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Pu h een j oh t aj an pal st a
Mennyt kesä taisi olla yksi parhaista moneen vuoteen, silti jouduimme peruuttamaan
melkein kaikki suunnitellut matkat/tapahtumat. Jokatapauksessa laskimme että
tehdää ainakin pari pientä yhdenpäivän matkaa, vaikka Tammisaareen ja Strömforsin
Ruukkiin.

On vaikea uskoa, että niin kauniin kesän jälkeen, molempina päivinä, jolloin
päätimme lähteä, sää oli surkea ja rankkasade molempina päivinä. Emme kuitenkaan
luovuta, ja meitä odottaa vielä yksi suuri matka/tapahtuma ajokauden päätös
Laiskanlinnassa. Ajetaan sinne pikkuteitä Bembölen Kahvituvalta, Inkoo, Fiskars ja
Laiskanlinna jossa kerhon ajokausi päättyy lauantai/sunnuntai 11/12 syyskuuta.
Vanhan tavan mukaan, sauna, oman ruoanlaiton ja illanvieton kanssa mutta uutena
tänä vuonna frisbee kilpailu. Ajokauden päättäjäisistä lisää sähköpostilla.

Uskoisin että ulkomaan matkailu vähenee ja kotimaan matkailu jatkuu hyvin
voimakkaana myös ensivuonna, mikä taas tarkoittaa että jos halutaan suosittuun
kohteeseen niin hotellit on varattava hyvissä ajoin. Ensivuoden suunnitelmat olisi
hyvä lyödä lukkoon jo syyskokouksessa marraskuun 19 päivänä, ja tehdä alustavat
hotellivaraukset heti vuoden alussa.

MG Terveiseisin
Rauno

Kansikuva: MG Matka Tammisaareen 2021
kuva: Jani Gratschew
Takakansi: MG European Event of the Year 2022
Kuva: MGCC Belgium

Toi m i n t asu u n n i t el m a 2021
Kerhon kevätretki maaliskuu 2021
- Kevätkokous 19.3. 2021 Netissä
- Cassic Motor Show Lahdessa

- MG kesäretki Peruttu 2-4.7.2021
- Sarvisalon kesätori 24.8. 2021
- Britit kohtaavat Kangasalla,

24.-25.4. 2021 Peruttu
- Haikko Picnic 6.6. 2021 klo. 10-13.

Mobiliassa 8.8.2021 Peruttu
- Ajok au den päät t äjäis ajo/ r et k i

- Viron retki ja kerhon 25
- vuotisjuhla-ajo 12-14.6.2021

11-12 syyskuuta 2021
- Syyskokou s ja pik k u jou lu

Peruttu

19.11.2021

M u u t a vu odelle 2021
Br it t ispor t t i leh t i ilm est yy 4 ker t aa vu oden aik an a.
Hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan tai
tuottamaan artikkeleita kerhon lehteen.
Nettisivuja ylläpitää Maija ja Rauno Halme.
M ah dolliset m u u t kokoon t u m iset kesällä.
Aika ja paikka ilmoitetaan kerhon lehdessä, nettisivulla
sekä sähköpostilla jäsenille.
Osallist u m in en m u iden ker h ojen t apah t u m iin .
Kerhon hallitus selvittää tapahtumia, johon on
mielenkiintoa osallistua kerhona tai yksittäisten
jäsenten toimesta vuonna 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 2022 MGCC Belgium 26 June - 1 July
- MG European Event of the Year 2023 MGCC Denmark 2 - 6 August

M G M at k a Tam m isaar een
Lauantaina 12. kesäkuuta 2021
Kesäkuun toinen viikonloppu on viikonloppu,
jolloin meidän piti mennä Viroon. Viron matka
kuitenkin peruttiin tänä vuonna - kuten viime
vuonna - Corona-epidemian vuoksi. Hallitus
keskusteli siitä, että meidän tulisi tehdä päiväretki
korvauksena Viron matkalle, ja päätettiin pitää
MG-lounas Tammisaaressa
Lähdimme Bembölen kahvilasta klo 9 yhdeksällä
autolla, käyttäen pieniä teitä Kirkkonummen,
Inkon, Tammisaaren läpi. Sääennusteen mukaan
satoi, mutta meillä ei ollut sateita ajaessamme
Tammisaarelle. Teimme pienen vierailun klassikkoautoihin erikoistuneelle Roberets
Classics -karditorille ja sieltä Albatross-ravintolaan lounaaksi. Mukava ravintola ja he
järjestivät, että pystyimme pysäköimään MG: t ravintolan vieressä olevalle ruoholle,
ja heidän terassillaan meillä oli yksi pitkä
pöytä osallistujillemme.
Erittäin hyvän lounaan jälkeen lähdimme
Fiskarsille, vaikka satoi melkein koko ajan.
Fiskarsissa nautimme kahvia ja jäätelöä
marketti-kahvilassa / kioskissa ja aloitimme
sen jälkeen paluumatkan.
Ann

N i k si n u r k k a
MGF 1997 Jousitus ongelmia? Minulla MGF jousitus laski pari kolme vuotta sitten,
lisättiin nestettä ja hyvä tuli, oli taas 36,8 cm etupyörän navasta lokasuojan reunaan.
Hyvin meni vuosi pari, mutta viime aikoina auto on ollut kuin kivireki, ei minkäänlaista
jousitusta!
Tarkistin että nestevuotoja ei ole joten jäljelle jäi vain että systeemissä oleva kaasu on
lähtenyt taivaan tuuliin. Englantilainen
suunnitteluinsinööri laittoi pari venttiiliä vain nesteen
lisäykseen mutta kaasulle ei mitään! Tässä jää jäljelle
vain muutama vaihtoehto. Kuten vaihtaa koko
systeemin kierrejousiin kuten on MG TF mallissa, tai
lähettää kaikki neljä jousipalloa Englantiin missä he
korjaa vuodot, täyttää uudella kaasulla ja palauttaa
takaisin, onnistuuko se näin Brexsitin jälkeen?

Kaasu n t äyt t ö ven t iili

Mutta turha on mennä merta edemmäksi kalaan, kun homman voi hoitaa lähempänä
eli Borensberg Ruotsi ja siellä Johnny hoitaa homma yli 100 MGF jousituksen
korjauksen kokemuksella. Voit ottaa joustoelementit irti ja lähettää hänelle, Johnny
korjaa vuodot asentaa kunnon kaasuventtiilin, täyttää ja palauttaa. Tai niinkuin minä
tein eli sovittiin päivä jolloin vein auton hänelle. Koko operaation kestää vain 5 - 6
tuntia, eli osien irroitus, korjaus, kaasun täyttö (18 bars) ja kasaus. Samalla laittoi pari
uutta reikää autoon jotta voin lisätä kaasua purkamatta
mitään jos joskus tulee tarve. (Kuva)
Jos on tarvetta niin tässä on Johnny:n sähköpostiosoite
citrofrance@gmail.com
Rauno

M GF 1997 Tässä on loppu t u los

Jou si paket issa
n yt k ak si
ven t iiliä,
ylh äälä k aasu
ja alla n est e

Vih doin h ar r ast eau t oilijak si M GF:llä.
Olen pitkän linjan autoharrastaja, teoriassa. Autot ovat aina kiinnostaneet ja
vuosikymmeniä olen lukenut harrastelehtiä ja tahkonnut tapahtumia. Varsinainen
harrastus on tähän saakka rajoittunut hieman tavanomaisesta poikkeaviin
käyttöautoihin. Esimerkkinä vaikka useat Alfa Romeot, Lanciat, Smart fortwo Brabus ja
perheessä 10 vuotta viihtynyt, nyt jo eteenpäin siirtynyt Rover 75. Moni näistä olisi jo
harrastekamaa ja jälkeenpäin on jäänyt harmittamaan niistä luopuminen.
Aikaisemmin varsinaisen harrasteauton hankkiminen on aina kilpistynyt muihin
tärkeämpiin rahareikiin, niin kuin monissa perheissä. Vihdoin viime keväänä
(koronavuonna 2020) päätin, että nyt on aika. Lapset ovat muuttaneet pois kotoa,
koronan takia ulkomaan lomamatkat näyttävät jäävän väliin ja yhdistämällä bonuksen
ja lomarahat, minullakin voisi olla mahdollisuus hankkia max. 4000 EUR hintainen
harrasteauto.
Alkoi Nettiauton entistä ahkerampi selaus yli
30 vuotiaista autoista. No, tuolla budjetilla ja
haulla saa kyllä satoja ehdokkaita, mutta
kunto on mitä on ja iso osa on 90-luvun
käyttöautoja. Omat tekniset taidot eivät ole
kovin kummoiset, joten auton pitäisi olla
toimiva, katsastettu ja mielellään ruosteeton.
Joten haku piti ulottaa myös uudempiin,
tuleviin klassikoihin.

1996 M GF

Kevät ja alkukesä meni etsiessä (täytyy
myöntää, että selailu ja haaveilu on jo puolet
huvista), kunnes juhannusviikolla silmiin osui myynti-ilmoitus Seinäjoella myytävänä
olevasta 1996 MGF:stä. Sisäiset kriteerini
täyttyivät: perinteinen brittimerkki
2-paikkaisena avomallina, juuri
katsastettuna uusilla renkailla ja vasta
vaihdetulla nokkahihnalla.
Ja ei kun puhelimeen. Toisessa päässä
vastasi unkarilaislähtöinen muusikko ja
lyhyen jutustelun ja tinkimisen jälkeen
olinkin jo seuraavana päivänä junassa
kohti Seinäjokea.

Juhannusviikon sää oli täydellinen avoautokeli, lämmintä +28 C ja pilvetön taivas.
Seinäjoella olivat vuorossa kaupanteon normaalit vaiheet: koeajo, tutustuminen
autoon, yleinen turinointi autoista ja muusta, kattojen kuntojen tutkiminen, lasilliset
vichyä varjossa ja kättely kaupan vahvistamiseksi.
Seuraavaksi tankki täyteen ja kotimatkalle, 350 km helteessä. Onneksi on avoauto.
Paitsi ai niin, kauppaan kuului hard-top -katto, joten avoautofiiliksistä ei päässyt
nauttimaan. Oli muuten lämmin reissu, musta lasikuitukatto antoi varjoa, mutta imi
tehokkaasti myös auringon lämmön. Riihimäen kohdalla tuli todettua, että rankkasade
onneksi pysyy auton ulkopuolella.
Mutta mitä tulikaan ostettua. Mk 1 MGF, varustettuna Hydragas -jousituksella, joka on
tutumpi mm. Austin/Rover Metrosta, eikä ole ihan luotettavimmasta päästä.
Moottorina Rover:n surullisen kuuluisa 1800 cc K-sarjan moottori, jonka Akilleen
kantapää on heikko kannen tiiviste. Tämä tuli todettua meidän samanmallisella
moottorilla varustetusta Rover 75:sta, joka 14 vuoden ja 200 tkm kohdalla antautui
kannentiivisteen pettäessä ja nesteiden sekoittuessa. Traficom:n historiatiedoista
selvisi, että olen MGF:n 12
omistaja suomessa. Auto on
tuotu Hollannista 2012 ja
alun perin rekisteröity
Saksaan. Montakohan
omistajaa sillä on kaikkiaan
ollut ?
Kesän 2020 ajelut menivät
erinomaisesti, ilman
ongelmia. Talven
puuhasteluina vaihdoin
muutaman katkaisimen ja
siistin muutenkin sisätiloja
mm. vaihtamalla murenevat
kankaat ovipaneeleista nahkaisiin. Osia sai helposti Englannista Rimmer Bros:lta ja
Brown and Gammons:lta eikä ennen vuodenvaihdetta 2021 brexit:kään haitannut
osien tilaamista.
Avoautokausi 2021 on juuri aloitettu. MGF on menestyksekkäästi katsastettu ja tuntuu
toimivan erinomaisesti, joten eiköhän tästä iloa ole pitemmäksikin aikaa.

Jyrki Korkeaniemi, Hyvinkää

Per in t ein en
Haikon Picn ic 6.6.2021
Haikon kartanon rantanurmikolle kerääntyi tänä vuonna ennätysmäärä toinen
toistaan kiiltävämpiä ja komeampia harrasteautoja. Aamu yhdeksältä paikalla oli jo
Klubin ydinjoukko valmistelemassa tapahtumaa. Aamupäivän aikana paikalle lipui
autoja tasaisena virtana.
Aurinkoinen ja helteinen sää helli niin osallistujia kuin paikalle autoja katselemaan ja
kuvaamaan tulleita hotellivieraita ja autoista kiinnostuneita ihmisiä. Piknik pöydät
notkuivat eväistä. Oli silmin pistävää huomata, kuinka osallistujat nauttivat
yhdessäolosta ja kuulumisten vaihtamisesta pitkän eristyksen jälkeen.
Mg Klub oli tänä vuonna kutsunut mukaan myös Triumph kerhon jäseniä. Kaiken
kaikkiaan paikalla oli yli 30 autoa: 9 Triumphia, 29 MG:tä. Lisäksi mansikoiksi kakun
päälle saimme vieraaksi yhden Morganin ja Porschen.
Tällä kertaa panostettiin siihen, että osallistujat pääsivät tutustumaan toisiinsa:
osanottajille jaettiin nimilaput, joissa luki jokaisen etunimi. Kun osallistujia on paljon,
uudet osanottajat saavat helposti kontaktin vanhoihin konkareihin. Varmasti hyvä tapa
saada uusia jäseniä kerhoihin. Toivottavasti nimilappuja käytetään jatkossakin
tapaamisissa.
Kari-nimisiä autonomistajia oli tällä kertaa mukana varsin monta. Kari suosittu miehen
nimi 1950 ja -60 luvuilla. Lieneekö siinä selitys tälle erikoiselle havainnolle.
Tilaisuudessa järjestettiin kaksi kilpailua. Ensimmäisessä kilpailussa äänestettiin
tilaisuuden parhainta autoa liimaamalla
äänestyslipuke oman suosikkiauton tuulilasiin.
Paikalla oli parisen kymmentä autokaunotarta, mikä
teki valinnasta vaikean. Äänestystulos oli yllätys, sillä
kaksi MG TD.tä saivat yhtä paljon ääniä, minkä vuoksi
kilpailu ratkaistiin huutoäänestyksellä. Kisan voitti
MG Klubin puheenjohtaja Rauno Halme komealla
,vihreällä MG TD ? autollaan vuosimallia 1952.

Toisessa kilpailussa äänestettiin, mikä auto oli teknisesti paras eli teknisesti
huippukunnossa ja kiiltävä. Tämän kisan voitti Henrik Jankes myös TD -mallisella
MG:llä vuosimallia 1950. Tämä auton historia on mielenkiintoinen. Se on lähtöisin
Kaliforniasta, jonne se alun perin toimitettuna uutena. Auton alkuperäinen omistaja oli
kuuluisa näyttelijä Jack Lemmon, jonka muistamme mm. elokuvasta ?Piukat Paikat?.
Auto tuotiin Suomeen vuonna 1986 autoharrastaja Robert Pauligin toimesta.
Veteraaniautoihin usein liittyy erilaisia legendoja. Vahvistukseksi tähän kertomukseen
auton nykyinen omistaja kävi matkallaan USA:ssa henkilökohtaisesti tarkastamassa
alkuperäisen omistajatiedon paikkansa pitävyyden. Suurena apuna on ollut Jack
Lemonin allekirjoittama auton
alkuperäinen rekisteriote. Sekä tämä
että Robert Pauligin alkuperäinen
rekisteriote ovat tallessa.
Robert Paulig oli 1980-luvulla
innokas harvinaisten autojen
keräilijä. Hänellä oli laaja kokoelma
harvinaisia harrasteautoja.
Vuosituhannen vaihteessa hän päätti
luopua suuremmasta osasta autoistaan. Tämä MG TD siirtyi nykyomistajalle v. 2000.
Auto oli seissyt pitkään maskottina Robert Paulig Oy:n konttoritiloissa Katajanokalla.
Auto ylläpito ja huolto oli jäänyt tekemättä. Omistajavaihdon jälkeen auto on 20
vuoden aikana läpikäynyt täyden saneerauksen kuitenkin mahdollisimman paljon
vanhaa säilyttäen.
Piknik -kokoontumisen jälkeen Helsingin suunnalta tulleet osallistujat ajoivat Gumbo
Strandiin lounaalle. Paikka on tunnettu hyvästä ruoasta eikä lohikeitto pettänyt
tälläkään kertaan. Lounaan jälkeen
jokainen ajoi kotiinsa omia reittejään
sadekuurojen saattelemana.

Maria

Han gar ou n din a Helat or st ain pik n ik -ajoissa
Rnn, rnn, MG:n jylinä kantautui paritalon toiselle puolelle saakka, kun ystäväni
MG-kuski Marja testasi MG:n toimivuutta parkkipaikalla. Meinasi mennä kahvi väärään
kurkkuun, kun tajusin, että auto odotti jo ja minulla oli kahvi kesken.
Siitä alkoi seikkailu ihanan
aurinkoisessa säässä kohti
bensistä, jossa tapasimme
muita MG-kerhon jäseniä.
Wau, miten upeita MG:tä oli
paikalla. Ajalta, jolloin
autojen mallin tunnisti ja
ainut kriteeri ei ollut pelkkä
tuulen vastuksen
minimointi bensiinin
kulutuksen vähentämiseksi.
Muutkin bensiksen
asiakkaat tulivat ihailemaan
upeita autoja ja läppä lensi positiivisessa hengessä. Kun porukka oli kasassa
lähdimme yhdessä kohti kokoontumispaikkaa, missä meidän porukan koodi oli
punainen (racing red?). Kokoontumispaikalla tuli iloinen yllätys, kun se oli täynnä mitä
erilaisempia vanhoja autoja ? todellisia rasseja! Oli hauskaa hengailla ja ihastella
monenlaisia autoja, joiden omistajat kertoivat mielellään omista kulkuneuvoistaan.

Lähtöluvan saatuamme
lähdimme letkassa kohti
Töyrylän kartanoa. Ihmettelin,
miksi joku uudennäköinen
rekka on ekana, kunnes minulle
kerrottiin, että joskus nämä
?silmäterät? saattavat hyytyä
matkalla, joten on aina järkevää
varautua hinausautolla. Marja
kertoi vielä muutaman
tapauksen, kun jonkun MG oli
hyytynyt ? joten jännitystä ei ?silmäterän? omistajan elämästä puutu.
Saavuimme upealle Töyrylän kartanolle Artjärvellä, missä oli pientä purtavaa ja hyvää
seuraa sekä sai vielä kerran ihailla upeita autoja. Tutustuin samalla kahvin ja
pikkupurtavan yhteydessä välittömiin ihmisiin, joiden kanssa oli hauska vaihtaa
ajatuksia, vaikka emme olleet aiemmin tavanneet.
Töyrylästä lähtiessämme paluureitille päätimme vielä käydä Gumbostrandissa kahvilla
ja nauttia kesästä ja jäätelöstä. Kokonaisuutena päivä oli todella onnistunut, oli se aika
mellevää olla MG:n kyydissä, tavata uusia ihmisiä ja käydä paikoissa, joihin ei
välttämättä itse tulisi lähdettyä.
Vanhoissa autoissa ja niitä harrastavissa ihmisissä on harvinaista tyyliä. Kyllä vanhassa
on vara parempi!
Kristiina

Har r ast u k sen a br it t iau t ot
Ostin ensimmäisen autoni jo 17-vuotiaana. Mini 1000 vm. 1977 ja Belgiassa
valmistettu. Auto löytyi aika läheltä koska autoa myyvä mies oli töissä Mölnlyckellä
jolla siihen aikaan oli konttori Pitäjänmäellä. Itse asuin silloin Munkkivuoressa missä
asun yhä edelleen.
Maksoin autosta 4100mk
ja hyvin auto mahtui
meidän tallin nurkkaan
isän Austin Allegron
viereen. Sitten alkoi
tuunaminen kun ei ollut
vielä ajokorttia niin jotain
piti tehdä. Aluvanteet piti
hommata ja siihen uudet
M G TF Kajt su n pih alla
renkaat. Ovipahvit piti
värkätä tiikkivanerista
kuten myös kojelauta. 52mm pikkumittarit piti sitten ripotella sinne sun tänne. Kaikki
VDO:n mittareita mitkä sain ostaa tosi edukkaasti kun olin veneliikkeessä töissä ja
esimieheni oli ymmärtäväinen ja halusi tukea harrastustani. Alkuperäiset
keinukatkaisimet vaihtui vetokatkaisimiin. Näitä 2-3 asentoisia vetokatkaisimia
kaupitellaan vieläkin ja 1980-luvulla niitä käyttettiin yleisesti vielä veneteollisuudessa.
Katkaisimien yläpuolelle piti sitten jostain syystä lyödä tarra missä punasella luki
TURBO. Halvimpaan Pioneeri soittimeen riitti rahat ja hattuhyllylle TS-X7
pinta-asennus kaiuttimet. Jonkin verran kiersi huhuja ostarijengissä, mihin itsekin
kuuluin, että aluella pöllitään autoista mankat. Mielestäni oli nerokasta laittaa mankka
kiinni siipimuttereilla jotka olin hionut neulanteräviksi.
Auto ja kori oli aika hyvässä kunnossa, mutta vähän kukkimista siellä sun täällä. Päätin
maalauttaa autoni ja korjauttaa ruostevauriot. Ns. Köyhien-Stockmann (Romu-Stocka)
alueelta löytyi edukas maalari joka myös suostui tekemään peltihommat. Lopputulos
oli vähintään tyydyttävä. Romu-Stockan alue muuttui jo aikoja sitten asuinalueeksi
joka Pikku-Huopalahdeksi kutsutaan.
Tehoa piti saada lisää ja siihen löyty apua Autorepistä. Antti Kytölä oli kunnostanut
vanhan Allegron 1300 koneen minkä ostin. Sille annettiin myös jonkunlainen takuu
muistaakseni. Taitoja ja sopivaa paikkaa ei minulla ollut joten vein auton Punkkaan
Riihimäelle Kalle Sarlinille. Kalle suoritti koneen vaihdon ja muut hommat
ammattitaidolla. Meistä tuli hyviä ystäviä ja Kalle on menestynyt hyvin sekä
kilparadoilla, että sen ulkopuolella autojen parissa.

Asepalvelus alkoi 13.10.1987 Dragsviikissä ja suoritin aliupseerikoulun kakkosvaiheen
Hennalassa ja olin jo pitkään käynyt mielessäni, että pitäisi hommata auto millä voisi
ajaa ympäri vuoden ja mihin mahtuisi neljä aikuista ja vähän tavaraa. Kalle Sarlinin
työnantajan vaimolla oli hiljaisessa myynnissä siistissä kunnossa oleva Austin Metro
1.3 HLS vm. 1983. Tehtiin kaupat 31.3.1988 ja autosta maksoin 19000mk. Minin myin
ystävälleni Ari Reinikalle. Metro kaupoissa olin saanut lekan neljän ruusun bourbon
viskiä. Olin jo silloin viskin ystävä, mutta en kyseisen viskin. Cokiksen kanssa sitä
siemailin sitten pohjiksi ennen Sleepy Sleepersin Tavan keikkaa hutikuun lopulla
ollessani lomilla. Keikka jäi näkemättä koska oli kuulemma liikaa pohjia.
Kuuluin Mini Flying Finns autokerhoon ja siellä sitten
tutustunut samanikäisiin kavereihin. Jonkun verran
noita Metroja oli myös Mini porukoissa syystä tai
toisesta. Ismo Pohjosella oli oranssinen Metro mihin
hän oli hankkinut MG Turbo Metron tekniikan
Saksasta. Koneella oli ajettu alle 50tkm ja auto oli
mennyt kolarissa lunastukseen. Ismolla oli siihen
aikaan talli Hämeentiellä ja oli ajamassa sinne kun
Lada 1200S ajoi Metron takaluukusta sisään sillä
Au st in M et r o t u r bo k on eella,
seurauksella että Ismon Metro meni lunastukseen.
M u n k k in iem en r an n assa
Ismo soitti minulle ja sanoi; ?sun Metrosta tulee nyt
ilm eisest i 1989
sit turbo Metro kun
omani meni
lunastukseen?. Niin siinä myös sitten kävi.
Ajelin sitten muutaman vuoden Metrolla kunnes myin
sen Kaj Björklundille. Vuosi oli muistaakseni 1992.
Balm or al t allin edessä Esikoinen syntyi loppuvuodesta 1992 ja isompi ja ehkä
turvallisempi auto piti saada. Ostin Rover SD1 3500
elok u u ssa 2015
Vanden Plasin aut. vm. 1982. Rekisteritunnuksella
ARK-350. Hakiessani avovaimoani yksi kaunis päivä töistä Kaivopuistosta pakettiauto
tuli selvää ylinopeutta kylkeen ja auto meni lunastukseen. Onni onnetomuudessa oli
että olin yksin autossa ja minulle ei tullut naarmuakaan. Sen verran olin tykästynyt
autoon että halusin samanlaisen jos vaan löytäisin. Aika hyvän hyvityksen olin saanut
vanhasta pelistäni ja löysin vähän tuoreemman vm. 1986 myös automaatti ja
kaasarivehje ja tässä oli 4-vaidetta kun edellisessä oli vaan kolme. Rekisteritunnuksella
AXO-966. Seuraava auto oli MG Metro jonka ostin Pasi Svärdiltä. Pasi oli tuttu Mini
piireistä ja hän oli veneilijä ja kävi silloin tällöin Maritimin Lauttasaaren liikkeessä
missä olin silloin töissä myyjänä. Tämä MG Metro oli Iso-Britannian suurlähetystön
vanha auto. En muista minne minä hukkasin tämän auton, mutta myin sen
muistaakseni 1995. Olinko päässyt eroon tästä brittiautotaudista lopullisesti?

Pari vuotta sitten ajelin Renault 11 GTL vm. 1988 jonka ostin Reino Valliukselta joka oli
ollut pitkään Autorexissä Etelä-Haagassa automyyjänä. Reino siirtyi Herttoniemeen
kun Volvo-Auto (nykyisin Bilia) osti koko Autorexin osakekannan 1989. Reino oli kova
venemies ja kävi mulla asiakkaana Lauttasaaressa. 1998 sain ensimmäsen
työsuhdeauton joka oli Renault Laguna farkku ja Rellu 11 myin mun kollegalleni
Merjalle.
Vaikka omaa brittipeliä ei ollutkaan niin niissä piireissä tuli edelleen pyörittyä ja
viikottain tuli selattua mobile.de sivuja ja Ruotsin blocketin (tori nykyään Suomessa)
brittiauto tarjontaa. Olin myös aloittanut uuden harrastuksen. Liityin Munkan skootteri
jengiin. Sopiva peli löytyi mun asiakkaalta Raisiosta joka myi pääasiallisesti veneitä ja
autoja, mutta vaidokkina autoon niille oli tullut Yamaha Aerox minkä ostin. Meidän
skootteri jengiin kuului noin 10 äijää ja kesäisin tehtiin noin viikon matka joko
Suomessa tai ulkomailla. Jokaisella reissulla filmattiin ja otettiin runsaasti kuvia koska
jokaisesta reissusta tehtiin noin 1,5h DVD leffa.Tämä lysti kesti noin viisi vuotta, mutta
sitten se pikkuhiljaa hyytyi ja minäkin myin
skootterini pois.
Rover SD1:stä oli jäänyt hyvät muisot ja
himoitsin Rover SD1 Vitesse 3500 manuaalia
joka oli menestynyt kilparadoilla ja
tanskalainen Kurt Thiim oli voittanut DTM
sarjan tämmöisellä autolla vuonna 1986.
Sisu-Auto ei ollut tuonut yhtään Vitesseä
Suomeen joten autoa piti etsiä ulkomailta.
Tehtävä ei ollut helppo varsinkin kun en
kelpuuttanut oikealta ajettavaa yksilöä.
Pik k is k u vat t u syk syllä 2014
Kyllästyin vuosien etsimisen jälkeen ja lähdin
Rit ok allion t ien päässä
ystäväväni Jani Mäkilän kanssa laivalla
M u n k in iem essä
Tukholmaan lokakuussa 2006. Kohteena oli
kaksi Rover Miniä 1.3 MPI:tä ja vuosimallia 1997. Aikaa ei ollut paljon koska samalla
laivalla piti lähtä takaisin Suomeen ja kumpikaan myynnissä olevista Mineistä ei ollut
Tukholman lähellä. Lähempänä Tukholmaa oleva Mini oli Örebrossa, mutta se ei
vastannut myyjän kuvausta ollenkaan ja netissä olleet kuvat oli otettu juuri niin että
ruostekohdat ei näkynyt. Olimme liikkeessä korkeintaan 10min ja sitten matka jatkui.
Toinen auto oli siisti ja vastasi myyjän kuvausta ja auto oli autoliikkeen omistajan
vaimon nimissä. Siirsin rahat myyjän tilille käyttämällä niitten tietokonetta ja printtasin
kuitin siirrosta ja kaupat oli tehty. Sain myös ajaa ruotsinkilvillä Suomeen ja lupasin
lähettää kilvet heti takakasin kun auto oli määränpäässä Suomessa. Ehdimme juuri ja
juuri laivaan ja matka jatkui Suomeen.

Brittiautottomuus kesti noin 10 vuotta. Taudista en ollut päässyt eroon. Se oli vaan
ollut pienellä tauolla.
Vaikka harrastekiesi oli jo hankittu jatkoin Vitessen metsästämistä ja heinäkuussa 2007
tein löydön. Yksityishenkilöllä oli vm. 1984 Vitesse myynnissä ja hän oli vasta auton
toinen omistaja. Autolla oli ajettu vain noin 150tkm ja auton historia oli tiedossa.
Hintakin oli sopiva tai suorastaan halpa. Ongelma oli vaan se että auto oli Itävallassa ja
minulla ei ollut mitään mahdollisuutta hakea auto sieltä. Munkkiniemen paikallisessa
eli Ukko-Munkissa sitten kerroin ongelmastani ja apua löytyi. Hyvissä paikallisissa
pubeissa löytyy yleensä apu melkein kaikkiin ongelmiin. Paitsi yhteen. Selvää kuskia on
turhaa hakea paikallisesta. Kimmo
Dammertin tytär asui Saksassa ja hän
Jäät ävä M in in k oelau t a
oli menossa sinne moikkaamaan
m ade by Joh an 17
tytärtään kesällä ja Kimmolle se ei ollut
vu ot iaan a
mikään ongelma ajaa Vitesse Wienistä
Saksan läpi laivaan ja tuoda auto
Suomeen. Kimmo puhuu sujuvasti
saksaa joten hän oli yhteydessä
myyjään ja ne sopi kaikki asiat.
Vitessen omisajalla oli useampi
harrasteauto ja Itävallassa voit käyttää
samaa rekisteritunnusta useassa
autossa vaihtamalla kilpeä. Omistaja
suostui siihen että auto tuodaan Itävallan kilvillä Suomeen ja ne lähetetään heti
takaisin kun auto oli määränpäässä. Niin myös tein. Maksoin Kimmolle halvan lennon
ja tietysti laivamatkan Helsinkiin sekä polttoainekulut ja yhden majoituksen Saksassa.
Auto tuli Helsinkiin elokuussaa ja Minin myin samassa kuussa Tampereelle. Klassikot
lehdessä (06/2014) on seitsemän sivun juttu Vitessestä ja meikäläistä haastateltiin
juttua varten vaikka olin jo laittanut klassikon kiertoon.

MPI Mini kuvattu Pilajistossa 2007

Oli minulla kolme Miniä yhdessä
vaiheessa. Kuva otettu 2016.

Loppukesästä 2011 tuli myyntiin nettiautoon Mini pick-up. Auto oli ns. projekti joka oli
jäänyt kesken. Kori oli kasattu ja maalattu sekä jotain osia oli hankittu. Aika paljon osia
puuttui ja auto oli poistettu rekisteristä jo tammikuussa 1975. Auto oli valmistettu
vuonna 1966 ja huhujen mukaan ollut ?follow me? autona tai Shellin pakettiautona
Rovaniemen kentällä. Tästä ei kuitenkaan ole mitään varmaa tietoa. Siitä on kuitenkin
varmaa tietoa että Rovaniemeläinen puuseppä käytti tätä autoa työssään kunnes hän
ajoi puuta päin ja autosta tuli lähinnä metsäauto ja/tai lasten leikkipaikka. 1996 joku
oli hakenut Autorekisterikeskuksesta dokumentin millä auton ehkä saisi takaisin
rekisteriin. 1996-2011 auto oli kiertänyt yli kymmenellä omistajalla, mutta kukaan ei
ollut saanut projektia vietyä maaliin asti. Ajattelin että kyllä minä tämän laitan takaisin
Suomen teille. Tätä lavaminiä
valmistettiin vaan reilut 58000
kpl vuosina 1961-1982. Projekti
kesti mulla vajaat kolme vuotta
ja elokuun 11 päivä 2014 auto
palasi Suomen teille ja samalla
rekisteritunnuksella millä
puuseppä oli posottanut puuta
päin 1970-luvun alussa. Ilman
apua Mini kerhon Turun
jäseniltä projekti olisi ilmeisesti
vieläkin kesken. Eli kiitos Janille,
Terolle ja Larille!
Vit esse m at k alla Su om een k esällä 2007 Rover
SD1 3500 Van den Plasin au t . vm . 1982.
Pikkiksen projektin venyessä olin ruvennut katsomaan rättikatto Minejä Ruotsin
puolelta missä valikoima isompi kun täällä, hinnat maltilliset ja kruunun kurissikin tais
olla passeli kun ystäväni Jani lensi Köpikseen lokakuussa 2013 ja meni junalla Skoonen
missä auto oli. Jani meni muistaakseni katsomaan jotain kauramoottoria (lue:hevonen)
ja lupasi samalla käydä katsomassa
tätä Rover Mini Balmoral Edition 1.3
Spi vm. 1995 autoa. Mini oli siistissä
kunnossa, mutta jotain pientä laittoa
oli tiedossa ja Janin mielestä hinnasta
piti vähän tinkiä. Juttelin sitten
omistajan kanssa puhelimessa ja hinta
saatiin kohdilleen ja Janin matka jatkui
Minillä Suomeen.
Au t or ek k a pak at t u Espan ian päässä.
On n ek si t oi Fiat t i ei vu ot an u t öljyä.

Auto turvallisesti
Munkkivuoressa toukokuussa
2019 ja Kari oli lähettänyt
itselleen riittävästi punkkua
auton takakontissa mun
tietämättä

Yksi syy siihen että Munkan skootteri jengi hajosi aikoinaan oli kun Kari Tiihonen
muutti pysyvästi Fuengirolaan, Espanjaan. Kari oli yksi kantava voima meidän äijien
skootteri jengissä. Metrosta oli jäänyt hyvä maku ja olin jo jonkun aikaa etsinyt Rover
114 GTi 16V SPi tai MPi versiota joka oli oikastaan face-lift Metrosta, mutta varustettu
Roverin K-sarjan ruiskukoneella. Netistä sitten löytyi tämä helmi vuoden vaihteen
2018-2019 tienoilla. Rover 114 Gti 16V Spi vm. 1991 ja ajettu vain 38tkm. Auto oli
myynnissä Madridissa ja pyysin Karia menemään katsomaan autoa. Kari on myös
automiehiä vaikka me molemmat ollaan toisistamme sitä mieltä että toinen ei
ymmärrä autoista mitään koska merkit mistä pidetään/inhotaan menee sopivasti
ristiin. No oli miten oli Kari kävi ostamassa auton itselleen ja ostin sen sitten
myöhemmin häneltä ja auto tuli rekan kyydissä toimitettuna Munkkivuoreen
14.5.2019. Nyt mulla oli sitten kolmas brittiauto riesanani. Vuonna 2022 tämä peli
pitäisi saada museokilpiin.
Ei kolmatta ilman neljättä. Toukokuussa tuli sitten hankittua MG TF 160 vm. 2003 RHD
Brittiosan Kajtsulta. Kaupat oltiin jo sovittu syksyllä 2020. Kajtsu oli tuonut auton
Englannista toukokuussa 2009. Tätä TF mallia valmistettiin Longbridgen tehtaalla reilut
41000 kpl vuosina 2002-2005. Tämä malli 160 oli se hätäsin versio ja niitä tehtiin 5594
kpl ja niistä 354 kpl oli väriltään ?Solar Red? kuten tämäkin auto on.

Johan Ellenberg

Sar visalon Kesät or i ja Vet er aan iau t o Päivä

Kun vanhaksi elää, niin kaikkea kokee.
Lauantaina 24. 07 olimme Eijan kanssa MG:llä matkalla Sarvisalon kylätapahtumaan
( MG- clupin kesätapaaminen).
Auto alkoi nykiä kovemmilla kierroksilla Korian kohdalla, ajattelin kääntyä takaisin ,
mutta sitten vetoa löytyi mukavasti. Elimäellä Mustilan Kartanon ohitettuamme kuului
konepellin alta pamaus,kuin haulikon laukaus. Vauhtia oli senverran, että rullattiin
Myrskylän liittymään, pois kuutostien ruuhkista. Konepelti auki, sydän jätti pari lyöntiä
väliin, näky oli minulle uskomaton= puola oli räjähtänyt, päätykappale roikkui johtojen
varassa ja sydänosa lepäili hammastangon päällä.
Enkeleitäkin on. Mustilan Kartanon herra, hyvä mobilisti ystävämme Nils Tigerstedt oli
katselemassa tiluksiaan ja huomasi meidän ongelman, puola tohjona, eikä varapuolaa
mukana. Nils sanoi hakevansa kotoaan puolan, mobilistilla on kaikkea varalla. Uutta
puolaa asennettaessa tuli työkalu vajaus, Nils taas
hakemaan avaimia. Kyllä otti "päähän", tavallisesti
minulla on työkalupakki + bensapumppu + puola
takakontissa, nyt oli vain bensapumppu ja pienet pihdit.
Nils tuo työkalut ja pääsen modifioimaan jakajan
kanteen lähtevän korkeajännitejohdon pään.
Räjähtäneessä lähtö oli kierreholkilla kiristetty. uudessa
painoholkki. Sydämelliset KIITOKSET NILS !! Matka jatkui
ongelmitta, myöhästyimme puolituntia sovitusta ajasta.
Itse tapahtuma ja ennenkaikkea MG-clubilaisten
tapaaminen oli balsamia aamun epäonneen. Kotimatka
sujui hyvin.
Kiitokset hyvästä seurasta ja hyvää kesän jatkoa.
Ystävällisesti
Olli ja Eija.

M at k alla t apah t u m aan

Sar visalon Kesät or i
Bu ick 1953 40 (Special) Con ver t ible

M at k alla Sar visaloon

Sää oli m it ä par h ain + 26
M än t yh ar ju lt a - Sar visaloon

M G M agn et t e

M G TF

Olli ja Räjäh t än yt pu ola !

Lou n as r avin t ola

BM W, M G, Saab, M G ja Bu ick

Päijän t een k ier r os 10.-11. Hein äk u u t a
Herätys 0530, tavarat MG:hen ja lähtö ABC Hyvinkäälle, jossa aamiainen, ja lähtö
reitille klo. 8. Ensimmäinen stoppi, Hanssin-Jukkan DC-2-115E Tuuloksella, hienosti
entisöity vanha kone.
Matka jatkuu osittain tavallista hiekkatietä vaikka ei pölyistä, sitten hyvin
luonnonkauniilla tietä järvien välistä kohti Sysmää, jossa pidimme kahvitauon. Sieltä
Harvian yksityiseen automuseoon, jossa todella mielenkiintoinen kokoelma
harvinaisian autoja.
Museosta Jyväskylään ja Scandic Laajavuori

Han ssin -Ju k k a DC-2-115E

jossa pieni kylmä olut ja illalliselle
valmistautuminen.
Aamulla parkkipaikalle mennessä
huomasimme että yhdestä vanhasta
Chevrolet autosta oli yön aikana tyhjentynyt
vasen eturengas, mutta haitannut avuliaita
avustajia oli heti paikalla mini kompressorin
kanssa.

Matkalle päästiin ajoissa klo. 0800 ja heti kohti
Jämsää jossa jälleen yksityis museoon Classic
Garage, jossa mahtava kokoelma
Amerikanrautoja, jokaiseen autoon liittyi hyvin
kerrottu historia. Jämsästä todella
luonnonkauniita teillä Vehoniemen

Päijän t een ym pär i ajo alk aa

Automuseoon, jossa lounas sekä opastettu
museokierros.

Vaikka (AHS?s) ohjelma jatkui takaisin Hyvinkäälle, monet autot lähtivät Vehoniemestä
kohti kotia, kuten mekin lähdimme.

Sää suosi matkalaisia aurinkoinen ja
lämmin (+27). Kilometrejä kyllä kertyi
viikonlopun aikana 686 km, ja autokuntia
oli noin 43.
Ann

Har vian yk sit yin en au t om u seo

M yydään

M GA 1600 Roadst er 1961

One of the most iconic British sports cars ever. This one was originally imported to
Sweden, therefore the RHD was a natural selection then when they had left-hand traffic.
The car has had thesame owner for the last 45 years, out of which 25 years stored in a
barn.
The car is now in good road condition with a number of repairs/upgrades made to it,
mostly over the past 3 years: new exhaust system, braking/clutch system including new
calipers in the front, new starter motor, fuel pump, tires, partly re-conditioned interior,
etc., etc. Soft top is white as are the side screen windows. New tonneau cover.The exterior
paint, although in overall good condition, needs some touch-ups. The engine room is also
due for a touch-up.
Passed the Finnish annual inspection in August 2019 with flying colors! In storage since
then. 99000 kms. RHD. Asking price around 20?. Brgds

henric.nauckhoff@kolumbus.fi

Tässä ilm aisija M GB ja M GC osia
Jos kiinnostaa niin laittakaa postia rauno.halme@gmail.com

M GB Ku m ipu sk u r it

M GB Tak alu u k k u

M GB Ovet
M GC Kon epelt i

Ker h on jäsen t en ost o ja m yyn t i ilm oit u k sia
M GB Ban jo-ak selin
perävälityksiä, 3.9, 4.3 ja 4.6. kuorilla
tai ilman.
Terveisin Markku Tampere
markku.huhtinen@netti.fi
M yydään sar ja pin n avan t eit a r en k ain een , vanteet ovat maalatut ja on ollut
MGB alla huhtikuun loppuun 2021 250e, Terveisin Christer Sandberg
+358400455523.

M G TF 2002 m yyt ävän ä. Tuotu Suomeen 2011. Katsastus 5/2021, 96 000 km. Talvet
lämpimässä tallissa. Uudet renkaat ja akku 5/2021. Uudenveroinen pehmeä katto.
Hinta 2.500 e ja kovakatto kaupanpäälle. Tiedustelut & tarjoukset 050524 0703

Halu aisin ost aa M GF:n Konevikainen tai kolaroitu t. Esko 0400 829475

Pu h een j oh t aj a:
Rauno Halm e, 050-5722252
rauno.halm e@gm ail.com
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- Vavuli Kari (vpj)
- Ruuska Kauko (siht .)

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

- Lundell Marja

lehden saadust a aineist ost a ja

- Honkanen Mikko

t oim it t aa aineist on painoon.

- Niem enpalo Mart t i

Brit t isport t i pyrkii hankkim aan jut t uja

- Grat schew Jani

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

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.

kirjoit t ajien kanssa. Ilm est ym ist avoit e
on neljä num eroa vuodessa, m ikä
t ot eut uu, jos aineist oa on saat avilla.

Muist a ilm oit t aa nim esi ja osoit t eesi
joko m aksun lisät iedoissa t ai

Tässä l eh dessä j u l k ai st u t

sähköpost illa.

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

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

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

Facebook : facebook.com /

t apauskoht aisest i. Harrast ukseen

MGCarClubFinland

selväst i liit t yvät ilm oit ukset pääsevät

Osoi t t een m u u t ok set : Kauko Ruuska

leht een pääsäänt öisest i veloit ukset t a,

m gcc.finland@gm ail.com

jos t ilaa vain riit t ää.

Brit t isport t i-leht i koot aan

Mat eriaalin t oim it usosoit e:

t alkooperiaat t eella. Tavoit t eena on

Rauno Halm e

lisät ä lehden t eossa m ukana olevien

m gcc.finland@gm ail.com

yht eisöjen ja harrast ajien yht eishen-

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

keä, t iedot t aa alan t apaht um ist a sekä

Joulukuu 2021

julkaist a niin hyödyllisiä kuin

Aineist opäivä: 03.12.2021

viiht eellisiä jut t uja aut o- harrast uksen
piirist ä.

