pian MG:n Suomeen tulon jälkeen. Siitä lähtien 
auto oli varastoituna mitä erilaisimmissa kylmissä tiloissa. Täytyy vain 
toivoa, että moottori ei ole kärsinyt 22:n vuoden seisonnasta. Keväällä 
laitoin öljyä sylinterein sytytystulpan reistä ja odottelin pari päivää. Sen 
jälkeen uskalsin varovasti pyörittää moottoria. Pyöri hyvin eikä rahissut. 
Totuus selviää, kun saadaan moottori käyntiin. Siihen menee vielä 
aikaa.

Pääsin projektin pariin täydellä teholla tänä keväänä. Autoa ei ole 
tarkoitus entisöidä museo ajoneuvoksi vaan kesäkauden 
harrasteautoksi jolla voi ajella enemmänkin. Yksi museo MG riittää. 

Täst ä t yö alkaa



Kevät ja alkusyksy on kulunut autoa purkaessa. MGB:n koetaulun 
taustan ovat rakentaneet pitkäsormiset ja ohut kätiset britit. Tuulilasin 
pyyhkimiin ja lämmityslaitteen osiin pääsee käsiksi kunnolla vasta 
sitten kun on ensin purkanut suurin piirtein kaikki mitä koetaulusta 
löytyy, mittarit, kytkimet ja hansikaslokeron. Lämmityslaitteen takaisin 
laittaminen vaati jonkinlaista akrobatiaa, sen verran ahtaat ovat tilat 
koetaulun takana. Samoin sähköjohtospagetin selvittäminen vei 
aikaa. Testiakun ja värikoodien avulla pystyi varmistumaan, mikä johto 
kuului millekin laitteelle. Sähkölaitteiden paremman toiminnan 
varmistamiseksi asensin releet valoille, vilkuille, äänitorvelle ja 
mahdollisille lisävaloille.   

Sisust a puret t u

Seuraavaksi m oot t or in poist o

Moot t or i t i la ja läm m it ys lait e 
huollet t u



Ikävintä hommaa on pintaruosteen pois harjaaminen ja 
pohjamaalaaminen. Parempi tehdä se kuitenkin kunnolla, ettei tarvitse 
kärsiä ruostevaurioista myöhemmin. Jotenkin vaikuttaa siltä, että 
ruostuminen on MG:n yksi perusongelmista. MG:ä ostaessa onkin syytä 
kiinnittää huomiota korin kuntoon, muuten edessä on vaikeuksia. 
Lisäksi sain huomata, että kaikki osat on purettava ja kunnostettava, 
kuten iskarit, jarrut, jarruputket ja niin edelleen. Ja osa pulteista ja 
muttereista on ruostunut kiinni, joten rälläkällä on käyttöä.

Mielekkyys ja motivaatio kasvaa, kun pääsee korjaamaan moottorin 
lisälaitteita ja muitakin mekaanisia osia. Vihdoinkin käden jälki alkaa 
näkyä ja vähitellen usko projektin onnistumiseen kasvaa. Suurin 
hauskuus on siinä, kun saa ratkaistua jonkin mieltä askarruttaneen 
ongelman. Kuten esimerkiksi sen, että lämmityslaitteen verkon voi 
korvata mökiltä löytyneellä metallisella ötökkäverkolla ja 
lämmityslaitteesta lähtevät kaksi putkea ovat väriltään ja läpimitaltaan 
samat kuin keittiöremontista yli jääneet lavuaarin putket.

Uudet  releet  ja jar rut ehost in



Koska autosta on tarkoitus rakentaa kesäkäyttöauto, päätin hankkia 
Vitessen 5 vaihteisen vaihdelaatikon. MGB kerhon jäsenet ovat 
kertoneet, että ajonautinto paranee huomattavasti, kun löytyy isompaa 
pykälää matka-ajoon.

Nyt marraskuussa auto on täysin riisuttu ja pohjatyöt tehty. 
Seuraavana on tarkoituksena uusia jarruputket, käsijarruvaijeri, 
bensatakki, bensapumppu. Hankaluuksia tällä hetkellä tuottavat etu ja 
takaiskarit. Toisen puolen iskarit ovat ok ja toisen puolen sökönä. Joten 
kaikki pitää uusia. Kunhan saan alustan kokonaan kuntoon, voin siirtyä 
laittamaan moottorin takaisin paikalleen. Kun moottori on 
käyntikunnossa vuorossa olisi maalaus. Sitten kojetaulu, sisutus, 
lamput, puskurit jne. 

Tämä on tavoite jonka toteutumista voi seurata seuraavissa lehden 
numeroissa. Valmistumispäivää on mahdotonta ennustaa. Kolme 
päivää viikossa ollaan talilla, välillä nyhvätään saamatta mitään aikaan 
ja välillä homma edistyy.    

Heikki Saloheimo

MG Vit esse 5-Speed
Vaiht eist o , m oot t or i ja renkaa 

vant eineen valm iit



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

Onko käyt t öä, MG miehillä MGB kunnostetuille etujarrusatuloille.

Männät uudet,tiivisteet uudet,myös lohkon välitiiviste,uudet jarrupalat 

+asennussarja = tapit,pidike peltipalat. kasattuna pakettina 2 kpl. Saako näillä 
yht 150 ?.  Olavi Summanen  e-posti  olli.summanen@pp.inet.fi

Myydään: MGB  Korinkääntö teline,

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

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

pakosarja, hammastangosto.

MGB "Joulukuun tarjous" vain 9999 ?
Lisätiedot, MGBnettiauto.com"

Myydään: MGB 2 kpl uudet pinnavanteet käyttämättömillä Michelin 165/70 
R14 renkailla, uusi kytkinlevy, uusi öljypumppu, kunnostettu laturi ja 
vetokoukku.

Annetaan kiertoon MGB -74 vaihdelaatikko, kytkimen paineasetelma 2kpl ja  
Rostyle vanteiden maalausmaski. Muutakin käytettyä osaa löytyy 

kierrätykseen.  Kyselyt: heikki.saloheimo@gmail.com, p. 040 5667551

Ost et aan: Morris Minor Saloon 1954-71.Kokonainen auto 

tai "projekti."  Markku Huhtinen Tampere 
markku.huhtinen@netti.fi tai 0400831291 9999e

80eMarkku Huhtinen 0400831291

http://nettiauto.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 .) 

- Lundell  Marja 

- Honkanen Mikko 

- Niemenpalo Mart t i

- Gratschew Jani

Jäsenm aksun m aksam inen:

Maksa vuoden 2021 jäsenmaksu 25 

euroa alla olevalle kerhon t ilille. Muista 

käyt tää takakannessa olevaa 

viitenumeroa ja maksa jäsenmaksu 

tammikuun aikana. Uusi jäsen, muista 

ilmoit taa nimesi ja osoit teesi joko 

maksun lisät iedoissa tai sähköpost illa.

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 

mgcc.f inland@gmail.com

Brit 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 itusosoite: 

Rauno Halme 

mgcc.f inland@gmail.com  

Seuraava leht i  i lm est yy:  

Maaliskuu, 2021

Aineistopäivä: 03.03.2021



Vuoden k uva   M G TD 1951
Tim o Myyryläinen   Lappeenrant a

Vuoden 2021 jäsenm aksun viit enum erosi on
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