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Pu h een j oh t aj an pal st a
Tämä alkanut vuosi taitaa olla samanlainen kuin viime vuosi eli koronapandemian kanssa
mennään. Mitään varmaa ei oikein voi suunnitella, ainakaan kevään osalta, ehkä koko vuosi
menee peruutuksien ja siirtojen kanssa.
Mutta katsotaan kohti Haiko Piknikkiä, joka on aina ollut kerhon virallinen kauden
avajaistapahtuma. Aikomuksenamme oli viettää Haikko Piknik 6.6.2021 klo. 10-13 välillä
tavalliseen tapaan, eli valita teknisesti hienoin MG tai Triumph ja tyylikkäin auto, jonka yleisö
äänestää, sekä normaali Rocker-cover-kilpailu. Nyt koronatilanteen huomioon ottaen emme voi
luvata mitään, ehkä vain hyvin pienimuotoinen tilaisuus.
Triumph kerho kutsutaan mukaan jos tilaisuus järjestetään. ?Tavanomaisen? Haikon-Piknikn
lisäksi kerhon jäseniltä on tullut ideoita että voimmeko ehkä järjestää Haikon Kartanossa
lounaan tai vain kahvit piknikin jälkeen, joko kartanon ravintolassa tai heidän Spa Bistro
kahvilassa. Kerhon hallitus pohtii ja kuuntelee THL:län ohjeita mitä voi/kannattaa järkevästi
tehdä, mikäli Haiko Piknik järjestetään niin varmistamme se Brittisporttissa No.2/2021 ja
sähköpostilla kaikille
Mahdollinen Viron-matka 12 -14.6.2021 Vihulan kartanoon, jossa kerhon 25 vuosijuhlan
kunniaksi erikoisohjelma/illallisen on suunnittelun alla, mutta todennäköisesti tullaan
peruuttamaan tai siirtämään myöhempään ajankohtaan.
Kerhon kesäretki 2-4.7.2021 on tällä kertaa suunnitella lännen suuntaan Kylpylähotelli Kasnäs.
Tilanne koronapandemia vuoksi on kuitenkin vaikea ja ennakko hotellivaraukset pitäisi tehdä nyt
joten saattaa olla että tämäkin siirtyy tai peruuntuu kokonaan.
Katsotaan tulevaan kesään kuitenkin positiivisesti, ja järjestetään niin monta tilaisuutta kuin vain
on mahdollista.
Pidetään huolta toisistamme ja pysytään terveinä.

Rauno Halme
Puheenjohtaja

Kansikuva: MG Magnette Suur-Saimaan ympäri ajo 2017
kuva: Ann
Takakansi: MG Als Weekend 25-27.6.2021
More info MGCC Denmark www.mgcc.dk

Toi m i n t asu u n n i t el m a 2021
Kerhon kevätretki Peruttu
- ? Kevät kokou s 19.3.
Et äkokou k sen a t ai siir t yy kesään
- Cassic M ot or sh ow Lah dessa
Siir t yy vu ot een 2022

- ? M G kesär et k i Kasn äs 2-4.7
- ? Sar visalon kesät or i h ein äk u u
- ? Br it it koh t aavat elok u u n 8.8
- Ajok au den päät t äjäis ajo/ r et k i

- ? Haiko Picn ic ja Lou n as/ k ah vit
su n n u n t ain a. 6.6. k lo. 10-14
Haikon k ar t an o.

syysk u u n 11-12 .9.
- Syyskokou s ja pik k u jou lu 19.11
- ? = Per u u t u k set m ah dollisia

- ? Vir on r et k i ja ker h on 25
vu ot isju h la 12-14.6.

M u u t a vu odelle 2021
Brittisportti lehti ilmestyy 4 kertaa vuoden aikana.
Hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan tai tuottamaan
artikkeleita kerhon lehteen.
Nettisivuja ylläpitää Maija ja Rauno Halme.
Mahdolliset muut kokoontumiset kesällä.
Aika ja paikka ilmoitetaan kerhon lehdessä, nettisivulla sekä
sähköpostilla jäsenille.
Osallistuminen muiden kerhojen tapahtumiin.
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.
- Britit Kehäkessalla kuukauden 3. torstai klo 18.00.

-

(Koronasta johtuen ehkä ei toimintaa)
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

Pitäjänuutiset Mäntyharju 23.12.2020

Olavi Su m m asest a vu oden 2020 M G-h en k ilö
MÄNTYHARJU
Henry Parta

Pitkänlinjan mobilisti Olavi Su m m an en palkittiin MG Car Club Finlandin vuoden henkilönä
yhdistyksen yhdistetyssä kevät ja syyskokouksessa.
Summasen ansioihin kuuluun muun muassa kymmenen vuotta järjestetyt Ollin ja Eijan ajot,
jotka ajettiin viimeistä kertaa elokuussa.
-- Idea ajoihin lähti halustamme tutustua mobiiliharrastaajiin, tutustua paikkakunnan kulttuuriin
ja luoda seurustelumahdollisuus mobilistiystävien kesken. Saadu st a palau t t eest a ja om ast a
m ielest äm m e olem m e on n ist u n eet , kertovat Summasen ja Eija Salok at ve yhdistyksen
jäsenlehdessä Brittisportissa.
Ajot kasvoivat vuosien varrella. Ensimmäisen kerran mukana oli nelisenkymmentä henkilöä ja
viimeisessä tapahtumassa jo 105.

M G Car Club Finland on
vuonna 1995 perustettu
yhdistys, jonka
toiminta-ajatuksena on
edistää MG-merkkisten
autojen harrastajien
yhteydenpitoa.
Yhdistyksessä on noin 160
jäsentä ja MG-merkkisiä
autoja on Suomessa
arvion mukaan
kuutisensataa.
MG merkillä autoja on
valmistettu vuodesta 1924.
Perinteisen brittimerkin
valmistus jatkuu nykyään
Kiinassa.

Olavi Su m m an en sai k ier t opalk in n on
vu odek si h alt u u n sa

N i k si n u r k k a
Niksinurkkan artikkelit käsittelevät harvoin uudempia MG-F / MGF-TF-malleja.

Joissakin vanhemmissa MGF malleissa sylinterikannen tiiviste aiheutti ongelmia, eli vesivuotoja, öljyn ja
veden sekaantumista, sekä mahdollisia vakavia vahinkoja moottorille. Nykyään on kuitenkin saatavana
kokonaisia ongelmanhoitopaketteja, jossa on nykyaikainen monikerroksinen kannentiiviste, vahvemmat
sylinterikannen pultit ja erityinen tukipalkki sylinterien alla. Tästä ratkaisusta johtuen saadaan
sylinterikannelle ja sylinterilohkolle
syntymään erittäin tukeva ja vahva
paketti. Jonka pitäisi korjata
ongelma lopullisesti.

Niksinurkan ehdotus on kuitenkin
se, että voisi olla idea tai niksi
porata 5 mm: n reikä termostaattiin,
joka sallii pienen jatkuvan veden
kierron, MG:en alkuperäinen idea on,
että termostaatti on suljettu, kunnes
moottori on kuuma. Nyt, kun
termostaatti avautuu ja kylmä vesi
ryntää nopeasti moottoriin, se saattaa aiheuttaa moottorin vääntelyjä joka taas voi aiheuttaa
kannentiivisteen vaurioutumisen. Niin jotkut sanovat!

Rauno

M .G. Car Clu b of Fin lan d 25v.
Ar t ik k eli "en sim m äiset 15 vu ot t a" , on k opioit u edesm en n een ja yh den k er h on
per u st ajajäsen en Tom i Lu n dell:in ar k ist oist a.
- ensimmäiset 15 vuotta
Vuodesta 1995 ei ollut paljoa jäljellä, kun tusinan verran MG-aktivisteja kokoontui perustamaan
yhdistystä, kalenteri näytti 27. päivää joulukuuta. Puitteet olivat varsin juhlavat, oltiinhan
perinteikkään Hotelli Tornin hienossa kabinetissa. Tilaisuuden promoottorina toimi Timo
Vähäkoski, joka oli saanut ajatuksensa taakse joukon Sports Car Club of Finland ry:n jäseniä.
Asia oli lyöty lukkoon SccH:n vuosijuhlan yhteydessä Maivikissa. Alku oli vauhdikas. Jo
perustamiskokousta seuraavana päivänä lähetettiin yhdistyksen rekisteröintihakemus.
Muutamia kuukausia myöhemmin hankittiin Autorekisterikeskuksesta kaikkien MG-merkkisten

autojen omistajien osoitetiedot. Tarkoituksena oli lähettää mainoskirje kaikille
suomalaisille MG-autojen
omistajille. Rahaa tarkoitukseen ei
tietenkään ollut, joten sponsoria
tarvittiin. Iloksemme BMW-Suomi
Oy suostui maksamaan kulut
olihan BMW silloin MG-Roverin
omistaja. Ensimmäisen vuoden
aikana jäseniä liittyi 114 pl. Mitä
ilmeisimmin tarvetta yhdistykselle
oli ollut. Näyttävä aloitus
noteerattiin mm.
Mobilisti-lehdessä.

MG Car Club järjesti
Britit Kohtaavat Fiskars 2015
(Yli 300 Br it t i ajon eu voa)

Ensimmäisenä vuonna ilmestyi vain
yksi ohut lehdykäinen, joka toimi samalla esitteenä jäsenhankintaampanjassa. Seuraavana
vuonna ilmestui 3 jäsentiedotetta. Mainostoimistossa työskennellyt Mika Kaskinen taittoi
lehden ammattitaitoisesti, mutta hänellä ei ollut mahdollisuuksia käyttää aikaa varsinaisten
juttujen hankintaan. Ensimmäiset jäsentiedotteet olivatkin varsin ohuita vihkosia. SccH:n
Siipimutteri-lehdellä oli samanlaisia vaikeuksia. Allekirjoittanen aloitteesta SccH:lle ehdotettiin
yhteisen lehden julkaisemista. Tähän suostuttiin. Jutuista ei edelleenkään ollut runsauden
pulaa, mutta 31 yhteistä numeroa saatiin aikaan vuosien 1999-2006 välillä.
2006 lopulla MGCCF alkoi julkaista Brittisportti-lehteä. Lehden nimi valittiin
sellaiseksi, että se sallisi tarvittaessa hieman laajemman aihepiirin kuin
pelkät MG-merkkiset autot. Linjaus oli varmaankin oikean suuntainen,
koska pikku hiljaa yhdistyksemme jäseniksi ja Brittisportin lukijoiksi on
hakeutunut muidenkin merkkien harrastajia. Suomessa on pienet
harrastajamäärät, yhteistyötä tarvitaan.

M GA ja Tom i Lu n dell Nok ian Ren k aat
t est ir adalla 1996

Haiko Picnic 1998

Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen 1996 pidettiin Nokian Renkaat Oyj:n testiradalla
Nokialla. Paikalla oli parikymmentä autoa, joiden kuljettajat kokeilivat ajoa pujotteluradalla. Se
kenellä oli tutkalla mitattuna korkein loppunopeus radan lopussa oli voittaja. Ensimmäinen
yhteinen kokoontuminen oli siis varsin kisahenkinen. Seuraavana vuonna sitten lounastettiin
sivistyneesti Haikon kartanossa. Tämä kokoontumismuoto osoittautui paljon suositummaksi, ja
sen jälkeen Haikossa on kokoonnuttu joka vuosi. Vakiintuneisiin ohjelmanumeroihin kuuluvat
?Concours? ja ?People?s choice? -palkinnot.
Rauhallinen ajelu kauniissa maisemissa sopii useimmille jäsenillemme paremmin kuin radalla
räyhääminen. Näin ollen myös Viron retki on vakiinnuttanut asemansa suosittuna
tapahtumana. Ensimmäisenä vuonna matkalle uskaltautui vain 3 autokuntaa, mutta sittemmin
osallistujamäärät ovat kasvaneet. Välillä matkalaisia on ollut niin paljon, että ryhmän kasassa
pitäminen on alkanut jo tuottaa pieniä vaikeuksia. Sopiva määrä autoja lienee siinä
puolentusinan - tusinan välillä. Ensimmäisen Viron retken kohteena oli Palmse 2004, sitten
Paide 2005, Paatsalu 2006, Palmse uudelleen 2007 ja Pärnu 2008. Vuonna 2009 jouduttiin
luopumaan p-kirjaimella alkavien retkikohteiden traditiosta. Kohteeksi valikoitui Haapsalu ja
osalla porukasta jatkettuna Hiidenmaan kierroksella. Tänä vuonna käytiin sitten Jänedassa,
kuten Brittisportin edellisestä numerosta saimme lukea. Ensi vuoden kohde on auki,
ehdotuksia?
Nyt joulukuussa tulee siis 15 vuotta perustamiskokouksesta Hotelli Tornissa. Kun katsoo listaa
klubin avainhenkilöistä, niin pari tuttua nimeä
löytyy aika monelta riviltä. Kauko on
Haiko Picnic ja " People's choice"
ylivoimaisesti pisinpään jaksanut
puheenjohtaja. Kauko on tänä vuonna
aloittanut uudessa vastuullisessa työtehtävässä,
josta on seurannut monenlaista kiirettä. Eikä
ensi vuosi näytä yhtään sen helpommalta.
Hallitus päätti valita Jouni Airaksisen
varapuheenjohtajaksi Kaukoa avustamaan.
Lehden tekoon tarvittaisiin tuoreita voimia.
Allekirjoittaneen käyttämä taitto-ohjelmakin on lähes museotavaraa. Uusi freesi linjaus voisi olla
paikallaan. Löytyisiköhän jäsenistöstä uutta päätoimittaja-taittajaa? Yhteistyökumppaneita
lehdelle voisi löytyä muista urheilullisten brittiauto-merkkien yhdistyksistä. Ottaisiko joku kopin?
Allekirjoittaneen nimi löytyy koko 15 vuoden ajalta jossakin tehtävässä. Vähintäänkin pari
välivuotta voisivat olla paikallaan.

vuodet 2010 -2020
Ensimmäiset 15 vuotta olivat kuin pyörän eli MG kerhon keksiminen ja liikkeellelähtö. Vuoden
2010 jälkeen olemme pyrkineet vain parantamaan ja laajentamaan aiempia hyväksi todettuja
toimintoja. Kuten Haiko Piknik ja Viron matka, jotka ovat edelleen kerhon suurimmat
tapahtumamme. Tavaksi on kehittynyt että kutsumme muita Britti kerhoja mukaan piknikille
Haikoon. Joista ehkä läheisin on Triumph Car club, heistä on tullut kuin osa Haikon Piknikkiä, joka
tuntuu olevan vuodesta toiseen yksi kerhon suosituin tapahtuma. Viron retki ensimmäinen jo
2004 on edelleen erittäin suosittu vuosi toisensa jälkeen, ainoa muutos on, että se on nykyään
kahden päivän tapahtuma, eli lauantai - sunnuntai- maanantai.
Kaikkien edellä mainittuja lisäksi voisimme lisätä uudet kotisivut www.mgcc.fi , liityminen
Facebookin ja sähköpostiosoite mgcc.finland@gmail.com lopuksi kehitimme oman ryhmän ?MG
Car Club Finland? Facebookiin, joka
näyttää olevan suosittu

Haik on picn ic on ajok au den avau s

MG-harrastajien keskuudessa
keskustelufoorumina.
Yksi kerhon perustajajäsenistä, Tomi
Lundell, joka myös tuotti Brittisporttia
lähes 20 vuoden ajan poistui
keskuudestamme 2018, mikä oli
valtava menetys niin lähiomaisille kuin myös meille kerhon jäsenille. Tomin poismeno aiheutti
tietysti vaikeuksia koko kerhon toimintaan kuin myös Brittisportin lehden tekemiseen.

Saar en m aan r et k i 2016
Voisimme sanoa, että klubi on pyrkinyt lisäämään pienten aktiviteettien määrää, kuten Uusi talvi
& kevät retki lentämällä viikonlopuksi naapurimaihin ja tutustumaan heidän klassikkoauto
museoihin. Ajokauden päättäjäistilaisuus/retki.
Sarvisalon kesätori & special lounas , olemme
osallistuneet Saimaan Ympäriajoon MG kerhon ?tiiminä?
muutaman kerran. Viime vuonna ajo kuitenkin
peruutettiin, onnistuimme kuitengin järjestämään
oman pienen "Saimaan kierroksen", joka onnistui hyvin.

Saar en m aan r et ken lou n as 2016

Tämä uusi MG kesäretki liitetään kalenteriin sen sijaan,
että osallistuisimme Saimaan Ympäriajoon MG tiiminä.

Klubin jäsenmääräksi näyttää vakiintuneen n.170 jäsentä. Hallitus kuuntelee jäseniä ja pyrimme
parantamaan sekä kehittäämään
toimintaa jotta mahdollisinman
moni olisi mukana.
Hallituksen puolesta toivotan
kaikille hyvää ja antoisaa aikaa,
meidän hienojen MG klassikoiden
kanssa.
Rauno

Sar visalon k esät or in m at k alaisia

M GB vm . 1964, vaalean sin in en ,
r ek ist er in u m er o AOD-99 k ok em u k sia

Merry Christmas & Happy New Year
From MG Car Club Finland

Olin valmistunut tietokone insinööriksi 1966. Ensimmäinen työni oli hoitaa Suomen
Kaapelitehtaan Elektroniikka osaston Suomeen tuomia USA:laisia GE-400 tietokoneita. Näitä
keskikokoisia tietokoneita oli monta eri puolilla Helsinkiä, mutta myös Kuopiossa, Tampereella,
Paraisilla. Paljon meni aikaa noihin asiakkaiden konesaleihin matkustamiseen. Kun minulla ei
ollut autoa, ja nyt oli vakituinen työpaikka ja kuukausipalkka juoksi, päätin, että ostan oman
auton, jolla hoidan matkojani.
Näin lehdessä keväällä 1967 ilmoituksen, että
myynnissä oli MGB avoauto. Kiinnostuin siitä,
sovin tapaamisen autoon tutustumiseen. Myyjä
oli Peter Geitel. En silloin tuntenut häntä. Hän
kertoi, että auto on myynnissä kun hän haluaa
ostaa jonkun uudemman ja tehokkaamman.
Teimme kaupat.
Myöhemmin selvisi, että Peter Geitel oli
Tekniikan Maailma lehdessä autoasioiden
kirjoittaja ja myöhemmin hänestä tuli Vauhdin
Maailman päätoimittaja. Mobilisti lehdestä
selvisi, että Peterin isä oli tunnettu Fred Geitel.
Hän kerran romutti hienon Ferrari kilpa-auton
harjoitellessaan sillä 1950-luvulla yleisellä tiellä
kilpa-ajoa tulevaan Eläintarhan ajoon. Mobilisti
lehti myös kirjoitti, Fred Geitelin isä oli myös Fred
etunimeltään ja hän oli osallistunut autollaan
ensimmäiseen autokilpailuun 1920 -luvulla
Helsingistä Tukholmaan, jonne ajettiin
Haaparannan kautta teitä pitkin. Moni auto
hyytyi matkalla, mutta Fred pääsi Tukholmaan.
Vauhdikkaita olivat nämä Geitelit.
Kun talvi tuli, kangaskatto ei pitänyt lämpöä,
joten vuorasin kangaskaton sisäpuolelta styrox materiaalilla. Näin auto pysyi lämpöisempänä
talvella. Silloin ei ollut moottorilämmittimiä eikä sisätilalämmittimiä. Talveksi vaihdoin moottoriin
ohuemmat öljyt (silloin ei ollut moni-aste-öljyjä). Kesäksi taas paksummat öljyt moottoriin.
Seuraavana talveksi ostin sitten erillisen kovan katon, jonka laitoin kangaskaton tilalle.
MGB huollot teetin valtuutetussa huoltokorjaamossa Voimavaunussa Lauttasaaressa. Auton
tekniikka kiinnosti ja löysin Akateemisesta kirjakaupasta hyvän kirjan: M.G. MGB and MGB GT
from 1962. Se oli O.Olyslager auto-opas sarjan numero 72. Painettu 1967. Sivuja 92. Siinä
selostettiin auton eri osien toiminta.

Suuri ilo löytyi, kun siinä oli tarkkaan kuvattu, miten M.G. julkisti uuden vuoden 65 mallin
syksyllä Lontoon automessuilla lokakuussa 1964. Siinä kerrottiin, että moottoria oli parannettu,
kun siinä oli nyt 5 runkolaakeria (vanhassa oli vain 3). Kerrottiin, että MGB autot
runkonumerosta 48766 oli varustettu tällä uudella moottorilla. Olin merkinnyt, että minun auton
runkonumero oli 49400, siis uudella moottorilla. Mutta auto oli rekisteröity 1964 Suomeen, siksi
sitä kutsuttiin 1964 malliksi. Toisaalta muissa 1965 malleissa oli oven avaus painikkeella. Minun
autossa oli edelleen ulosvedettävä kahva, kuten 1964 malleissa oli ollut.
Suomeen oli tuolloin avattu uusi moottorirata Keimolassa. Sinne pääsi omaa autoaan
kokeilemaan. Menin. Muutaman harjoituskierroksen jälkeen päätin laittaa MGB:n kaasun
pohjaan kun pohjoisen alamäen jälkeen noustaan ylös takasuoralle. Auto hyytyi siihen
takasuoralle. Autoni hinattiin varikolle. Vikaa ei nopeasti löydetty. Auto korjaamoon. Siellä
todettiin sähköisen bensapumpun jumiutuneen (se oli keskellä auton pohjassa lähellä
bensatankkia). Kuulemma sen olisi
itse saanut kuntoon kopauttamalla
bensapumppua.
Toinen ikävä juttu tapahtui
Helsingissä Hämeentiellä kun
edessäni ollut taksi pysähtyi
yllättäen. Kerkesin vähän
jarruttamaan, mutta MGB:n nokka
iskeytyi taksiin taakse. Löysin
kaverin suositteleman korjauspajan
Helsingin Kaivopuistossa. Sovittiin
nokan korjauksesta. Kun menin
katsomaan korjauksen edistymistä,
niin yllätys. Korjaaja kertoi, että
MGB:n konepelti onkin tehty
alumiinista, sen korjaamisesta
hänellä ei ole kokemuksia. Mutta
hän tuntee viereisellä Wärtsilän
telekalla toimivan kaverin, joka
osaa korjata alumiinia. Näin saatiin
MGB taas kuntoon.

Lau r i Hir von en

Olen musiikki miehiä ja autossa oli hyvä Blaupunkt autoradio. Siinä ei ollut liitäntää
auto-levysoittimen liittämiseksi (tosin, levysoitin toimi tuolloin huonosti autossa). Sitten löysin
Tampereen eräästä liikkeestä myynnissä käytetyn Philips C-kasetti soittimen. Se oli uutta 1960
luvun lopulla. Ostin sen. Siihen oli edellinen omistaja rakentanut FM-radiolähettimen. Sen
taajuuden pystyi säätämään haluamakseen. Säädin sen niin, että se lähetti YLE:n ULA asemia
korkeammalla taajuudella. Näin se ei häiritse YLE:n lähetyksiä. Toisaalta sen lähettimen
kantomatka oli vain noin 100 metriä. Näin sain C-kasetit soimaan autossa ja kuuntelin sitä
Blaupunkt autoradiollani virittämällä radion korkeammalle taajuudelle.

Toimi hyvin. Kerran kokoonnuttiin nuorten tapaamiseen Helsingin Munkkiniemen uimarannan lähelle, kun
minun C-kasetti soi. Kerroin muille rannassa olleille autoille, että kuunnelkaapas taajuutta se ja se. Näin
kaikki lähellä olleet autot kuulivat minun C-kasetti musiikkia autoradioistaan. Tuohon aikaan YLE ei soittanut
kevyttä musiikkia kuin lauantaisin toivotuissa levyissä noin 20 minuuttia. Pidettiin tanssibileet rannassa.
Kerran autoni luo Munkkiniemessä tuli tummahko neekeri. Hän kertoi olleensa Englannissa töissä MGB
autoja huoltavassa liikkeessä. Jos tarvitsen apua, hän voi auttaa. Hän kertoi, että MGB:n SU-kaasuttimien
säätö on taitoa vaativa tehtävä. Hän osaa sen tehdä. No kutsuin hänet tekemään autoni kaasuttimien
säädöt. Sen jälkeen auto kiihtyi paremmin ja kulutti vähemmän bensaa.
MGB oli minulle hyvä auto. Sillä pystyin ajamaan Kuopioon, Tampereelle ja Paraisille nopeasti. Tuolloin ei
ollut yleistä nopeusrajoitusta maanteillä. Pidin sellaista 160 km/h matkanopeutta liikenteen salliessa. Muut
autot 1960 luvun lopulla ajoivat maksimissaan noin 100 km/h. Joten ohittamiset sujuivat nopeasti. Mutta pari
kertaa sattui, että vastaantuleva auto ei tajua, että tulen 160 km/h häntä vastaan ja auto lähtee ohittamaan
edessä olevaa hitaampaa autoa. Siinä joutuu äkkiä painamaan jarrua. Siitä opin, että pidin päivälläkin auton
päävalot päällä (se ei ollut yleistä tuolloin). Mulla oli myös lisä-sumu valot auton nokalla. niitäkin pidin
joskus päällä varmuuden
vuoksi.
Sain sitten uuden
työpaikan Ranskassa
Pariisissa (kevät 1969).
Menin Voimautoon
Lauttasaareen kysymään,
mitä maksaa tax-free
auto Ranskassa? Hetken
kuluttua myyjä tuli
sanomaan, jätä tuo
autosi meille, niin saat
ihka uuden MGB auton
tax-free Pariisissa, ei
tarvitse maksaa mitään.
Sitten selvisi, että jos
onkin kauemmin
Pariisissa, niin sitten
Tässä m in u n M GB vu osi
joutuu maksamaan
m alli 1965
paikalliset verot. Joten
myin lopulta autoni yksityisesti Helsingissä. En enää muista, kuka sen osti. Toisaalta kun nyt katsoo
rekisteröinti tietokannasta, niin AOD-99 autoa ei ole nyt rekisteröitynä.
MGcc Kerhon lehdessä oli taannoin kirjoitus, että on löydetty 3 sivuinen lista, MGB autojen myynneistä ko.
liikkeestä. Listassa on auton rungon sarjanumero, kauppapäivä ja kuka oli ostaja. Yllätyin, kun siinä listassa ei
ollut minun MGB mukana. Päättelin siitä, että Peter Geitelin MGB auto oli tullut muuta kautta Suomeen.
Muisteli Lauri Hirvonen

Vir on r et k i ja 25 vu ot isju h lat
Vih u la M an or Cou n t r y Clu b & Rak ver e
Lauantaiaamuna lähtö Helsingistä laivalla jossa aamiainen. Sieltä rauhallisesti viron pohjois
rantaa seuraillen Vihulan Manor Country Club, jossa kerhon 25v juhlaillallien

Sunnuntaina Rakvere jossa 1500-luvun linnoitus, mahdollisuus, pukeutua ritariksi, vierailla
viinikellarissa, kidutuskammiossa ja monissa muissa keskiaikaisissa paikoissa. Linnoituksessa
sijaitseva Shenkenbergin kievari tarjoaa keskiaikaisten reseptien mukaan tehtyjä ruokia.
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AQAV Hotel & Spa sijaitsee Rakveren keskustassa,

historiallisen linnoituksen alla, jossa meillä on yöpyminen

sunnuntai/maanantai, sieltä laivalle maanantai iltapäiväksi,
jossa illallispöytä odottaa.

Alu st avat ilm oit t au t u m iset :

Kauko Ruuska mgcc.finland@gmail.com Lisää infoa, kustannukset ja aikataulut,
tulossa huhtikuussa sähköpostilla. Ter vet u loa m u k aan

Er ik oism ieh en
er ik oisapu välin eit ä osa 2
Viime numerossa kirjoitin autoni MGB Roadster -70
edellisestä/ ensimmäisestä omistajasta ja hänen
tekemistään erikoistyökaluista. Tässä muutama kuva
lisää.
Etupyörän navan ulosvetäjä, SU kaasuttimien
säätöavain, lämmityslaitteen hanan avaaja ym. ym.
tuntemattomia, mutta varmaan tarpeellisia työkaluja.
Kuten aiemmin kerroin, hän oli sorvarina ja myös korvasi
auton alkuperäisosia valmistamillaan rosteriosilla, kuten
esim. konepellin ja takaluukun aukipitotangot, erilaisia
tukia ym. Koska kyseessä on nopea urheiluauto, niin hän
myös kevensi/ reijitti monia osia. esim. pultinkantoja.
Kari Kallio

K OK OUSK UTSU
M .G. Car Clu b of Fin lan d r .y.:n
Sään t öm äär äin en k evät k ok ou s
Aik a:
Perjantaina 19.3.2021
alkaen klo. 18.30
Paik k a:
Gastropub Stone's Kabinetti
Keskuskatu 4 Helsinki
Esit yslist a:
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Sääntömääräiset asiat
Tervetuloa
Hallitus

Pr ojek t i M GB -62 Osa II
Vaih t eek si t ak apak k ia
MGB:n kunnostus on välillä myötämäkeä ja välillä vastamäkeä. Edelleen ollaan pääasiassa oltu
alustan kimpussa.
Edellisellä kerralla taisi olla juttua takaiskunvaimentimista, jotka olivat vuotaneet ja toista en
saanut irti muuta kuin rälläkällä. Suunnitelma oli muutenkin vaihtaa uusiin
kaasuiskunvaimentimiin.
Etuiskunvaimentimet ajattelin kunnostaa. Irrotus oli jo oma
episodinsa mutta pultteja lämmittämällä mutterit loppujen
lopuksi suostuivat aukeamaan. Toinen iskunvaimennin oli
löysä ja toinen jumissa. David Russel-Wilks:n You tube
videolla oli hyvät ohjeet siitä, kuinka iskunvaimentimet
puretaan ja pestään
moottoriöljyllä, jonka
jälkeen täytetään
iskunvaimenninöljyllä.
Oli mielenkiintoista
tutustua Britti
insinöörin
taidonnäytteeseen siitä
miten iskunvaimentimetkin voidaan suunnitella
monimutkaisiksi. Parin päivän aherruksen jälkeen olin
tyytyväinen lopputulokseen, molemmat vaimentimet
tuntuivat sopivan
jäykiltä. Vasen ehkä
oikeaa
jäykemmältä.
Takaisin laitto ei
sujunut ihan kuin
Strömssössä.
Moottori ei ollut paikallaan, joten keula oli kevyt. Kun
yritti tunkata etujousta vähän kasaan, niin että
iskunvaimentimen varret saisi kiinni, niin koko auton
keula nousi. Kuormahihnojen avulla sain sen verran
kiristettyä jousia, että varsien reiät osuivat
etuakseleiden reikiin. Nyt kun iskunvaimentimet ovat
paikallaan auton keula vaikuttaa olevan hieman
kallellaan, joten voi olla että edessä on uusien
iskunvaimentimien hankinta.

Molempien takajarrusyliterien vaihdon
jälkeen ajattelin vaihtaa, oikean
takajarruputken joka tihkui T-liitoksesta. En
onnistunut tilaamaan yhtä jarruputkea vaan
tulikin koko setti. Joten päädyin vaihtamaan
kaikki jarruputket. Pieni yllätys oli, että
kaikki jarruputket olivat pidempiä kuin
alkuperäiset. Joten piti kehittää ylimääräisiä
mutkia matkaan.
Jarruputki, polttoaineputki ja sähköjohdot
ovat poikkipalkin kohdalla mielestäni alttiina
vaurioille, jos sattuisi pohjakosketus.
Taittelin siihen pellistä suojan mahdollista
törmäystä vastaan.

Taka-akseli irtosi aika helposti ja sain tarkastettua laakereiden
kunnon ja vaihdettua O-renkaat. Jossain katsomassani videossa
sanottiin, että MG:n takalaakerit ovat heavy duty ja ongelmia ei
pitäisi tulla niiden suhteen. Toivottavasti niin on. Taka-akselit
olivat sinällään melkoisesti öljystä karstoittuneet ja kaipasivat
putsausta.

Sitten olikin moottorin ja vaihdelaatikon paikalleen laitto.
Sinällään oli mielenkiintoista, että Vitessen (Mazda Miata)
vaihdelaatikon kiinnittämisestä moottoriin netissä oli
erilaiset ohjeet kuin laatikon mukana tulleet. Laatikon
mukana tulleissa ohjeissa piti laittaa ylimääräiset prikat
vauhtipyörän ja paineasetelman väliin, johtuen Mazdan

paksummasta kytkinlevystä. Tein
asennuksen tämän ohjeen mukaan,
lopputuloksen näki vasta kun moottori
ja laatikko olivat paikallaan.
Vaihdelaatikko lepää kumityynyn
vaimentamana poikkipalkin päällä.
Varsin yksinkertainen asetelma
alkuperäiseen verrattuna.
Asennusohjeessa ei tietenkään neuvottu
sitä, miten vaihdelaatikon takapään saa
poikkipalkin päälle. Usko meinasi
loppua, kun vaihdelaatikko otti kiinni
vaihdetunneliin ja takapää oli senttiä
vajaa, että olisi noussut poikkipalkin
päälle. Vihdoin tajusin, että
vääntöraudalla kumityynytukea
vääntämällä vaihdelaatikon takapää solahtaa poikkipalkin yli paikoilleen. Vielä kun muisti ettei
kiristä yhtään pulttia paikalleen ennen kuin kaikki moottorin kiinnityspultit ovat paikoillaan.

Kun moottori oli paikoillaan, aloin kiinnittämään
muita laitteita. Olin aikanaan hommannut
englannista kunnostetun starttimoottorin. Toimi
hyvin, kun kokeilin sitä ennen kiinnilaittoa. Sitten kun
se oli paikoillaan bendix ei suostunut nappaamaan
kiinni vauhtipyörään. Startti pyöri mutta ei
pyörittänyt moottoria. Siltä osalta ongelma on
edelleen ratkaisematta.

Pako- ja imusarjan sain hyvin paikoilleen mutta pakoputkea pakosarjaan momenttiin
kiristettäessä yhdestä pultista ja mutterista meni jengat. Ja tietysti kävi niin että mutteri ei
suostunut lähtemään irti, pyöri vain tyhjää. Mietin saada mutteri pois tosi ahtaasta ja
hankalasta paikasta. Aikaa kului ja hiki lensi. Rautasahan terä ja moska käyttöön ja lopulta
mutteri irtosi pitkän tuhraamisen jälkeen. Pakosarja piti irrottaa viallisen pultin vaihtamiseksi.
Pultti vaihtoon ja pako-, imusarja paikalleen. Kiristys momenttiin ja sitten meni jengat
pakosarjan pultista. Kaikki taas irti ja pultti vaihtoon. Nyt on pakosarja paikallaan, pakoputkea
en ole vielä uskaltanut yrittää
kiinni.
Vaihteeksi maalaushommia.
Säästääkseni maalauskuluja
maalasin tavaratilan ja ovien
sisäkarmit itse. Moottoritilan olin
jo maalannut aikaisemmin.
Lopputulos kohtuullinen 7+.
Ikävämpi yllätys oli, kun laitoin
konepellin, tavaratilan luukun ja
ovet paikoilleen. Eiväthän ne
istuneen hyvin. Yhdestä nurkasta
vähän koholla ja raot erilevyisiä.
Onneksi maalaamon Timo
Uotinen on myös autopeltiseppä
ja hän lupasi hoitaa tarkemmat
sovitukset.

Sitten takajousien kimppuun. Olin lukenut ja katsonut
videoita ja lukenut artikkeleita joissa kehuttiin barabolic
jousia. Ajo-ominaisuudet kuulemma paranivat oleellisesti.
Joten eikun hankkimaan. Englannin kieli on muuten joskus
vaikeaa. Tilasin jouset Moss:lta. Tarjolla oli siis barabolic
springs, tilasin siis yhden, kun oletin että ne myydään settinä.
Tuli kuitenkin vain yksi, joten piti tilata toinen. Tästä
oppineena tilasin brake pads ja brake shoes kaksi kappaletta.
Tulivat settinä. Nyt on sitten neljät jarrupalat ja neljät
jarrukengät.
Jousien irrotukseen ja takasi laittoon oli jälleen suuri apu
David Russel-Wilks You tube videoista. Ilman niitä olisi tehnyt
homman
juuri
nurinpäin. Irrotus sujui suht hyvin.
Muutamaa pulttia piti lämmittää, että sai ne
irti.
Ongelmaksi
muodostui
takaisin laitto.
Uudet jouset
olivatkin
huomattavasti
kaarevammat kuin vanhat. Kun jouset laittoi pakoilleen taka-akseli ei
tullut lähellekään jousta. Vaikka kuinka tunkkasi akselia, auton perä
vain nousi ylös. Piti irrottaa taka-akseli rajoittimistaan ja laittaa
säätölevyt jousen yläpuolelle. Näin sai jousen kiinni taka-akseliin
mutta taka-akseli oli nyt niin alhaalla, että se ei ylettynyt taka-akselin
rajoitinhihnoihin ja kardaani makasi peltisen kardaanisuojan päällä.
Ainoa keino on nyt hankkia lisää sovitelevyjä ja niin saada taka-akseli
oikealla korkeudella kiinni. Ongelma onkin sitten se, että U-pultit
ovat liian lyhyet ja eivät enää ylety jousien alakiinnikelevyyn. Asia
on ratkaisematta. Voi olla, että laitetaan vanhat jouset takaisin.
Sen minkä opin tästä on, että kaikki näyttää niin helpolta, kun
katselee muiden tekemisiä. Videolla jouset menivät heittämällä
paikoilleen. Omalla kohdalla on syytä varautua ikäviin yllätyksiin.
Jotain positiivista. Käsijarru kahva ja sen osat olivat hukassa eikä
Angopartsilta löytynyt uutta tilalle. Etsinnän jälkeen löysin erilaisia
osia ja sain niistä koottua toimivan kokonaisuuden. Käsijarruvivun
kiillotin ja painonupiksi löytyi jarruputkisetissä ollut muovitulppa.
Tuli ihan tyylikäs kokonaisuus.

Muuta mukavaa puhdetyötä oli
kunnostaa tuulilasinpyyhkimien
moottori ja saada sähköpuolella
releet riviin.

Nyt on pieni tauko MG:n laitossa. Piti saada tilaa talliin kaverin Morganin kunnostusta varten.
Lupasin laittaa sitä kuntoon, jotta voisimme yhdessä osallistua Temple Historic ralliin Ateenasta
Roomaan toukokuussa. Sekin meni juuri peruutukseen Covid-19 takia.

Vaikka MG:ssä on vielä paljon laitettavaa, nyt oli hyvä hetki viedä se maalaukseen. Löysin
kesällä Mäntyharjun Pitäjän uutisista jutun yritteliäästä nuoresta miehestä, Timo Uotisesta joka
oli perustanut automaalaamon
Kuorttiin. Ajattelin näin tukea
paikallista yrittäjyyttä.
Tutustumiskäynnillä paikka näytti
oikein siistiltä. Hän on isänsä
kanssa kunnostanut vanhoja
autoja ja osaa myös tehdä
MG:ssä olevat peltityöt. MG palaa
kotiin kevään korvilla,
kunnostustyöt varmaankin
jatkuvat kesäsesongin jälkeen.
Nyt täytyy vähän huokaista ja
kerätä intoa vastoinkäymisten
voittamiseen.
Jos lukijoilla on ideoita ongelmien
ratkaisuun, niin otan niitä
mielelläni vastaan.

Heikki Saloheimo

Ker h on jäsen t en ost o ja m yyn t i ilm oit u k sia.
Lähetä ilmoitus mgcc.finland@gmail.com
Halu t 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 k ysyn t 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

On ko k äyt 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

Tässä m u u t am ia osia m yyn t iin ja k ier t t oon .
Ota yhteyttä sähköpostilla heikki.saloheimo@gmail.com
M yyn t iin u u si
per äkou k k u
M yyn t iin u u si
öljypu m ppu

Ku n n ost et t u
k ier r ät yk seen
Kier r ät yk seen

Kier r ät yk seen

Kier r ät yk seen

Kier r ät yk seen

Pu h een j oh t aj a:
Rauno Halm e, +358505722252
rauno.halm e@gm ail.com

painoon. Brit t isport t i pyrkii hankkim aan

M u u t h al l i t u k sen j äsen et (2020):

kirjoit t ajien kanssa. Ilm est ym ist avoit e on

- Vavuli Kari (vpj)

neljä num eroa vuodessa, m ikä t ot eut uu,

- Ruuska Kauko (siht .)

jos aineist oa on saat avilla.

- Lundell Marja
- Honkanen Mikko
- Niem enpalo Mart t i
- Grat schew Jani
Jäsen ek si l i i t t y m i n en :
Maksa vuoden 2021 jäsenm aksu 25,- alla
olevalle kerhon t ilille ja olet jäsen. Muist a
ilm oit t aa nim esi ja osoit t eesi joko m aksun
lisät iedoissa t ai sähköpost illa.

Pan k k i t i l i :
NORDEA FI12 10113000 2073 98
BIC NDEAFIHH
Kot i si v u : www.m gcc.fi

jut t uja sekä MGCCF:n jäsenist ölt ä, et t ä
yht eist yössä m uiden yht eisöjen ja

Tässä l eh dessä j u l k ai st u t m i el i pi t eet
ov at k i r j oi t t aj i en om i a, eivät kä
vält t äm ät t ä sam oja kuin M.G.Car Club of
Finland r.y:n hallit uksen. Kaikki m ielipit eet
kuit enkin julkaist aan.
Brit t isport in ilm oit ushinnat sovit aan
t apauskoht aisest i. Harrast ukseen selväst i
liit t yvät ilm oit ukset pääsevät leht een
pääsäänt öisest i veloit ukset t a, jos t ilaa vain
riit t ää.
Mat eriaalin t oim it usosoit e:
Rauno Halm e m gcc.finland@gm ail.com
Seu r aav a l eh t i i l m est y y :

Facebook : facebook.com /

Toukokuu 2021

MGCarClubFinland

Aineist opäivä: 07.05.2021

Osoi t t een m u u t ok set : Kauko Ruuska
m gcc.finland@gm ail.com
Brit t isport t i-leht i koot aan
t alkooperiaat t eella. Tavoit t eena on lisät ä
lehden t eossa m ukana olevien yht eisöjen
ja harrast ajien yht eishen- keä, t iedot t aa
alan t apaht um ist a sekä julkaist a niin
hyödyllisiä kuin viiht eellisiä jut t uja aut oharrast uksen piirist ä.

Painopaikka:
Picaset Oy, Helsinki
ISSN 2243-3198
M.G. Car Club of Finland ry t ait t aa lehden
saadust a aineist ost a ja t oim it t aa aineist on

