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Puheenjoht ajan palst a

 Kansikuva:  Kerhon ajokauden päättäjäiset  Laiskanlinnassa 2021

 Takakansi:  MG TD  1951 Talviajossa 

Vuoden 2022 jäsenm aksu 

   Seuraavan lehden  No. 1/2022 mukana/lehdessä  tulee kerhon

 vuoden 2022  jäsenmaksun maksuohjeet

Kulunut vuosi on kulunut koronarajoitusten kanssa, mikä tarkoitti että monia tapahtumia piti 

joko peruuttaa tai muuten ajatella uudestaan.  Mutta katsotaan kuitenkin parempaan 

tulevaisuuteen. Ensi vuoden tapahtumat on painettu seuraavalle sivulle Toimintasuunnitelma  

2022  Toivotaan, ettei jo tehtyyn tapahtuma/ohjelmaan tule liikaa peruutuksia tai muutoksia. 

Korona opetti, että pitkien matkojen sijasta kannattaa yrittää tehdä lyhyitä päiväretkiä ja 

koettaa välttää tapahtumia jotka vaatii hotellivarauksia.  Tästä oppineena pyrimme ensi vuonna 

tehdä enemmän yhden päivän matkoja.  

Kehakesä on ollut pidossa lähes kaksi vuotta, ja Ari Leppälä, joka on järjestänyt monia 

mielentiinkoisia ohjelma -iltoja, kertoi haluavansa jäädä sivuun kehäkessan järjestelyistä  ja 

pyysi MG- ja Triumph -klubeja jatkamaan ja järjestämään mielenkiintoisia tapahtumia. Tämä 

mielessä aiomme nyt tulevassa joulukuun 16 päivän Kehäkessan tapahtumassa yhdessä 

Triumph Clubin kanssa näyttää kuvia ja videoita viime aikaisista tapahtumista,  toivottavasti 

tämä antaa meille kaikille uusia ideoita minne mennä ja mitä tehdä.

 

Klubin Internet-osoitteet:

Sähköposti:   mgcarclub.finland@gmail.com

Kerhon kotisivut:   www.mgcc.fi/  

FB:  MG Car Club Finland  (Kerhon sivut)

FB:  Ryhm ä:  MG Car Club Finland (Keskustelu sivut)  

Tässä yhteydessä haluan toivotan hallituksen ja omasta puolesta.

Hyvää Joulua ja Onnell ist a Uut t a Vuot t a 2022

Pidet ään t erveydest ä huolt a

Rauno.



*  Kesäret k i  9-10 .7.   Hyvinkää -                             

Hämeenlinna - Tampere -  Vääksy -     

Helsinki   

*  Sarvisalon kesät or i  Heinäkuu 

*  Br it i t  koht aavat  elokuu  

*   Päiväm at ka / Lounas  

  Mathildalin ruukki   Lauantai 20.8. 

*  Ajokauden päät t äjäist i laisuus 

Lahdessa,  syys-lokakuun vaihteessa

*  Syyskokous ja pikkujoulu       

Ravintola Stone's H:ki 18.11.

*  Kerhon kevät ret k i        

   Tampereelle  Junalla  12- 13. 3

*  Kevät kokous  Ravintola Stone's  

H:ki  18.3.    alkaen klo. 18.00 -

*  Cassic Mot or  Show  Lahdessa   

30.4 -1.5. Osallistutaan vain     

vieraina  1.5.2022 Yhteislähtö 

*  Haikko Picnic 12.6.                        

klo. 10 -13. Haikon kartano.

*  Viron ret k i  18 - 20.6.

    Rakvere  & Vihula Cluntry Club 

Br it t ispor t t i  leht i i lm est yy 4 ker t aa vuoden aikana.  

Hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan tai 

tuottamaan artikkeleita kerhon lehteen.  
Nettisivuja ylläpitää Maija ja Rauno Halme.

Mahdoll iset  m uut  kokoont um iset  kesällä. 

Aika ja paikka ilmoitetaan kerhon lehdessä, nettisivulla 
sekä sähköpostilla jäsenille. 

Osall ist um inen m uiden kerhojen t apaht um iin.

Kerhon hallitus selvittää tapahtumia, johon on 
mielenkiintoa osallistua kerhona tai yksittäisten jäsenten 
toimesta vuonna 2022  Tapahtumista tiedotetaan 
tapahtumakalenterissa ja sähköpostilla.  
Tapahtumakalenteri päivitetään myös jokaiseen Brittisportin numeroon.

- Br it i t  Kehäkessalla kuukauden 3. torstai klo 18.00. 
-
- MG European Event of the Year 

- 26th June ? 1st July 2022 MGCC Belgium

- 2-6 August 2023 MGCC Denmark

Toim int asuunni t elm a 2022

Muut a vuodelle 2022

Haikon Picnic Sarvisalo kesät or i 



       KURKINIEMEN A JO  (MÄNTYHARJU)

Espoosta Kello 10 viileänä mutta aurinkoisena 

aamuna lähdimme ajamaan Mäntyharjuun 

Olavi Summasen järjestämälle ajelulle. 

Ensimmäinen pysähdys Vintage Cafessa 

Vääksyssä kevyelle lounaalle josta tarkoitus oli 

mennä kahville Miekankosken kahvilaan, mutta 

se ei ollut auki. Jatkoimme Mäntyharjuun, jossa 

meillä oli B&B Pinus varattuna.

Pienen kaupunkikierroksen jälkeen,  Olavi tuli hakemaan meidät sekä toinen pariskunnan B&B 

Pinus majoituksesta.  Mahduimme kaikki hyvin Olavin pieneen Hondaan jolla matka Leijona 

Kotaan meni hienosti. Leijona Kotassa alettiin valmistaa loimulohta.  Lohta ja muuta grilliruokaa 

odotellessa oli mukavaa vaihtaa kuulumisa muiden klassikko autoilijoiden kanssa.  

Aamiainen B&B Pinus -päärakennuksen 

pienellä terassilla, ja Mäntyharjuun 

lähtöpaikalle. Sisäänkirjautumisen jälkeen 

kahvi ja pulla samalla, kun katselimme 

kaikkia muita vanhoja autoja. Vanhin oli 

vuoden 1928 Citroen.

Yhteensä  60 autoa oli jaettu neljään 

ryhmään.  Kansanedustaja Antti Häkkänen 

piti hienon puheen Ollin 80 

vuotissyntymäpäivän kunniaksi ja toivotti 

kaikille hyvää matkaa.

Tilaisuus alkoi Woikosken automuseoon. Josta taidegalleriaan, ja takaisin Mäntyharjuun 

lounaalle Kurkiniemen ravintolaan, jossa toivoimme Summasen 

Ollille jälleen hyvää 80 -vuotissyntymäpäivää.  Hyvin järjestetyn ja 

mukavan tilaisuuden jälkeen vain paluumatkalle ja kotiin.

Ollin ajot  Mänt yhar ju  

B&B Pinus Mänt yhar ju  

Gr il l im ökk i Mänt yhar ju  

Olavi & Loim ulohi

PS: Olavi Summanen Mäntyharjulta on yksi kerhon varhaisista 
jäsenistä , 1956 vuoden MG Magnette autollaan. 

Ann



Nik sinurk k a

SU polttoaine pumpun huolto MGB:ssä bensa pumppuhan 
sijaitsee lähellä polttoainetankkia oikealla puolella taka 
akselin kohdilla, Abingtonin insinöörit keksineet melko 
huonon paikan ajatellen kuraisia teitä ja huoltoa. Yleensä 
tarve huollolle tai korjaukselle ilmenee tien päällä auto vain 
sammuilee ja käynnistyy todennäköisesti oltuaan vähän aikaa 
virrattomana tai ei käyynnisty ollenkaan, kaasuttimille tai 
polttoaine puhdistimelle ei tule bensiiniä.

Huolto on aika yksinkertainen pumppu osiksi ja puhdistus ja 
jos tarpeen uudet osat korjaussarjasta, ja mikä tärkeintä 
kärkien viilaus. Korjaussarja maksaa alle satasen ja uusi 
pumppu alle pari sataa. Itselläni on Motonetin halpa pumppu 
aina ajossa mukana sen voi kytkeä konehuoneeseen ja jättää 
oma pumppu auton alle ja polttoaine virtaa vanhan pumpun 
läpi. Motonetin pumppu nakuttaa koko ajan kun taas SU 
lakkaa nakuttamasta kun oikea paine saavutettu. 

 Kari  V

SU polt t oaine pum pun huolt o

Tässä pieni muistutus, jos jätät ? Rättikaton? ylös niin se kutistuu 
vähemmän talven aikana ja saattaa olla helpompi käyttää taas 
keväällä, ja tietysti olisi hyvä puhdistaa katto ennentalvea.    

 Rauno

Gr il l im ökk i Mänt yhar ju  

Tälläistä voisi 
sumuttaa kattoon syksyllä ja 
keväällä, jos katto on vinyyliä siis 
muovia.Tässä katto ennen huoltoa Tässä huolettu



                                              PÄIVÄRETKI  STRÖMFORSIIN

                                                    Lauantaina 14. heinäkuuta 2021

Huolellisen suunnittelun ja 
keskustelun jälkeen muiden 
komitean jäsenten kanssa 
päätimme päiväretkelle 
Strömforsiin, joka aloitettiin 
aamiaisella Gustavlund 
-hotellissa, jossa myös Sports 
Car Club oli järjestänyt 
lauantaiaamiaisen.

Sääennuste osoitti sateen 
mahdollisuuden; mutta 
ajattelimme, että ehkä me 
selviämme. Aloitimme 
aamiaisen jälkeen Gustavelundista klo 10.  Melkein heti lähdön jälkeen taivas aukeni ja vettä tuli 
kuin saavista kaataen.  Toinen takaisku matkalle oli, että kun Rauno suunnitteli t ietä TomTom 
-ohjelmistolla, hän unohti määritellä hiekkatiet pois käytöstä, minkä seurauksena kaksi lyhyttä 
osuutta oli hiekkatiellä, mikä taas puolestaan tarkoitti sitä, että Marjan MGA menetti oikean etu 
vilkkuvalon kuoppaisen tien takia.  Joka tapauksessa lampun pohja pysyi päällä, joten hän oli 
täysin laillinen.

MGA Vilkkunlasi 
put osi h iekkat iel lä !



  

Saapuessamme Stromforsiin A?la Tallin kauppiaat ottivat meidät hienosti  vastaan, he olivat 
varanneet meille erityisen pysäköintialueen Ruukin keskustassa.  Pieni tutustumiskierros  
Ruukilla ja lounaalle mukavan Rukki Ravintolaan.

Lounaan jälkeen keskusteltiin pitäisikö paluumatkalla olla katto päällä vain ei, Marja ilmoitti, 
ettei aio ainakaan  nostaa kattoa pienen sateen vuoksi, vaikka myönsi, että aiemmin, kun 
todella satoi rankasti, ajatteli että onko tässä mitään järkeä ajaa sateella katto alhaalla. Marja 
piti katon alhaalla koko mantan ajan.

Paluumatka oli erittäin onnistunut , sininen taivas, auringonpaiste, ei sadetta. Kaikki olivat 
samaa mieltä siitä, että pienet päiväretket ovat mukavia, varsinkin nyt, kun kaikenlaisia  
rajoituksia on olemassa.

Ann



                

MGB:n valossa ja varjossa
                                    Tekst i ja kuvat : Esa Manninen

                                (Artikeli julkaistu Siipimutteri numerossa 4/2020)

"SccH:n autokannan valtaosan muodostaa maineikkaan MG-sarjan tyyppi B. Koska auto on 
jäsenistömme keskuudessa suosittu ja tavoiteltu, olen päättänyt omistaa tämän artikkelin juuri 

tälle vaunulle. Lähdeaineistona olen käyttänyt  ? ? omia vuosien varrella keräämiäni 
"B-kokemuksia". Toivon, että tämä kirjoitus opettaisi 
kerholaisia suhtautumaan MG-autoihin niiden arvon 
mukaisella tavalla."

Yllä oleva SccH:n "Tarkastelun kohteena MGB 1800" 
-kerhojulkaisusta poimimani sitaatti kiteyttää hyvin 
1970-luvun lopun urheiluautoharrastuksen päävirtaa. 
Valitettavasti SccH:n jäsenistölle jaetun hyvin laaditun 
artikkelin kirjoittaja on allekirjoittanut sen vain 
puumerkkikuviollaan, joten hän jää meille ainakin tässä 
yhteydessä tuntemattomaksi.  

MGB:itä valmistettiin kaikkiaan puolisen miljoonaa 
kappaletta, mistä voi päätellä sen löytäneen paikkansa 
urheiluautomarkkinassa. Myynti- ja rekisteröintitilastot 
osoittavat, että se oli suosittu ja yleinen urheiluauto 
myös Suomessa. Mikä mahtoi olla suosion salaisuus?

 

       

        MGB:n m aailm anvalloit us alkaa 

 

MGB:n suunnittelu aloitettiin jo vuonna 1959. Tärkeä suunnittelun tavoitteena ollut kehitysaskel oli 
rakentaa MG:n edellisen urheilumallin MGA:n seuraaja itsekantavaan koriin, jonka etuja olivat 
rungolliseen konstruktioon verrattaessa keveys, jäykkyys ja soveltuvuus massatuotantoon. Autoja tulisi 
valmistumaan paljon. Koska tuleva auto oli MGA:n seuraaja, sen tuli olla edeltäjäänsä tilavampi, 
varustellumpi, mukavampi ja vähintään yhtä nopea, kun MGA. Sellainen siitä tulikin. 

MGB:n maahantuoja Voimavaunu piti huolta, että elegantti autouutuus ei jäänyt piiloon. Muun muassa 
Helsingin Sanomien etusivulla oli vuosien 1964 - 1965 aikana useita parin palstan levyisiä ilmoituksia.

Eleganssia autoiluun  MGB etusivulla. Helsingin 
Sanomat 10.5.1965



     

     Aut ojen t uont isäännöst ely Suom essa päät t yy 

 

Henkilöautojen tuonti Suomeen oli sotien jälkeen säännösteltyä vuoteen 1962 asti, kunnes se 
vapautettiin vastaamaan "kohtuulliseen tarpeeseen". Tuontisa?a?nno?stelyn päättymisen ja?lkeen 
alkoi patoutunut henkilöautojen kysyntä purkautua nopeasti. Suomi alkoi autoistua vauhdilla. 

 

Englanti oli Suomelle tärkeä kauppakumppani, etenkin suomalaisella sahatavaralla oli vielä 1960-luvun 
alussa kysyntää. Kaupankäynnistä saadut punnat helpottivat ja auttoivat valitsemaan, mistä autoja 
ainakin kannattaa tuoda, kun tuontisäännöstelystä oli lopulta päästy eroon. Brittivalmisteiset autotkin 
olivat vielä siihen aikaan niin hinnaltaan kuin laadultaankin varsin kilpailukykyisiä. 

 

          

MGB-aut oja Suom een

MGB:iden ensiomistajista ja hankinta-ajoista on koottu listaus, jonka myös brittiautoharrastajana tuttu 
Ari Leppälä antoi joitain vuosia sitten käyttööni. Oli ilahduttavaa saada tieto oman MGB:n 
ensivaiheesta Suomessa, mutta kiinnostavaa oli myös katsoa, millaisia määriä ja milloin autoja 
Suomeen tuotiin ja myytiin. Kun ensiomistaja- ja myyntipäivälistauksesta koostaa kuvaajan, voi ainakin 
pientä mielikuvitusta käyttäen löytää paljon ajankuvaa 1960-luvulta. 

Suomen ensimmäinen MGB myytiin joulukuussa 1962 Maarianhaminaan. Vuodesta 1963 alkaen 
MGB:n myyntimäärä kasvoi nopeasti. On merkillistä, että urheiluautoja onnistuttiin saamaan Suomeen 
näin paljon, kun autotuonnin tuli vastata kohtuulliseen tarpeeseen. Urheiluautojen tarve Suomessa on 
tuontilukujen valossa ollut aikamoinen. Se on hiukan merkillistä,koska tavallisen perheautonkin 
hankinta oli sen luokan satsaus, joka ei onnistunut kaikilta. Ehdoton MGB-myynnin huippuvuosi oli 
1965, jolloin 49 MGB:tä sai omistajansa.

Myydyt MGB-autot Suomessa 
1962-1973



     

Cit roen 14 b Torpedo

 MGB:n hinta vuonna 1964 oli 11 900 markkaa, mikä vuoden 2019 rahan arvona on  23 189 euroa. MGB 
oli  vain suhteellisen vähän kalliimpi kuin "Maileri-korinen" MG 1100, eli se pieni perheauto. Se maksoi 
9 880 markkaa, vuoden 2019 tasoon käännettynä 18 252 euroa. Vertailun vuoksi voi hintamielikuvaa 
saada tarkastelemalla itäauton hintaa; vastaavaan aikaan Moskvitsh-henkilöauton sai reilulla 5 300 
markalla. Ottaisitko autorahallasi MGB:n vai kaksi Mossea?

 

Myyntimääräkuvaajassa huomio kiinnittyy muutokseen vuoden 1965 jälkeen. On mahdollista, että 
markkina oli kyllästetty noin sadalla MGB:llä, jotka vuoden 1965 loppuun mennessä oli maahan saatu. 
Todennäköisemmin myyntimäärän pienentymiseen vaikuttivat kuitenkin Suomen valtion toimet 
tuonnin ja valuuttamenojen kasvun hillitsemiseksi. Käytettyjä keinoja olivat kulutustavaroiden 
osamaksukaupan ehtojen huomattava kiristäminen sekä hyvin arvattava keino, autoveron 
korottaminen. Vuosien 1965-1967 välillä autotuontia rajoitettiin myös maahantuontikiellon keinoin. 
Vuoden 1967 syyskuun loppupuolelta marraskuun puoliväliin Suomessa vallitsi autojen täydellinen 
tuontikielto. Kun markka 11.10.1967 devalvoitiin 31,25 %:lla ja uusi autoverolaki astui 15.11.1967 

voimaan, tuonnin ja valuuttamenojen hillitseminen toteutui. MGB:n myyntimäärällä ? hiukan 

leikkimielisesti mielikuvitusta käyttäen ? voi mittailla maan talouden tilaa. 

          Kokem uksia MGB:st ä

 

Minulla on omakohtainen kokemus siitä millainen auto MGB on. Jotta en jäisi aivan yksin positiivisten 
ja subjektiivisten mielikuvieni kanssa, poimin tähän hiukan tukipintaa tuekseni.

 

31.5.1970 Helsingin Sanomien autoesittelyssä ja -vertailussa oli Ford Capri 3000 GTXL. Esittelyssä 
vertailtiin Capria muutamaan muuhun urheilulliseksi miellettyyn autoon. Mukana vertailussa oli yksi 
urheiluautokin, MGB. Irrotan sitaatin hiukan asiayhteydestään, mutta toimittaja Jukka Miettinen kirjoitti 
näin: "Ainoa todellinen urheiluauto [vertailussa] on MGB - se on hyvä auto. Fiat 5-portaisesta 
vaihteistostaan ja Renault TS-kyltistään huolimatta ovat sittenkin perhesportteja - joskin varsin 
meneviä. Isuzussa on urheilullista sisätilojen pienuus - mutta temperamenttiakin riittää tarvittaessa. 
Jos minä haluaisin urheiluauton tästä hintaluokasta, valintaa ei tarvitsisi kauan harkita: MGB". Hyvin 
todettu, miettii MGB-harrastaja.

 

Katsotaan vielä muutamaa tilastoa MGB:n määristä. "Myydyt MGB-autot Suomessa 1962-1973" 
-tilastossa mainittujen vuosien välillä maahantuoja myi Suomeen 113 MGB Roadsteria ja 10 MGB 
GT:tä. 



 Siipimutteri 1-1978 -lehteen oli koottu 
Autorekisterikeskuksen virallisen 
autokantatilaston pohjalta yhteenvetävä 
taulukointi Suomen urheiluautokannasta 
vuoden 1978 alkaessa. Tilastoon oli koottu 
lukumäärät autoista, joita oli rekisterissä  
enemmän, kuin yksittäiskappaleita. 
MGB:iden määriin on tässä tilastossa 
ilmeisesti sulautettu myös ainakin MGA- ja 
mahdollisesti myös T-sarjan autoja, koska 
tarkasteluvuodet 1954 - 1973 kattavat pitkän 
jakson ennen MGB:n aikaa.  Tässä vuoden 
1977 lopun tilastossa rekisterissä oli 108 
MGB:ksi merkittyä MG:tä. Saman vuoden 
aikana rekisteristä oli poistunut 16 MGB:tä. 
Harmillista muuten, ettei tässäkään 
Siipimutterin jutussa ole jäänyt talteen 
mielenkiintoisen tilastoinnin toimittaneen 
kerholaisen nimeä.

Kuten  aiemmin todettiin, 70-luvun lopulla SccH:n autokannan valtaosan muodosti maineikkaan 
MG-sarjan tyyppi B. Näin varmasti oli. SccH:n varhaisten aikojen tilastoihin ei enää pääse käsiksi, mutta 
pari näytettä kerholaisten MGB:iden määristä kyllä saadaan. Vuoden 2006 jäsenluettelossa, siinä 
viimeisessä painetussa vihkoversiossa MGB-autoja on SccH:n jäsenillä 18. Vuoden 2020 
jäsenluetteloon ilmoitettuja MGB-autoja on yksitoista. Määrä on huvennut, mutta ei se toki vieläkään 
ole pieni. 

Eleganssia autoiluun  Helsingin Sanomat 29.4.1964

MGB-autot rekisterissä 1978



 Kun perehdyin käyntihäiriön syyhyn, selvisi, että sylinterinkansi oli halki. Jälkikäteen arvioiden 
sylinterinkannen hankinnan ja moottorin korjauksen toteutuminen tuntuu utopistiselta ja onnelliselta 
sattumalta. 

Laitoin Helsingin Sanomien autoja moottoritarvikkeita -palstalle ilmoituksen, missä halusin ostaa 
sylinterinkannen MGB:n moottoriin. Varmuuden vuoksi laajensin hankintasektoria toteamalla, että 
myös Morris Marinan sylinterinkansi kelpaa minulle. Ja kuinka sitten kävikään; minulle soitti 
autoharrastaja, jolla oli jäänyt ylimääräiseksi MGB:n osia, mm. isoventtiilinen sylinterinkansi, 

viritysnokka-akseli, virranjakaja ja ties mitä! Ne olisivat nyt jouten ja myytävänä. Itse auton 
hankintapäätös oli ollut nopea, mutta tämän osasarjan hankintaa en miettinyt senkään vertaa. Ostin 
osat. 

Kaksipaikkainen vanha avoauto, johon kesätyöpaikkani edistyksellisten nelioviautopiirien valistuksen 
mukaan tuskin sai varaosiakaan ja joka muutenkin oli kallis ylläpitää, kiinnosti 1970-luvun Suomessa 
vain joitain marginaaliryhmiä. Näiden valistavien mietteiden ja MGB:n hankinnan kannalta 
jälkikäteisten ohjeiden myötä oli ilmeistä, että kuuluin marginaaliin.

 

SccH:sta en tiennyt auton ostettuani luonnollisesti yhtään mitään, eihän kerhoa ollut silloin vielä 
olemassakaan. Polkuni SccH:n jäseneksi sai suuntaa matkasta MG:llä kesän 1975 moottoripyörien 
GP-ajoihin Imatralle. 

 

Viikonloppuretki sujui hienosti, mutta paluumatkalla alkoivat vaikeudet. Ajojen jälkeinen paluuliikenne 
ahtaalla Kuutostiellä eteni kävelyvauhtia silloin kun eteni, pitkiä aikoja liikenne oli pysähdyksissä 
kokonaan. Sellainen eteneminen ei sopinut MGB:n moottorille ollenkaan, moottori ylikuumeni ja keitti, 
eikä sen jälkeen käynyt enää kunnolla. 

MGB:n esitevihko vuoden 1964 lopulta kehaisee ihastuttavan käsiteltävyyden ja muiden erityisyyksien 
lisäksi moottorin viittä runkolaakeria. Vuoden 1964 lopulle saakka valmistetuissa MGB:issä käytettiin 
kolmen runkolaakerin moottoreita. Jotakin epämieluisaa noissa varhaisissa moottoreissa taisi olla, 
koska maininta viidestä runkolaakerista lisättiin punaisella tekstillä autoesitteen kansilehdelle. 
Varhaisemmissa vastaavissa esitteissä ei mitään punatekstilisäyksiä ollut.

          MGB:n viankor jauksest a k ipinä SccH:n jäseneksi

 

Tammikuun 1975 lopulla otin ensimmäisen askeleen kohti SccH:ta. 
Teinipojan päättäväisyydellä ja lyhyellä, mutta vakaalla harkinnalla 
ostin urheiluauton. Olin toki varautunut toteuttamaan Kesoilin 
baarissa kavereiden kanssa moneen kertaan alustetun 
urheiluautohankinnan säästämällä parin vuoden kesätyöpalkoista 
jonkinlaisen summan tulevaan autohankintaan. Kouvolalaisessa 
Viipurin Autola -liikkeessä pitkään myynnissä ollut MGB oli ilmeisesti 

alkanut tympiä autoliikettä, joka sitten sydäntalvella kyllästyi ketään kiinnostamattomaan 
epäkäytännölliseen autoon ja pudotti sen hintapyyntöä kolmasosalla. Se osui kannaltani hyvään 
hetkeen, olin vastikään saanut ajokortin, MGB oli urheiluauto ja rahoituskin vallitsevia realiteetteja 
tarkoituksellisesti unohtaen lähestulkoon kunnossa.



Esitteessä vuoden 1969 
joulukuulta tyylikäs 
blondi on mietteliäs. 
Ehkä häntä mietityttää, 
voiko MGB Roadster 
tosiaankin olla 10 mm 
MGB GT:tä pidempi. 
Näin MGB:n tuntijat 

väittävät olevan. Vai 
onko niin, että sittenkin 
mietinnässä on 
kummankohan 
ruskeapuseroisen 
kaverin autossa saisi 
paremmat kyydit. 

Arvelen, että tämä 
harrastuksen 
eskaloituminen 
moottorin korjaamisesta moottorin virittämiseen tapahtui ajallisesti joskus vuoden 1976 alkupuolella. 
Osien myyjä kertoi kaiken tarinoinnin ohessa Sports Car Club of Helsinki -nimisestä yhdistyksestä. Hän 
ei ollut itse jäsen, eikä aikeissakaan liittyä kerhoon, mutta ilmeisesti aiemman 
MGB-harrastuneisuutensa kautta tunsi joitakin SccH:laisia, jotka ?ovat sellaisia pikkutakkimiehiä, mutta 
monet ihan mukavia?. Tunnistin kuvauksesta, että kerholaiset saattoivat olla juuri sellaista 
marginaaliryhmää, johon itsekin kuuluin. SccH alkoi kiinnostaa minua kovasti.

En muista miten jäsenyyspyrintöni tästä eteni, mutta jostain onnistuin löytämään SccH:n yhteystiedot 
ja sain yhteyden SccH:n  asiantuntevaan ja ystävälliseen jäseneen, joka lähetti minulle  ? kirjepostissa 
totta kai ? liittymisohjeet ja perustiedot SccH:sta. Ikävää, etten muista kuka hän oli

 MGB hiekkapuhallet t una.png ] 
Syksyllä 1984 MGB:n aika täyttyi, 
matka saattoi jatkua enää 
perusteellisen kunnostuksen jälkeen. 
Hiekkapuhallus antoi lähtökohdat 
auton uudelle elämälle.



Gentleman on juuri kipaissut avaamaan MGB GT:nsä 
oven ja auttamaan upean 60-luvun tyyliin 
pukeutuneen daamin autostaan. Yleisesti tiedetään, 
että miehet avaavat naiselleen auton oven, mikäli joko 
auto tai kumppani on uusi. Mistä tässä on kyse, emme 
saa tietää, mutta useimmat MG-harrastajat olisivat 
tällaisessa tilanteessa varmasti hyvin kohteliaassa 
mielentilassa. Pukeutumisesta päätellen pariskunnalla 
on tiedossa mukavat juhlat. Mikäli MGB-mies ei 
huumassaan hoksaa sammuttaa auton valoja, on 
tulossa ikävä tyhjän akun ilta. Toivotaan, että niin ei 
käy.

Britit kohtaavat -tapahtumassa MGB 
on omiensa joukossa. Tässä kuvassa 
on kokoonnuttu Lepaan 
puutarhaopistolle.

Keväällä 1980 MGB:n katsastus 
Pohjois-Pohjanmaalla päättyi 
hylkäykseen. Uusikaan MGB ei olisi 
läpäissyt sitä katsastusta. Kun 
poliisipartio katsastuksen jälkeen osasi 
odottaa ja vei kilvet, tiesin, ettei MGB 
koskaan läpäise katsastusta sillä 
paikkakunnalla. Hain siirtokilvet ja hoidin 
katsastuksen toisaalla. Kuvan tilanteessa 
siirtyminen ?nollakilvissä? on alkanut. 
Katsastus toisella paikkakunnalla sujui 
normaalisti.

Halusin SccH:n jäseneksi, joten täytin ja lähetin kirjallisen anomuksen, eli jäseneksi liittymispyynnön 
kerhon hallitukselle, joka sittemmin ilmoitti, että minut on hyväksytty jäseneksi. Puolen vuoden 
koejäsenyyskin sujui osaltani ilmeisesti hyvin, koska jäsentiedotekirjeiden ja Siipimutteri-lehtien tulo ei 
lakannut.

Oman MGB:ni elinkaaren kohtia 70-luvun lopulta nykyaikaan voi esittää vaikkapa oheisella kolmella 
kuvalla: Neljäs vielä ottamaton kuva on toivottavasti varsin samankaltainen, kuin kuvasarjan kolmaskin 
kuva. Harrastus jatkuu.



Kerhon syyskokous  Gast ropub St one?s Helsink i

19.11.2021

Paikalla Rauno Halme, Ann Halme, Marja Silvasti-Lundell, Helena Ruuska, Johan Ellenberg, Jani 

Gratschew, Maritta Hovi, Tapani Hovi, Kari Vavuli, Mikko Honkanen, Kauko Ruuska

Puheenjohtajaksi valittiin Rauno Halme, sihteeriksi Kauko Ruuska ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä 

ääntenlaskijoiksi Kari Vavuli ja Jani Gratschew.   Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuteen ei 

muutoksia, Jäsenmaksu pidetään ennallaan 25 eurossa.   Vuoden 2022 tulo- ja menoarvio 

hyväksyttiin.  Vuoden 2022 toimintasuunnitelma  on lehden sivulla 2

Vuoden 2022 Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Rauno Halme,  sihteeri Kauko Ruuska, muut 

hallituksen jäsenet Marja Silvasti-Lundell, Jani Gratschew, Mikko Honkanen,  Martti Niemenpalo 

ja uutena Johan Ellenberg

Kerhon hallitus valitsi vuoden MG-henkilöksi tänä vuonna Marja Silvasti-Lundellin, joka on myös 

kerhomme hallituksen ensimmäinen naisjäsen.

Kokouksen jälkeen jatkoimme pikkujoulun merkeissä, tilaisuus oli samalla ensimmäinen ja 

hyvin onnistunut yhteinen kokoontuminen, tänä vaikeana aikana.

Hallitus

PS. Kokouksen pöytäkirja,  vuoden 2022 toimintasuunnitelma sekä tulo ja menoarvio vuodelle 

2022,  löytyy kerhon  kotisivuilta.  ? Jäsenille /  Syyskokous 2021?



  Ajokauden päät t äjäiset   11. - 12.9.2021 @Laiskanlinna, Kar jalohja

Ensikertalaisten silmin:

Kulunut ajokausi oli meidän perheesssä 

viime vuonna alkaneen MG 

-harrastuksen puitteissa vierähtänyt 

etupäässä voimalinjan remontoinnin 

merkeissä. Tämä valmistui elokuun 

alussa, joten ajohaluja oli runsain mitoin 

vielä kauden tässä vaiheessa jäljellä. Meidän autokunnalle pientä lisäjännitystä toi pari päivää 

ennen reissua todennettu laturin hajoaminen, onneksi nämä autot eivät kuluta mahdottomasti 

akkua ilman ajovaloja ja matka sujui ilman välilatausta. 

Startti lauantai-aamusta Koillis-Helsingistä punakeula kohti kokoontumispistettä, Bembölen 

kahvitupaa. Paikan yläparkkiksella oli jo rivistö samanmerkkisiä autoja paikalla, joten 

peruuttelimme rivin jatkeeksi. Ajokaluston enemmistön muodostivat B Roadsterit, pientä 

vitsailua oli ilmassa MG B -kerhon perustamisesta.

Läht ö Belbölen Kahvit uvan Parkk ipaikka

Laiskanlinna



Ensimmäisenä pitstop 

Cafe Fagervikissä, keli oli 

jo lämmennyt /  kuivunut 

aamusta sen verran, että 

matkaa jatkettiin 

avoilemalla, tai ainakin 

niiden osalta joille se oli 

mahdollista. Tauon aikana 

oli parkkipaikalle 

muodostunut harvinainen 

tilanne kun 

vähemmistöstä oli tullut 

hetkellisesti enemmistö: 

Pysäköintialueella oli VAIN 

MG -merkkisiä autoja. :) 

Seuraava stoppi

 Fiskarsissa ja loppumatka tavoitteeseen, Laiskanlinnaan.

Pikaisen aamupalan jälkeen saattue liikkeelle, pieninumeroisia väyliä vältellen. Entisen Mt-Au:n 

muistista mieleen palautuivat saattueajon perusprinsiipit, jotka tuntuivat olevan kohtuullisen 

mukavasti hallussa. Varsinaista marssikäskyä ei kuulunut, mutta hyvin joukko lähti liikkeelle kun 

koneetkin olivat valmiiksi lämpimät. 

Fagervik  Cafe

Perillä ryhmäkuva ajokalustosta ja pikainen majoittautuminen, minkä jälkeen siirryttiinkin pian 

matkan fyysisen vaiheen suoritukseen, frisbee-golf -kisaan. Tämän aktiviteetin puitteissa me 

uudet tulokkaat pääsimme vähitellen paremmin tutustumaan kerhon muihin jäseniin, sään 

suosiessa edeleen ulkotiloissa oleilua.



Löylyttelyn jälkeen oli aika siirtyä tilavaan huvimajaan ja grillailun valmisteluun. Tässä vaiheessa 

huolto-osasto teki vielä pikaisen varastotäydennyksen 

lähikaupasta, jotta illan tarjoilut olivat riittävät. Aterioinnin 

jälkeen pikkuautojen kelauskilpailua, voittaja löytyi tässäkin 

lajissa. Loppuilta kului vapaamuotoisen seurustelun 

merkeissä. Liekö korona-aika tehnyt tehtävänsä ja patounut 

keskustelun tarve purkautui tasaisen puheensorinan 

merkeissä aina pikkutunneille asti.

 Ilta jatkui rantasaunan hyvien löylyjen merkeissä, vesikin oli uinnin kannalta virkistävän 

lämpöistä - ainakin niiden mielestä, jotka kävivät uimassa. Keskustelu jatkui ja vilkastui, tokko 

kuitenkaan löylyjen välissä/aikana nautituilla virvokkeilla ollut osuutta tähän. ;) 

Fr isbee k ilpailun voit t ajat



Aamusta jälleen ylös ja 

liikkeelle, aamupalan 

jälkeen kokoustamista ja 

ensi vuoden 

toimintasuunnitelman 

muotoilua. Lauantai-illan 

lämmin sää oli vaihtunut 

viileämmäksi ja 

sateisemmaksi 

sunnuntaiksi, 

paluumarssille lähdettiin 

katot ylhäällä (eli lievää 

perän ulinan kuuntelua). 

Bembölessä vielä ryhmä 

kokoon, pientä välipalaa 

koneeseen ja 

paluumarssille kohti kotia kohden. 

Hauska kokemus, toivottavasti jatkossa kulkutautitilanne pysyy kohtuullisena ja seuraavan 

ajokauden tapahtumat voidaan toteuttaa täysimääräisesti. Meidän puolesta kiitokset 

osallistuneille ja toivottavasti tavataan myös jatkossa kerhon eri tilaisuuksissa!

Terveisin

Tanja ja Mika Jokela

Nopeus Kilpailu Voit t ajan palk int o



 Vuoden 2021 MG Henk ilö
Mar ja Silvast i-Lundell

Tämän vuoden MG vuoden henkilö on Marja Lundell. Marja on ollut mukana MG asioissa 

periaatteessa klubin perustamisesta lähtien vuodesta 1995.  Viime vuosina hänen vahva 

mukanaolo  klubin asioiden/tapahtumien  järjestelyissä on kiitettävää. Artikkeleita kerhon 

lehdelle, sekä tuottanut erinomaisia valokuvia MG tapahtumista.

PS. Kun kaikki MG miehet nostavat heidän kattonsa pienenmälläkin sateella,  niin Marja jatkaa  

ilman kattoa MG-A-autollaan satoi tai paistoi, hän sanoo, että minkä sade kastelee niin aurinko 

kuivaa!

Hallitus



                      Kerhon kevät m at ka Tam pereelle 
     12-13.3.2022

?                        Läht ö lauant aina ja paluu sunnunt ain

Ilm oit t aut um iset :  Kauko Ruuska mgcc.finland@gmail.com   

Kerothan millä kulkupelillä tulette mukaan, juna, auto vai raitiovaunu ! 

Tapaamispaikka: Tampereella on Museokeskus Vapriikki  klo. 11.30 

 Tervet uloa m ukaan 

  Mat kalle ei ole m at kat oim ist oa,  jot en jokainen hoit aa 

              m at kan ja hot ell ivaraukset  it se

Lauant ai 12.3.2022 

Helsingin seudun matkalaiset matkustavat.  9.00 aamujunalla tai autolla.    

Hotellimme Tampereella on Scandic  Kosk ipuist o, 

Aloitamme  vierailulla  Museokeskus Vapriikki ...

Illallinen Ravint ola  Plevna.     

Sunnunt ai 13.3.2022

päivän ohjelma ... 

Iltapäivällä  junalla, autolla tai raitiovaunulla  takaisin kotiin.



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

Onko käyt t öä, MG miehillä MGB kunnostetuille etujarrusatuloille.

Männät uudet,tiivisteet uudet,myös lohkon välitiiviste,uudet jarrupalat +asennussarja = tapit,pidike 

peltipalat. kasattuna pakettina 2 kpl. Saako näillä yht 150 ?.  Olavi Summanen  e-posti  

olli.summanen@pp.inet.fi

MGB Banjo-akselin  

perävälityksiä, 3.9, 4.3 ja 4.6. kuorilla 
tai ilman.

Terveisin Markku  Tampere    
markku.huhtinen@netti.fi

                   Tässä i lm aisija MGB & Midget  Pinnavant eit a 
       Jos kiinnostaa niin laittakaa postia  rauno.halme@gmail.com



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

Muut  hal l i t uk sen jäsenet  (2021)

- Vavuli Kar i (vpj)  

- Ruuska Kauko (siht .) 

- Lundel l Marja 

- Hokkanen Mikko 

- Niemenpalo Mart t i

- Gratschew Jani

Jäsenek si  l i i t t ym inen: 

Maksa vuoden 2022 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

Facebook  r yhm ä:  

facebook.com/groups/3243893225670862

Osoi t t eenm uut ok set : Kauko Ruuska 

mgcc.f inland@gmail.com

Brit t isport t i-leht i kootaan talkooperiaat teella. 

Tavoit teena on lisätä lehden teossa mukana 

olevien yhteisöjen ja harrastajien yhteishen- 

keä, t iedot taa alan tapahtumista sekä julkaista 

niin hyödyllisiä kuin viihteellisiä jut tuja auto- 

harrastuksen piir istä.

Painopaikka: 

Picaset  Oy, Helsinki

ISSN 2243-3198

M.G. Car Club of Finland ry tait taa lehden 

saadusta aineistosta ja toim it taa aineiston 

painoon. Br it t isport t i pyrkii hankkimaan jut tuja 

sekä MGCCF:n jäsenistöltä, et tä yhteistyössä 

muiden yhteisöjen ja kir joit tajien kanssa. 

Ilmestymistavoite on neljä numeroa vuodessa, 

m ikä toteutuu, jos aineistoa on saatavilla.

Tässä lehdessä ju lk aist u t  m iel ipi t eet  ovat  

k i r joi t t aj ien om ia, eivätkä vält tämät tä samoja 

kuin M.G.Car Club of Finland r .y:n hallituksen. 

Kaikki m ielipiteet  kuitenkin julkaistaan.

Brit t isport in ilmoitushinnat  sovitaan 

tapauskohtaisest i. Harrastukseen selväst i 

liit t yvät  ilmoitukset  pääsevät  lehteen 

pääsääntöisest i veloitukset ta, jos t ilaa vain 

r iit tää.

Mater iaalin toim itusosoite: 

Rauno Halme mgcc.f inland@gmail.com  

Seuraava leht i  i lm est yy:  

Maaliskuu 2022

Aineistopäivä: 3.3.2022



Hyvää Joulua ja
 Onnellista  Uutta Vuotta 2022 
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