
2/2021



Puheenjoht ajan palst a

 Kansikuva:  Sarvisalon kesätori ja Veteraaniautopäivä 2019 

Kuva:  Rauno

 Takakansi:  European Event of the Year 2020 (2021) 

 Kuva:  mgcc.de

MG kot isivut   http://www.mgcc.fi/

MG FB  https://www.facebook.com/MGCarClubFinland

MG Ryhm ä  https://www.facebook.com/groups/3243893225670862

MG Rom ppet or i https://www.facebook.com/groups/1775477819345234

Tänä vuonna, kut en t iedäm m e, kevään aikana ei jär jest et t y m it ään t oim int aa 

lukuun ot t am at t a sit ä, et t ä m eil lä oli kevät kokous, ja koronan vuoksi se 

pidet t i in Int ernet issä Google Meet  -jär jest elm än avulla. Kokous sujui yl lät t ävän 

hyvin i lm an suur ia vaikeuksia, jos kävisi n i in huonost i et t ä koronapandem ian 

kolm as aalt o t u l isi syyskokouksen aikaan uudelleen niin ot et aan et äkokous 

käyt t öön, käyt t äen jäl leen Googlen Meet  ohjelm aa, m uut en m ennään kut en 

norm aalist i el i  kokoonnut aan yht een.

Tarkoit uksena on pit ää Haikkon piknik , johon kut sut aan Tr ium ph kerho 

m ukaan.  Oli puhet t a et t ä olisi jär jest et t y m yös lounas  t ai kahvit  Haikon 

Kar t anossa, m ikä nyt  ikävä kyllä jää väli in, ehkä ensi vuonna.

Kesäret k i Kasnäs - Hiit t inen - Kem iö  on perut t u t ält ä vuodelt a, m ut t a m ennään 

sam an ohjelm an m ukaan ensi vuonna.

Kaiken kaikk iaan aiom m e edet ä varovast i er i t oim int ojen jär jest äm isessä, ehkä 

vain päiväm at koja ainak in näin alkukesäst ä, kat sot aan sit t en syksym m ällä jos 

vaikka voisi viet t ää i l t aa jossain pienen ajom at kan jälkeen. Tilant een 

parant uessa lähet äm m e kut suja er i laisi in t i laisuuksiin sähköpost i l la, kerhon 

kot isivuil la ja FB sivuil la.

Kaik ist a vaikeuksist a huolim at t a t oivot t avast i saam m e hienon MG-kesän  

t erveisin   Rauno Halm e

http://www.mgcc.fi/
https://www.facebook.com/MGCarClubFinland
https://www.facebook.com/groups/3243893225670862
https://www.facebook.com/groups/3243893225670862
https://www.facebook.com/groups/1775477819345234
https://www.facebook.com/groups/1775477819345234
https://www.facebook.com/groups/1775477819345234


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

Toim int asuunni t elm a 2021

Muut a vuodelle 2021

Kerhon kevätretki 
 Siirtyy vuoteen 2022

- Kevätkokous 19.3. 2021   (Etänä)
- Cassic Motor Show Lahdessa 

24.-25.4. 2021 Siirtyy vuoteen 2022

- Haiko Picnic  sunnuntaina. 6.6. 

- klo. 10-13 Haikon kartano.

- Viron ret k i  12-14.6.2021

- Siirtyy vuoteen 2022

- MG kesäret k i  Kasnäs 2-4.7.2021 

Siirtyy vuoteen 2022

- Sarvisalon kesät or i  24.7.2021  

klo. 10.00 - 12.00    

- Br it i t  koht aavat  elokuun 8 2021 

- Ajokauden päät t äjäis ajo/ ret k i  

syyskuun 11.-12

- Syyskokous ja pikkujoulu 

Marraskuu 19.11.2021 

 





Tuulisuoja MGB:hen.
Huomasin, että romuhyllystäni löytyy 
tarvikkeet, jotta voin tehdä kaipaamani 
tuulisuojan.
Peruslähtökohtana minulta löytyi 
MGB:n tukirauta, jolla kiristetään 
takapeite.
Koska en sitä tarvitse päätin, että siitä 
lähdetään tekemään.
Samoin hyllystä löytyi pala pleksiä, 
joka riittäisi hyvin.
Leikkasin siitä palan, joka on 100cm 
leveä ja 25cm korkea. 

Yläkulmat tein hieman viistoiksi, näyttää paremmalta.
Rautakaupasta hain kaksi alumiini listaa. Toinen L-lista 
100cm sopivasti.
Sen porasin ja kiinnitin tukirautaan.
Toinen U-listaa ( vai mikä se on?) myös 100cm.
Siihen asetin pleksin ja porasin ja kiinnitin 
pystyasentoon.

Perustarvikkeiden lisäksi vähän M5 pultti/mutteri/prikkaa.
Koeajossa huomasin, 
että tuulisuoja heiluu 
edestakaisin tuulen 
voimasta.
Romulaatikosta 
kaivelin esiin hyllynkannattimen ja pätkäisin siitä 
laatan, joka tukee pleksiä.
Nyt ei enää heilu. Somisteeksi vielä liimattavaa 
kromilistaa, joka nyt ei ole välttämätön.

Terveisin,

Martti Niemenpalo

Nik sinurk k a



Rekisteröity 16.3.1971
Rekisterinumero: ACG 355J
Omistaja: Mr Michel Gigou
Auton kunto oli vuonna 1994 siinä pisteessä, että täydellinen kunnostus oli 

välttämättömyys.  Työn suoritti jostain syystä Leicesterissä sijaitseva Renault dealer.
Kaikki työssä tarvitut pelti- ja tekniikan osat hankittiin Leyland Heritagen hyväksymältä 

dealerilta.  Kunnostus tehtiin MG/Leyland workshop manual and specification mukaan.

Toimeen ryhdyttiin maaliskuussa ja päättyi kesäkuussa 1994.

Auto oli pahasti ruostunut ja kone 
väsynyt. Alkuperäinen tehdasväri 
oli keltainen.

MG jo purettuna ja kuvassa 
pohjamaalattuna. Väri vaihdettiin Rover 
Flame Red punaiseksi.

Seuraavaksi kori teipattiin 
tulevaa maalausta varten.

Kori sai uuden maalipinnan 
kauttaaltaan ilman tekniikan 
osia

Kohde: MGB1800 Roadst er  MKll  

       (Leicester - Iso-Britannia)



Samaan aikaan tekniikka oli pöydällä kunnostuksessa.

Kone kunnosttiin siten, että männänrenkaat ja kampiakselin laakerit tehtiin. Jakoketju 
uusittiin ja kansi kunnostettiin, venttiili-istukat vahvistettiin. Kaasarit kunnostettiin ja 

säädettiin. Samoin kävi polttoaineputkille ja vesiletkuille.  Vaihdelaatikko avattiin, 
tarkastettiin ja tiivisteet uusittiin. Moottori ja vaihdelaatikko maalattiin mustiksi. 

Pinnavanteet puhallettiin ja maalattiin hopeanvärisiksi.  Jousitukset ja iskunvaimentimet 
käytiin läpi, tarvittaessa uusimalla ja kaikki puslat uusittiin.
Jarrut kunnostettiin uusilla osilla.

Ohjaamon tekniikka käytiin läpi ja 
huollettiin. Istuimien nahkat uusittiin, 

samoin matot. Ulkopuoliset osat 
kuten puskurit, oven lukot ja kahvat 
huollettiin ja tarvittaessa uusittiin.
Tuulilasi vaihdettiin.

Kunnostuksen jäljiltä ohjaus oli vielä 
oikealla ja kojelauta puujäljitelmällä 
katettu.

MGB valmiina baanalle vuoteen 2011 saakka, jolloin se 
ostettiin Suomeen.
Näyttää olevan tuossa vielä MK I:sen puskurit.



Kohde: MGB 1800 Roadst er  MKll

 Osa II  (Paradise Cars - Rek ijok i)

MGB valmiina baanalle 1994 kesäkuussa. Melko perusteellinen kunnostus 

takanapäin. Englanti oli kotimaana aina tuonne 2010-luvulle, jolloin Paradisecars 

osti sen Suomeen. Tuona aikana ehdittiin ajella jonkin verran, kuka sen tietää 
kuinka paljon.

Ohjaus oli 
alkuperäisesti 
oikealla ja 
kojetaulussa 
puujäljitelmä jossain 

vaiheessa tehtynä. 
Seuraavaksi MG:n 
saavuttua 
Suomenkamaralle 
Paradisecars ryhtyi 
valmistelemaan 
tekniikkaa 
museokatsastusta 
varten.

Ohjaus siirretty 
vasemmalle ja uudet 
pinnavanteet alle. 
Näköjään jossain vaiheessa 
oikeat MK II puskuritkin 
olivat löytäneet paikkansa. 
Museoleima tuli elokuussa 
2011.



Minä ostin auton 10.04.2014 Paradisecarsilta. Olin kyllä alkujaan menossa 
katsomaan Trumppa TR6 vm. 1975- autoa. Katse kääntyikin sitten tähän 
MGB:hen.

Luojan lykky Onneksi! 
Mailimittari, joka oli jo jonkun 
kerran pyörähtänyt 
varmaankin näytti lukemaa 
9250 ml..
Tovin ajeltuani huomasin 
tsyylarin vuotavan, joka 
vaihdettiin kunnostettuun 
takuuna. Seuraavaksi laitettiin 
myös katto uusiksi ja 
beige-väriseksi.
Sinä kesänä ajelin jonkin 
verran. Öljyä meni litratolkulla 

vaikka ei savuttanut yhtään. Mittarissa 10.000ml.

Talvikautena 2015 tehtiinkin sitten täydellinen moottoriremppa. En lähde tässä 
erittelemään osia, mutta 
kaikki liikkuvat osat vaihdettiin 
uusiin. Ainoastaan 
kampiakseli hiottiin ja 
pidettiin. Turvavyöt myös 
asennettiin, kun niitä ei ollut 
ollenkaan. Akku tuli uusi sekä 
jarrutehostin.
V. 2019 uusittiin kaikki iskarit 
Englannissa kunnostettuihin 
vaihtoiskareihin.
Väsähtäneet takajouset myös 
uusittiin. Elektroninen 
virranjakaja tuli vanhan tilalle.
Laturikin ja akku piti vaihtaa uuteen kun virrat alkoivat loppua.
Matkan varrella kaikkea pientä laittoa, mikä kuuluu toimenkuvaan.
Nyt mittarissa 25600 ml. Kesää 2021 odotellaan.

Martti Niemenpalo



     

Mat inkylänaut ossa vierailu 31.3.2021

Kävimme Raunon kanssa tapaamassa Tuomo Saaristoa Matinkylänautossa keväällä 2021 
ennen ajokauden alkua. Tuomohan on 
kerhomme jäsen jo sen alkutaipaleelta 
ja ollut mukana aktiivisesti 
toiminnassamme ja on korjaillut sekä 
huoltanut jäsenistömme autoja. 
Muutama sana itse yrityksestä, 
yrityksen perusti Tuomon isoisä jo 
vuonna 1957 Espooseen Matinkylän ja 
Olarin liittymän läheisyyteen. Tuomo 
tuli taloon töihin 1987 ja uusiin 
toimitiloihin Hannuksenpelto 4 Espoo 
siirryttiin 1998. Tuomo aloitti yrittäjänä 
2002 isänsä jälkeen. Yritys toimii 
omistamassaan kiinteistössa ja 

neljäskin sukupolvi auttelee kun 
ehtii. Matinkylän auto huoltaa ja 
korjaa kaikenlaisia autoja, mutta 
meille ehkä tärkein on erittäin 
kattava tietämys nimenomaan MG 
autoihin.MGB 1962

Tuom o Saar ist o



Mutta kuinkas Tuomosta tuli MG mies, nuorimies Saaristo oli erittäin kiinnostunut 
enlantilaisista urheiluvaunuista jo ennen ajokortti ikää. Vanhemmille esiteltiin 
vaihtoehtoja silloisesta valikoimasta ja vanhemmat 
rupesivat pikkuhiljaa lämpeämään nuorenmiehen 
toiveille. Vanhemmat näkivät ilmoituksen MG Midgetistä 
ja sitä lähdettiin katsomaan, Tuomohan ei innostunut 
ajatuksesta pieneen Midgetiin vaan olisi halunnut MGB:n. 
Yllätys oli molemmille melkoinen kun auto olikin MGB 
eikä Midget joka taisi olla yllätys myös myyjälle. No 
kaupat syntyivät ja vuoden 1966 MGB siirtyi Saaristoille, 
joka muuten on vieläkin Tuomolla, muutaman muun 
MGB:n, MG Magneten ja muiden klassikkojen joukossa.

Kari Vavuli



Pöyt äk ir ja

M.G Car Club Finland ry:n 

sääntömääräinen kevätkokous

Paikka Etäkokouksena Google Meetin 

kautta.  Aika 19.3.2021 klo 18.30 ? 19.06

1  Kokouksen avaus    Puheenjohtaja 

Rauno Halme avasi kokouksen klo 18.30.

2  Valit aan kokoukselle 

puheenjoht aja, sihteeri ja kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa sekä 

ääntenlaskijat.   Kokouksen 

puheenjohtajaksi valittiin Rauno Halme, 

sihteeriksi Kauko Ruuska ja 

pöytäkirjantarkastajiksi sekä 

ääntenlaskijoiksi Marja Silvasti-Lundell ja 

Kari Vavuli.

3  Kokouksen lai l l isuuden ja päät ösvalt aisuuden t ot eam inen.  Kokous todettiin laillisesti 

koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4  Kokouksen t yöjär jest yksen hyväksym inen.  Hyväksyttiin esityslista kokouksen 

työjärjestykseksi.

5  Esit et ään vuoden 2020 vuosiker t om us.  Hallituksen esitys vuosikertomukseksi hyväksyttiin. 

6  Esit et ään t i l i t  ja t oim innant arkast ajien lausunt o ja päätetään tilinpäätöksen 

vahvistamisesta.

7  Esit elt i in t i l inpäät ös 31.12.2020 ja t oim innant arkast usker t om us.  Tilinpäätös vahvistettiin. 

8  Päät et ään vast uuvapauden m yönt äm isest ä vast uuvelvoll isi l le.   Myönnettiin 

vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

9  Muut  asiat .  Puheenjohtaja ehdotti, että Brittisporttiin lisätään niksinurkan lisäksi kysymyksiä 

ja vastauksia -palsta, johon kerholaiset voivat esittää omia kysymyksiä. Idea sai kannatusta

Käytiin läpi tulevan kesän tapahtumia. Hallitus päättää tapahtumien järjestämisestä kevään 

aikana kokouksissaan ja tiedottaa jäsenille mahdollisista tapahtumista ja niiden ajankohdista.

10 Kokouksen päät t äm inen .  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi. 

Rauno Halme  puheenjohtaja

Kauko Ruuska   sihteeri

Kevät kokous  Google Meet  



Täysin sähköinen MG B Roadster 
tuotantoon

Vain 30 tehdään, ja hinnoiteltu noin  99.000 e  kpl.

Brittiläinen auton restauroija, RBW EV Classic Cars, on julkistanut viimeisimmän luomuksensa, 

joka muuttaa klassisen MG B Roadsterin sähköautoksi. Vaikka MGB on edelleen prototyyppin 

muodossa, suunnitelmana on rakentaa 30:n MGB sarja, joista jokaisen hinta olisi  90 000 puntaa 

(99 000 e). RBW MG B -mallissa on vakiona kuusi lit iumioniakkua, ja on mahdollista  lisätä kaksi 

lisää. Vakiona kuusi akkua konepellin alla, jolla MGB:n kantama on 257 km. Seitsemännen akun 

lisääminen kasvattaa kantaman 322 kilometriin.  Lataaminen kestää noin kahdeksan tuntia.

MGB "moottori" on takana ja tuottaa 70 kW: n tehon. Kiihtyvyys 0-96 km / h on 9,0 sekuntia, 

huippunopeus 129 km / h. Sähköjärjestelmän on suunnitellut Zytek Automotive, joka on 

saksalaisen autojätti Continental AG: n kokonaan omistama tytäryhtiö. Upouuden korin alla MGB: 

llä on modernit perustekijät, mukaan lukien mittatilaustyönä toteutettu moderni jousitus ja 

jarrujärjestelmä. Ajovalot ovat LED-valoja, kun taas takana, jossa polttoainesäiliön korkki oli 

aikoinaan, on nyt latauspiste.

MGB:ssä on nykyaikainen sisustus nahkaverhoilulla, satelliitt i navigoinnilla 7,0 tuuman 

Pioneer-kosketusnäytöllä, USB-pisteellä, modernilla mittaristolla ja sähköikkunoilla. Valittavissa 

on 14 värivaihtoehtoa, kuudella eri vanne vaihtoehdolla ,  kangas tai kovakattoisella.

Lähde:  CarAdvice  Rob Margeit 

https://rbwevcars.com/models-rbw-roadster-gt/



MG TD 1951 Et ujar rurum m ut  levyjar ruiksi.

Nykyään on saatavilla levyjarrusarja MG TD:hen, niin laittaa miettimään pitäisikö rummut vaihtaa levyihin.  

Turvallisuus on jotenkin alkanut merkkaamaan yhä enemmän, kun puhutaan vauhdin hiljentämisestä, 

siinähän levyjarrut voittaa 

vanhat rumpujarrut 

selvästi.

Minulla on ollut pientä 

tärinää ohjauspyörässä 

aina nopeudella 75 km/h, 

olen yrittänyt 

tasapainottaa renkaita, 

mutta ei suurempaa 

apua, kerran jopa Leo 

Tatin kanssa 

tasapainoitettiin niin että 

renkaat oli autossa kiinni, 

eli epätasapainoiset 

jarrurummut tuli 

mukaan, apua tuli mutta 

vielä jäi pieni värinä 

rattiin.

Levyjarruilla pitäisi päästä eroon jarrujen puoltamisesta, pienemällä poljin voimalla, värinät ratissa ehkä 

loppuu, eikä olisi vaaraa että jarrut häipyy pitkissä alamäissä. Ulkoapäin ei myöskään huomaa että on 

rummut vaihdettu levyihin, jos nyt ei ala oikein tutkimaan.  

Aloit us paket t i 

Akselissa on vasem m an 
käden k ier re !

Ulosvet äjä voisi ol la 
vieläk in suurenpi



Sarjan asennus ei muuta mitään autossa ja vanhat rumpujarrut 

voin palauttaa takaisin todella helposti vain muutaman tunnin 

työllä.

Itse asennus on suhteellisen helposti tehtävä 

jos vain on todella iso ulosvetäjä jolla saa 

jarrurummun irti akselista, minulla ei ollut 

rumpu kireällä mutta ilman ulosvetäjää ei 

olisi onnistunut.

Sarjan mukana tulee asennusohjeet, jotka 

käytännössä sanoo että poista vanha rumpu, 

jarrulevy ja asenna uudet osat, siinä kaikki.

Vaikka asennusohjeet olivat aika 

puutteelliset niin itse sarja näyttää olevan 

korkealuokkaista työtä.  Ensimmäisen 

koeajon jälkeen jarrut tuntuu hyvältä joten 

voidaan sanoa että englantilainen insinööri 

on tehnyt hyvän sarjan, rummuista 

levyjarruihin, myös värinät ohjauspyörässä 

hävisi ainakin nopeuteen 100 km/h saakka, 

mikä on enemmän kuin tarpeeksi.

Rauno 



Sarvisalossa jär jest et ään kesälauant aisin jo per int eeksi m uodost unut  

saar ist olais kesät or i. 

Lauantaina  24.7.2021 on jälleen vuorossa Veteraaniajoneuvopäivä, jossa 

aikaisempina vuosina MG.t ovat olleet edustavasti näytillä.

Kesätorin jälkeen special lounas. 

Tule sinäkin mukaan.  Yht eisläht ö kehäkessalt a k lo.  08.00

Ajo-ohje:  Porvoo - Isnäs - Sarvisalo. Noin 30 km Porvoosta

Sarvisalon kesät or i & Vet eraaniaut opäivä

Lauant aina  24.7.2021     k lo.10 -12



MG Midget Tänä Vuonna 60 vuotta

Kesäkuussa 1961 ensimmäinen MG Midget valmistettiin Abingdon;nissa Englannissa. 

Nimeä  Midget eli Kääpiö MG käytti ensimmäisen kerran jo vuonna 1929 M-tyypille 
omistettuna, tämä oli myös MG: n ensimmäinen urheiluauto.  Sitten tuli ensimmäinen 
T-tyypin vuoro Midget eli kääpiö TA vuoden 1936 lopulla, jota seurasi TB, TC, TD aina 
vuoden 1954 TF-malliin.  Kun  MGA:ta, suunniteltiin, katsottiin, että auto oli jo kasvanut 
sen verran että sitä ei oikein 
voida pitää kääpiönä, joten nimi 
hylättiin, eikä sitä otettu 
käyttöön ennen kuin täysin uusi 
MG Midget lanseerattiin 
kesäkuussa vuonna 1961.

Kuvassa MG kerhon sihteerin 
Kauko & Helena Ruuskan MG 
Midget Gan 1 vuodelta 1961 ja  
täysin originaali kunnossa 

Rauno



AUTON VÄRI ?

 KELTAINEN, PUNAINEN, SININEN, VALKOINEN, MUSTA VAI VIHREÄ?

uton väri on osalle auton omistajista tärkeä. Toiset taas pitävät auton merkkiä tai mallia 

tärkeimpänä asiana autoa ostaessa. Jotkut valitsevat auton värin käytännön syistä. Esimerkiksi 

hopeanharmaan värisessä autossa lika näkyy huonommin, kun taas mustan auton väri 

paljastaa kaikki likatahrat ja 

pölyhiukkaset.

Mitä auton väri kertoo 

omistajastaan? Keltaisen auton 

omistajat ovat iloisia ja humoristisia. 

He nauttivat vitsailusta, ja haluavat 

saada ihmiset ympärillään 

hymyilemään ja nauramaan. 

Keltaisen auton valinta on helppo, sillä auton omistaja tietää, että tulee näkymään, ja 

tietenkään omistajalla ei ole sitä 

mitään vastaan. Mutta ongelmana 

on se, että keltaisen eri sävyjä on 

liian monta. Italialaisesta värikartasta 

löytyy mm. giallo sole, giallo dino ja 

giallo sinope. 

Keltaisia autoja on noin prosentti 

autokannasta. Keltaista suositumpia 

värejä ovat mm. valkoinen, hopea, 

ruskea ja vihreä. Näitä on jo selvästi 

enemmän. Suomen teillä on eniten harmaita autoja, niitä on noin 21% kaikista autoista. 

Harmaasävyisten autojen määrä on kasvanut koko 2000-luvun, mutta mistä autonväreistä on 

tullut kaikista harvinaisimpia?

Valkoinen väri on ollut pitkään 

suomalaisten suosikki, ja sen suosio on 

kasvanut 2000-luvulla. 

Ensirekisteröidyistä autoista lähes 30 

prosenttia on valkoisia. Valkoinen 

kuitenkin likaantuu helposti, mutta 

kolhut ja kiveniskemät eivät erotu yhtä 

helposti kuin tummalta pinnalta. Toiseksi suosituin väri on harmaa, ja harmaita autoja on yhä 

liikenteessä eniten, sillä harmaa on ollut vuosikausia suosituin väri. 



Kolmanneksi suosituin väri on musta, vaikka pöly erottuu mustalta pinnalta helposti. Musta 

väri on vallan symboli. Moni yritys saattaa suosia mustia leasingautoja, ja varsin usein 

virka-autot ovat mustia. 

Auton väri voi vaikuttaa 

jälleenmyyntiarvoon, 

neutraalit ja metallinhohtoiset 

saattavat olla helpoin myydä 

eteenpäin. Erikoiset värit 

menevät kaupaksi 

huonommin. Toisaalta 

erikoisen värisen auton 

löytäminen kauppakeskuksen 

parkkihallista voi olla helpompaa. Värin valintaan voi vaikuttaa myös auton malli, sillä 

pikkuauto saatetaan haluta kirkkaan värisenä, kun taas isomman auton tai maastoauton 

väriksi halutaan hillitympi väri.

Punainen väri näkyy 

liikenteessä. On tutkittu, minkä 

värisillä autoilla ajetaan eniten 

kolareita. Ehkäpä harmaan, 

hopean tai valkoisen värisellä 

autolla. Punainen auton väri 

saattaa olla tässä mielessä 

paras, sillä se saattaa näkyä 

parhaiten säässä kuin säässä. 

Lisäksi voi olla niin, etteivät 

naarmut näy niin herkästi 

punaisessa kuin mustassa 

autossa. Punainen väri haalistuu sen 

aallonpituudesta johtuen kaikkein 

nopeimmin.

Värin valintaan voi vaikuttaa se, että 

auton väri sopii ajajansa 

persoonallisuuteen. Osa auton omistajista 

uskoo, että hyvännäköisen auton 

ajaminen tekee ajajasta haluttavampia. 

 

Marja Lundell



Haiko Picnic 
6.6.2021    k lo.10.-13.00

Pyr im m e jär jest äm ään picnic t i laisuuden Haikon Kar t anon rannassa  

koronapandem ian  säänt öjenpuit t eissa.

Tr ium ph kerhon jäsenet  k lassikko aut oineen ovat  jäl leen t ervet ulleit a.

Tekninen k ilpailu , kuka on onnistunut parhaiten entisöimään MG tai Triumph 

silmäteränsä.

Yleisön 

suosikk iaut o, 

kaikki rannalla 

olevat saavat 

antaa äänensä 

omasta 

mielestään 

kauneimmalle 

MG tai Triumph autolle.

Rocker  Cover  Race, eli venttiilikoppa-autokilpailu 

jää väliin tänävuonna.

Tervet uloa: Picnic tilaisuus ei vaadi 

ilmoittautumista.



MG Kesäret k i
Kasnäs-Hiit t inen-Kem iö

 2.- 4.7.2021

Lähtö Perjantai aamuna 2.7.2021 kello 9:00 
Bembölen kahvituvalta Bellinmäki 1 Espoo.

Ajo Tammisaareen tietä 54 jossa tutustuminen 
Roberts Classsics autoliikkeeseen ja kahvit tai lounas Wi box konditori paikat vierekkäin 
tien 54 varressa joten paikoissa vapaa oleskelu.

Tammisaaressa kaupunki kierros ja sieltä Perniön kautta Kemiön saareen jossa ajamme 
saaren kärkeen Kasnäsin lomakeskukseen jossa majoitus kylpylä sekä illallinen ja 

iltahuvit.

Lauantai aamuna yhteysaluksella 
Hiittisiin n.1 h jossa tutustumme 
nähtävyyksiin ja siirrymme Rosalaan n 
9km jossa kahvit ja Viikinki 
keskukseen tutustuminen halukkaille. 
Rosalasta takaisin lautta rantaan ja 
lautalla takaisin Kasnäsiin josta 
ajamme Taalintehtaalle jossa 
kiertoajelut yms.

Taalintehtaalta Kasnäsiin ja siellä jo 
perinteeksi muodostuva iltaohjelma.

Sunnuntaina aamupäivällä 
Mathinedalin ruukkikylään tai 

Fiskarsin ruukkiin. Ja sieltä Karjalohjan kautta kotiin.

Alust avat  i lm oit t aut um iset :

 Sähköpostilla.  mgcc.finland@gmail.com   Tervet uloa m ukaanKesäret k i si ir t
yy 

vuot een 2022



 

Kerhon jäsent en ost o ja m yynt i i lm oit uksia.

Tämä osasto on tarkoitettu, jäsenten väliseen kaupankäyntiin. Varaosat joita haluat myydä tai 

ostaa niin  kerro siitä sähköpostilla. mgcc.finland@gmail.com

Myydään SU HS4 ja HIF6 kaasuttimet imusarjoineen sekä ilmansuodatin HIF6 

kaasuttimiin, myös MGB 1962-66 banjo-akseli levypyörien asennussarja. 

Markku Huhtinen  Tampere, 0400831291 tai  markku.huhtinen@netti.fi 

Tässä hyväkunt oisia MG Kor jaam okäsik ir joja, vain 5 euroa kpl.  Saatavissa Haikkon 

Picnic tilaisuudessa 6.6.2021, voit myös varata ja noutaa myöhemmin.    Jaguaarin 

pölykapselit 4 kpl. vain 30 euroa .

t. Rauno   rauno.halme@gmail.com



Puheenjoht aja: 

Rauno Halme, +358505722252 

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

Jäsenek si  l i i t t ym inen: 

Maksa vuoden 2021 jäsenmaksu 25,-  alla 

olevalle kerhon t ilille  ja olet  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:  

Syyskuu 2021

Aineistopäivä: 28.08.2021



EUROOPAN VUODEN 2021 

 MG  TAPAHTUMA ELOKUUSSA 

Würzburg 

Tapaht uma perut t u
 

https://mgcc-eeoty2020.de/
https://mgcc-eeoty2020.de/
https://mgcc-eeoty2020.de/
https://mgcc-eeoty2020.de/
https://mgcc-eeoty2020.de/
https://mgcc-eeoty2020.de/
https://mgcc-eeoty2020.de/
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