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Puheenjoht ajan palst a

 Kansikuva:  Suur-Saimaan Ympäriajo 2018

 Takakansi:  European Event of the Year 2023, Denmark

Vuoden 2022 jäsenm aksun  m aksam inen 

Maksat han  jäsenm aksusi lehden m ukana olevalla t i l isi ir rol la.  Käyt ä 

m aksaessasi vi i t enum eroa, näin helpot at  k ir janpit oa ja kerho sääst ää 

pank in palvelum aksuissa. 

Em m e lähet ä t i l isi ir t oa, jos olet  jo eht inyt  m aksaa t m än vuoden 

jäsenm aksusi. 

Viimeisen kahden vuoden aikana toiminta on ollut minimissä, kuitenkin näyttää siltä, 

että nyt ollaan menossa kohti normaalia, joten aloitetaan toimintasuunnitelman 

mukaan retkellä Tampereelle 12-13.3. ja tällä kertaa ilman MG:tä. 

Toivotaan, että ensi vuonna voimme tehdä talviretkemme suunnitellusti johonkin 

mielenkiintoiseen automuseoon tai muuten mielenkiintoiseen naapurimaahan ja 

lentäen, helmi/maaliskuussa olisi liian aikaista lähteä MG:lä

Ethän unohda kerhon kevätkokousta 18.3. Helsingissä ravintola Stone?s kabinetti, sekä 

Classic Motorshow 31.4.-1.5.2022 Lahdessa.  Kerholla ei tänä vuonna ole omaa 

osastoa, mutta osallistutaan tällä kertaa vain vierailijana.

Mennään positiivisin mielin kohti normaalimpaa MG-kesää!

Terveisin Rauno



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 in the coming years
- 26th June ? 1st July 2022 MGCC Belgium Peruttu 
- 2-6 August 2023 MGCC Denmark

Toim int asuunni t elm a 2022

Muut a vuodelle 2022

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

Hämeenlinna - Tampere -  Vääksy -     

Helsinki

*  Sarvisalon kesät or i heinäkuu 

*   Päiväm at ka / Lounas  

  Mathildalin ruukki   Lauantai 27.8. 

*  Br it i t  koht aavat  elokuu 

*  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, yhteislähtö 

*  Haikko Picnic 12.6.                         

klo. 10 -13. Haikon kartano.

*  Viron m at ka  18 - 20.6.

    Rakvere  & Vihula Cluntry Club 



MG Car Club brittiläisen moottoriurheilun kodissa Silverstonessa. Tulkaa mukaan 

viikonloppu festivaalille juhlimaan kaikkea MG:tä, mukaan lukien MGB:n 

60-vuotisjuhlaa!

MG Car Club on järjestänyt tapahtumia Silverstonessa vuodesta 1951, joten 

Northamptonshiressä sijaitseva rata on ollut keskeinen osa kerhon historiaa yli 70 

vuoden ajan. Siksi on sopivaa, että palaamme vihdoinkin nauttimaan kahden päivän 

juhlasta maailman suurimmalle MG-festivaalille, joka järjestetään brittiläisen 

moottoriurheilun kotipaikalla.

Juhlien ohella, kilpailutoimintaa on täynnä koko viikonlopun ajan. Myös MG Car Club 

Autotest palaa, kun jäsenet kilpailevat himotusta California Cupista, elävän musiikin, 

messujen, lifestyle-teltan, Autojumblen ja viihde areenan ohella haastatteluja ja autoja 

eri puolilta MG-yhteisöä.

MG Car Club toivottaa tervetulleeksi myös MG Motor UK:n, joka liittyy meihin 

tukemaan tapahtumaa uusimpien MG-mallien esittelyillä, mukaan lukien uusimmat 

MG sähköautot.

Siitä tulee todella ikimuistoinen MG-hauskan viikonloppu, joten älä missaa 

mahdollisuutta juhlia tässä historiallisessa ja jännittävässä tapahtumassa.

https://youtu.be/9k0IUaAcx10       https://mglive.show/ 

Lähde: MG Car Club UK 

PS. Olisiko kiinnostusta jos vaikka meidän kerho miettisi ryhmämatkaa MGLive! 

Silverstoneen ehkä ensi vuonna?

Rauno

Maailm an suur in MG-fest ivaali MGLive! 11-12.6.2022

https://youtu.be/9k0IUaAcx10
https://mglive.show/


Mg m iehen let kut eline

Tallissa oleva sekamelska rupesi ärsyttämään ja päätin tehdä letkutelineen, jotta 
saisin lattialla lojuvat kompressorin letkut järjestykseen.

Nurkista löytyi vanha käyttökelvoton pinnapyörä renkaineen, joten rengas pois 
vanteelta, tämä olikin käsipelillä ja yhdellä perintö rengasraudalla aika raskas työ 
vaihe.

Kun rengas oli poissa vanteelta, niin alkoi kova pesu, seuraavaksi vannehopeaa 
pintaan ja kuvan mukaisen telineen tekoon 50x50 mm:n puusta. Vielä spinneri 10 
mm:n vanerista pistosahalla ja letkut ja sähköjohto telineeseen.

Kari V

Nik sinurk k a



              KUN GABRIELLIN MG MAGNA 1932 TULI SUOMEEN

Ent isöijä

Gabriel Öhman on yksi Ruotsin 

tunnetuimmista veteraaniautojen 

entisöijistä. Hän oli ammatiltaan 

mainosmies.  Hänen tunnetuimpia 

asiakkaitaan olivat Mazda ja Jaguar, ja hän 

teki myös paljon mainoksia   Silja Linelle.

Hän aloitti oman entisöintiharrastuksensa 

vuonna 1962 ostamalla MG TC:n  4.500 

kruunulla.   Ajan mittaan hän entisöi laajan 

skaalan autoja, mm. Bentleyn, Bugattin, 

Morganin, MG M:n.  MG Magna:n oli vain 

yksi hänen monista projekteistaan.

Hänen entisöimänsä autot on tehty aikaa ja rahaa säästämättä aivan huippukuntoon. Hän 

paneutui joka yksityiskohtaan huolella ja oli tarkka siitä, että käytetyt varaosat olivat kaikki 

alkuperäisiä.

Hän kävi vuosittain Englannissa ostamassa varaosia minkä vuoksi hänen autotallinsa, kooltaan 

150 m2, oli pullollaan niitä.  Gabriel kuoli kesällä 2020, jonka jälkeen koko hänen 

autokokoelmansa ja varaosavaraston myytiin eri puolille Eurooppaa. Kun varaosat lastattiin 

Englantiin, täytti ne kaksi merikonttia. MG Magna L vuosimallia 1932 myytiin Suomeen.

MG Magna 1932

Tämän auto oli uutena myyty Englannissa Herra R H N Johnstonille 12.03.1932.  Auto tuli 

Ruotsiin 1950- luvun puolivälissä ja jäi seisomaan talliin. Auton entisöinti aloitettiin 

kuusikymmentäluvulla. Ensimmäinen rekisteripäivä Ruotsissa oli 31.12. 1969, jolloin sen 

omistaja Tore Ordell rekisteröi sen käyttöönsä.  MG Magna vaihtoi omistajaa 17. syyskuuta 1970. 

Uusi omistaja oli Carl Erik Asp.     

Asp joutui vaihtamaan moottorin, koska vanha oli huonossa kunnossa. Samanlainen moottori 

löytyikin Suomesta. Myyjänä oli Kai L Bremer, joka 16. marraskuussa 1974 myi moottorin 200 

markalla.  Ottaen huomioon ajan ja valuutan muutoksen, moottorin hinta Euroissa on vähän yli 

200.   

Gabriel ja Carl Erik olivat hyviä ystäviä ja heillä oli yhteinen autiotalli, jossa entisöitiin autoja. Carl 

Erik oli saanut Gabrielin innostumaan autojen entisöinnistä ja hän opetti Gabrielille entisöinnin 

jalon taidon.

Kesäkuun 30. päivänä 1980 tehdyllä kauppakirjalla auto siirtyi sitten Gabrielin omistukseen 

25.000 kruunulla.  Gabrielin ostaessa MG Magnan auto ei vielä ollut kunnossa. Auto oli seissyt 

useamman vuoden käyttämättömänä, joten se tarvitsi kipeästi korjausta. 



Auton entisöinti kesti yli 20 vuotta. Gabrielilla oli monta projektia työn alla samanaikaisesti, mikä 

oli osasyy projektin pituuteen. Toisaalta on huomioitava, että auto purettiin kokonaan. Entisöinti 

tehtiin huolellisesti ja pieteetillä entisöimällä kaikki osat.   

Sisustus tilattiin Englannista ja värikoodi saatiin Englannin MG klubista. Tästä klubista oli myös 

muutakin hyötyä työn edistyessä. Täältä saatiin vihjeitä tarvittavista varaosista ja tärkeää 

teknistä tietoa.    Tähtäimessä oli kuten Gabriel kirjoitti: ? Minun päämääränäni on, että auto on 

siinä kunnossa, kun se lähti tehtaalta, sillä poikkeuksella, että valoihin on lisätty suuntavalot ja 

takavaloja on kaksi yhden sijasta?. 

Autoon asennettiin myös 1930-luvun ahdin, joka antaa moottorille parikymmentä prosenttia 

lisävoimaa. Voima ahtien pyörittämiseen tulee kampiakselista. Englannissa toimivalla MG- 

klubilla on oma rekisteri, MMM.

Tähän rekisteriin otetaan ainoastaan autoja, jotka täyttävät rekisterin vaatimukset. Rekisterin 

nimi tulee sanoista Midget, Magna ja Magnette eli autoista, jotka ovat rakennettu vuosina 

1929?1936. Näitä autoja kutsutaan ?Triple-M? autoiksi ja autojen on oltava alkuperäisessä 

kunnossa.  Gabrielin auto on rekisteröitynyt MMM- rekisteriin numerolla 1612.

Auton tekninen katsastus tehtiin huhtikuun 7. päivänä 2003, jolloin auto otettiin uudelleen 

käyttöön.     Auto vaatii käyttäjältä ymmärrystä 1930- luvun autosta, koska vaihdelaatikko ei ole 

synkronoitu. Tämän takia autossa on käytettävä välikaasua siirtyessä pienempään vaihteeseen. 

On myös muistettava, että mekaaniset jarrut eivät ole tehty tämän päivän liikennettä silmällä 

pitäen, vaan vaatii varovasta ennakko- ajamista. Oikeapuolinen ohjauspyörä sen sijaan ei tuota 

vaikeuksia. Auto on muuten pirteä ja helppo ajaa.

Hans Björk

Gabrielin ystävä



Minkälainen jarrunesteletku on 
paras? MG:hen ja Fiat:iin vain 
parasta laatua. Viime keväänä 
minulle myytiin, ilmeisesti 
vahingossa, jarrunesteletkun 
sijaan polttoaineletkua, joka ei 
useiden niin MG- kuin 
VW-asiantuntijoiden mukaan ole 
tarpeeksi kestävää. Muistan 
Tomin vuosia sitten maininneen, että kangaspäällysteistä jarrunesteletkua on vaikea löytää. 
Googlasin netistä, tietty. Sattumalta löysin mainoksen kauniin värisestä, sinisestä 
jarrunesteletkusta, jota myy NeoRetro Pohjanmaalla. Soitto puhelimella  ( ei mitään 
sähköposteja ) ja firman omistaja Ari Huhta vastasikin heti, ja sovimme, että tulen hakemaan 
jarrunesteletkun matkallani kesämökilleni. Saimme sovittua molemmille sopivan ajankohdan. 
Paria viikkoa myöhemmin ajelin Kokkolan pohjoispuolella mutkaisilla maalaisteillä. Yhtäkkiä 
avautui näkymä kulttuurihistorialliselle perinnepihalle, jossa oli useita aittarakennuksia ja 
kymmeniä, ellei jopa satoja Volkkareita. Miten ihmeessä jollakin on noin paljon erilaisia 
VW-autoja? Yllätyin todellakin, sillä en ollut tajunnut 
etukäteen vierailla firman nettisivuilla. Paikalle 
saapui varsin pian paikan omistaja Ari Huhta 
kuorma-autolla, jonka kyydissä oli upea volkkari. Ari 
oli ollut iltapäivällä Pietarsaaressa 
mainoskuvauksissa. Mainospätkä tulevaan 
Snellmanin makkara-  tai lihamainokseen. 
Tarkemmat tiedot jäi selvittämättä, ja 
tässähän varmaan Volkkarin omistajaa sitoo 
vaitiolovelvollisuus, joten hän ei voinut 
elokuussa kertoa tarkemmin, mutta tulevan 
mainoksen Volkkarineen saatamme pian nähdä. Ari kertoi, että hänen tilallaan on ainakin sata 
Volkkaria, ja niiden keräämisen hän on aloittanut parikymppisenä. 

Suomen laajin 
volkkarikokoelma 

Kokkolassa -

 Blondin vierailu 
elokuussa 2021

Kangaspäällysteistä  jarrunesteletkua



Sain luvan ottaa valokuvia 
näistä ihanista, sympaattisista 
VW-autoista, kuten myös tilan 
vanhoista rakennuksista, ja 
tavaroista. Paljon nähtävää, ja 
paljon tarinoita kerrottavana. 
Vahinko, että oli hieman kiire jo 
mökille. Sovimme Arin kanssa, 
että jonakin päivänä, 
MG-kerhomme vierailee tällä 
ihastuttavalla maalaistilalla, ja tietty Ari lupasi toimia oppaana, mikäli jonakin päivänä 
onnistumme järjestämään retken Keski-Pohjanmaalle. Volkkareita ihaillessa melkein unohdin 
matkan päätarkoituksen, 
uuden sinisen jarrunesteletkun 
ostamisen. Vahingossa ostin 
sitä kolminkertaisen määrän. 
No, mutta hyvähän sitä on olla 
varalla, jos jarruja pitää 
myöhemminkin mixtrata. Niin 
MG-kerholaisille kuin muillekin 
Brittisportin lukijoille, 
kannattaa vierailla firman 
nettisivuillawww.neoretro.fi. ja 
jos tarvitsee Volkkarin osia, tai 
haluaa uuden hienon 
Volkkarin, ei muuta kuin 
tutustumaan.

Marja Lundell

Kangaspäällysteistä  jarrunesteletkua

Tyylikkäästi 

ovat 

Italialaiset 

suunnitelleet  

säiliöt ja 

niihin letkun 

http://www.neoretro.fi/


     
Projek t i MGB-62 Osa III

Lisää takapakkia.

Edellisessä osassa kerroinkin esiin tulleista ongelmista. Nyt ovat syytkin niihin 
selvinneet. MG siirrettiin viime tammikuussa maalattavaksi Kuorttiin Timo Uotisen 
automaalaamoon. Muiden kiireiden takia se saikin olla siellä lokakuuhun asti. Timo oli 
tehnyt hyvää työtä. Kun autoa hiottiin metallipinnalle, kävi ilmi, että maalin alla oli 
paljon pakkelipaikkauksia. Nämä piti poistaa ja 
pellit oikoa ja paikata niiden alta. Samoin rutussa 
olleet etu- ja takahelmapellit oikaistiin. 
Maalausjälki on mielestäni kiitettävä. Sovittiin 
Timon kanssa, että auto tuodaan takasin, sen 
jälkeen, kun se on valmis ja tarkastetaan ja 
kiillotetaan mahdollisesti työn teossa syntyneet 
nirhaumat ja naarmut.

Kuten oli puhetta, barabolic takajousista tuli 
ongelma. Ne olivat liian kaarevat eikä niitä saanut 
kiinni taka-akseliin. Ilmeisesti Facebook osaa 
lukea myös ajatuksia. Sinne ilmestyi Vallilan Takomon 
mainos, jossa kerrottiin millaisia auton jousien 
kunnostusexperttejä he ovat. Ei muuta kuin auto 
maalaamosta Vallilan takomoon. Siellä ammattimiehet 
takoivat jouset oikeaan kaarevuuteen. Nyt ne istuvat 
oikeaoppisesti paikoillaan. 



Nyt olen oppinut, että kun tilaa autoon uusia osia pitää varautua siihen, että ne eivät 
sovi autoon ilman lisätöitä.

Varsinainen ongelma on ollut starttimoottori, 
joka löi tyhjää sitä kokeiltaessa. Uuden 
ostaminen ei korjannut asiaa. Kun mittailin 
moottorissa olevasta starttimoottorin aukosta 
etäisyyttä vauhtipyörästä starttimoottorin 
rattaaseen, kävi ilmi, että ratas ei ylety 
vauhtipyörään.

Muita hankaluuksia; Olin tilannut autoon 
uuden pakoputken joka tuli kahdessa 
osassa. Turha kuvitella, että ne istuisivat 
paikoilleen kertaheitolla. Etuosa oli liian 
pitkä ja takaosa oli väärin muotoiltu 
taka-akselin kohdalta ja sojotti kohti lattiaa, 
kun oli paikallaan. Onneksi Tattarinsuolla 
on erinomainen vanhanajan 
pakoputkikorjaamo. He todella osasivat 
auttaa ja laskukin oli kohtuullinen.

Kirjoista tutkimalla kävi ilmi, että MG:ssä on kahta erikokoista vauhtipyörää. 
Vanhemmissa malleissa moottorissa on kolme runkolaakeria ja pienempi vauhtipyörä. 
Uudemmissa moottoreissa on viisi 
runkolaakeria ja isompi vauhtipyörä. 
Oma autoni on -62:n ja moottori 
-75:n. Auto tuli osina Kanadasta, 
mukana -75:n moottori ja -62:n 
vauhtipyörä. Moottoria kootessa ei 
tullut mieleenkään tarkistaa onko 
mukana tullut vauhtipyörä tarkoitettu 
mukana olleeseen moottoriin. Uusia 
vauhtipyöriä ei ole helppo löytää. 
Onneksi Grips Garage onnistui 
löytämään Hollannista käytetyn 
vauhtipyörän, joka kunnostetaan ja 
lähetetään Suomeen. 



Ikävää oli irrottaa kertaalleen asennettu moottori ja palata lähtöruutuun. Oppia sain 
myös siihen, että 
vauhtipyörä on kiinnitetty 
kovaan momenttiin 
ohutkantaisilla pulteilla. 
Normaali hylsy lipsahtaa 
pultin päästä, kun sitä 
koettaa avata. Hylsyn helmat 
ovat leveät ja hylsystä pitää 
hioa helmat pois ennen kuin 
ryhtyy avaamaan pultteja.

Kirjallisuuden 
avustuksella sain 
kunnostettua SU 
kaasarit. Loppujen 
lopuksi toiminta on 
varsin loogista. 
Kiillotuksen jälkeen 
niistä tuli varsin 
hyvännäköiset. Nyt 
on alkusäädöt 
kohdillaan ja 
valmiina 
asennukseen. 

Vauhtipyörää odotellessa hommia kyllä riittää. Uusi bensatankki paikoilleen. SU 
bensapumppu on jättänyt minut tielle useammankin kerran, joten nyt asensin 
sähköisen polttoaine pumpun. Sijoitin sen tavaratilan puolelle niin ei ole roiskeille 
alttiina. 



Tuulilasin pyyhkimet olivat 
kappaleina. Sähkökirjasta 
löytyi hyvät ohjeet niiden 
kokoamiselle.

Paikoilleen laitto kuitenkin 
osoittautui hankalaksi. Ei 
auttanut muu kuin irrottaa 
koko kojetaulu, että pääsi käsiksi pultin reikiin. 
Toisaalta nyt on helpompi myös setviä johtoja ja 
äänieristää paloseinä.

Työjärjestyksessä seuraavana on saada moottori 
paikoilleen heti kun vauhtipyörä ongelma on 
hoidettu. Sen jälkeen saada moottori käyntiin. 
Sitten onkin vuorossa sähköt, valot jne. 

Viimeisenä jonossa on sisutuksen laitto. Hommaa siis riittää. Tämä on harrastus eikä 
ole kiirettä mihinkään.

Heikki



 Abintonissa 20 Syyskuuta 
1962 esiteltiin aivan uusi 
urheiluauto MGB, joka 
seurasi yli 100 000 
kappaletta myynyttä 
MGA:ta. MGB oli 
tuotannossa vuodesta 
1962 aina vuoteen 1980, 
näitä vaunuja valmistettiin 
yli 500 000 kappaletta, 
joka oli eniten myyty 
urheiluauto maailmassa 
aina siien asti kunnes 
Japanilaiset toivat Mazda 
MX-5 avoauton 
markkinoille.

 Vuonna 1962 markkinoille tullut 1,8 litran moottorilla varustettu avo-roadster sai vuonna 
1965 kovakattoisen MGB GT sisarmallin, joka oli 2+2 paikkainen. Vuonna 1967 esiteltiin 
kuusisylinterisellä moottorilla varustetut MGC mallit , joita valmistettiin vain pari vuotta. 
Vuosina 1973-1976 valmistettiin kahdeksansylinteristä coupe mallia MGB GT V8. 

MGB oli etenkin 1960 luvulla erittäin suosittu. Ajo-ominaisuudet ja suorituskyky olivat 
aikansa parhaimmistoa. MGB;tä alettiin tuoda suomeen vuoden vuoden 1963 alussa. Sen 
ensimmäisiä suomalaisomistajia olivat tv-ohjaaja Matti Kuusla, muotitaiteilija Sirkka 
Vesa-Kantele,iskelmälaulaja Robin, muusikko Kaarlo Kaartinen, arkkitedit Olli Kivinen ja 
Markus Tavio sekä professori Matti Bergström. 

Vuodest a 1962 aina vuot een 1980 ja yl i  500 000 MGB:t ä  
MGB 60 Vuot t a.

MGB 1970  Conver t ible

MGB GT 



MGB:n kilpailijoita 
1960-luvulla olivat 
muunmuassa Austin 
Healey ja Triumph tr 4. 
Ensimmäiset MGB:t 
valmistettiin moottorilla 
jossa oli 3 runkolaakeria 
joka vaihtui 5 runklaakeriseksi loppuvuodesta 1964. Vaihteisto oli aluksi niin sanottu 3 
syncro mikä tarkoitti 1:n ja pakin olevan syncronoimattomia. Myös tunnistettava 
yksityiskohta ennen vuotta 1965 olivat ovenkahvat jotka olivat ns. Vetokahvat 1965 tulivat 
ns. Painokahvat.

 Jos kaipaatte yksityiskotaisempaa tietoa mitä eroja eri vuosimalleissa MGB:ssä on 
suosittelen ankkimaan kirjan ORIGINAL MGB vuosimallit 1962-80. 

Kari V ja Rauno

MGB GT 1969 

MGC Konepell issä
  Kohoum a

MGB 1980   US Mall i

Vet okahvat              Painokahvet

1962 - 1965                1965 - 1980 



Antti Viuha oli saanut käsiinsä listauksen Traficomilta MG merkkisistä autoista jotka olivat 
liikennekäytössä 31.12.2020. Listaus oli jokseenkin vaikea selkoinen, mutta yritimme 
yksinkertaistaa sen luettavaan muotoon parhaan kykymme mukaan.

Mg:t oli listattu rekisteri tietojen mukaan joskus oli vaikeaa päätellä onko auto joka rekisteröity 
Mg roadster tai Mg avoauto Mg Midget vai MGA vaiko MGB, mutta tässä listausta vuosimallien 
mukaan. Listalla n 350 MG autoa joista 2 diesel käyttöistä yksi muu ja loput bensiinillä

1963        MG B                     17        MG Midget       2               MG 1100  1

1964        MG B                     40        MG Midget       4                MG 1100  1

1965        MG B                     31        MG Midget       4                MG 1100  2              MG Magnette 1

1966        MG B                     11        MG Midget       1

1967        MG B                      9         MGC                  1

1968        MG B                      6       MGC                  1                MG Midget  1

1969        MG B                     14       MG Midget       3

1970        MG B                     8        MG Midget       3

1971        MG B                   11       MG Midget       3 

1972        MG B                    8        MG Midget      1

1973        MG B                10       MG Midget       2

Traf icom  Tilast ot iet oa 

Vuosi     MG    Mall i      kpl.         MG    Mall i        kpl.

1930       MG  Midget    1

1936      MG TA                 1

1937      MG TA       1

1938     MG TA   1

1947 MG TC 1

1949 MG YA 1

1950 MG TD 2

1951 MG TD 6

1952 MG TD 7

1953 MG TD 4

1955 MG TF 4

1956 MG A 3    MG Magnette 1

1957 MG A 4    MG Magnette 1

1958 MG A 8

1959 MG A 13

1960 MG A 8

1961 MG A 12 MG Magnette 2

1962 MG A 2 MG Magnette 5   MGB 2



Vuosi       MG Mall i            Kpl           MG Mall i          Kpl

1974           MG B                      11                  MG Midget          1

1975           MG B                       2                   MG Midget          2

1976           MG B                       3

1977           MG B                       1

1978           MG B                       2 

1979           MG B                       1                    MG Midget        2

1980           MG B                       3

1983           MG Metro              1

1994          MG F                         1      Yht eensä          Kpl

1996          MG F                         1  MG Midget      1 

1998          MG F                         1  MG TA                     3

1999          MG F                         2  MG TC                     1

2000          MG F                         2  MG YA    1

2002          MG *                         5  MG TD   19

2003          MG *                        10   MG TF    7

2004          MG  *                        8  MG A    51

2005          MG  *                        2  MG B    190

MG Magnette            3

       MG C    2

       MG Midget   36

       MG 1100   4

       MG Metro     1

       MG F     7

MG * * 22

       

MG Yht eensä:

n. 348

  * *  MG Roover, MG 75,  MG ZT,  MG ZS,  MG ZT 260,  MG ZT-T,  MG Mini,  MG ZA,  MG 
ZR,  MG ZT-260,  ja Määrittelemättömät 

  Antti, Rauno ja Kari  



            Tervehdys
Uusimmassa Brittisportti lehdessä oli juttua 
nykyisestä omistajasta, jolla on jo 80-luvulla 
Suomeen tullut näyttelijän Jack Lemmonin uutena 
ostama MG TD brittisportti

Tämän MG:n tosiaan ensimmäinen suomalainen 
omistaja oli Robert Paulig, joka tilautti sen Mäkelän

veljesten Karin ja Jukan kautta.

Se oli juuri saapunut Kannukseen Mäkelä Auto 
Tuning tiloihin, kun olin siellä käymässä. He 
museokatsastivat ja huolsivat MG:n ennen sen 
luovuttamista Robert Pauligille. Kari kertoi ja 
esitteli MG:n historiaa ja sen merkitystä harrasteautossa. Se innostutti myös minut 
selvittämään oman Triumph TR3:n historian ja aikaisemmat omistajat.

Kannuksen ?pajalla? oli myös samoihin aikoihin Suomi historian omaava Ferrari 750 
Monza työn alla,

joka meni myös Robertille. Sillä hän osallistui mm. Eläintarhan muistoajoihin 
muutaman kerran.

Itse olen osallistunut myös kaikkiin Eltsun muistoajoihin vuodesta 1981 alkaen ja 
viimeisellä kerralla ajaen Eltsussa Formula Fordilla.

Mäkelän Kari ja Jukka olivat pioneereja aloittaessaan yli 25-vuotta vanhojen autojen 
maahantuonnin vuonna 1984 Suomeen ja niiden entisöinnin. Aikaisemmin he olivat 
hyvällä menestyksellä rakentaneet rata-autoja itselleen sekä asiakkailleen.

Jukka oli muuttanut Englantiin ja hankki autot sieltä, aluksi ne olivat enimmäkseen 
brittiautoja.

Minulla oli työn alla silloin TR3 ja tilasin osia myös heidän kauttaan, kuten rosteriset 
lokasuojien seeteri nauhat, sekä uuden johtosarjan. Ne saapuivat suoraan 
Kannukseen varsin arvokkaasti eli vuoden 1959 Rolls-Roycen takapenkillä.

Toimin silloin juustola-automaation projektipäällikkönä Pohjanmaalla mm. 
Toholammella ja monesti niillä

reissuilla työsuhde Ford Sierra kummasti ?eksyi? myös Kannukseen ja Mäkelän pajalle. 
Toinen paikka oli Kemoran moottorirata Vetelissä, jossa tuli harjoiteltua kuinka Sierraa 
viedään nelipyörä luisussa pääsuoran loivaan oikeaan mutkaan.

Autoon ei tullut koskaan naarmuakaan, mutta renkaiden kestokyky oli varsin kehno. 
Suomessa 80-luvulla ei ollut kuin kaksi moottorirataa, Ahvenisto ja Kemora.

Ari Leppälän kokemuksia 1980-luvun 
autoharrastuspiireistä.



Näyttelijä Jack Lemmonin MG TD päätyi Suomeen jo 1980-luvulla.

Veljekset perustivat ilmeisesti Suomen ensimmäisen klassikkoauto myymälän 
Helsinkiin Mannerheimintien

varrelle Tullinpuomiin. Pääsin tätä ihmettä katsomaan, kun olin saanut kutsun 
avajaisiin. Klassikko autot näkyivät näyteikkunassa ohiajavalle liikenteelle. Autojen 
sisään ja ulos saanti oli hieman hankalaa, kun piti koko iso näyteikkuna purkaa ja 
ramppien avulla autot sisään tai ulos.

Jukan muuttaessa Englannista takaisin Suomeen hän toi muuttoautona harvinaisen 
Ferrarin, jota pääsin koeajamaan Kemoralla, toki erittäin varovasti.

Robert Paulig tilasi Kari Mäkelältä itsepalvelu kahvinpaahto, annostelu, pussitus 
laitteiston Espooseen ja Kari hoiti suunnittelun ja valmistuksen Kannuksessa. Itse olin 
hieman mukana myös vaa` an osalta, joten yhteistyö Karin ja Robertin kanssa jatkui 
monella rintamalla pitkään. Juttelin Robertin kanssa myöhemmin muutaman kerran, 
kun meillä molemmilla oli työn alla Pagoda Mersut. Robert Paulig menehtyi hiljattain 
pitkään sairastettuaan.

Nykyisin Karin Kannuksen toimipisteen asiakkaat tulevat kaikki ulkomailta. He 
rakentavat pajallaan kilpa, - sekä erikoisautoja avaimet käteen periaatteella. Lisäksi 
Kari on perustanut klassikkoauto liikkeen Monacoon.

Matka on ollut pitkä Mannerheimintieltä Monacoon. Hieno saavutus.

Tosin onnistuihan se Mika Häkkiseltä myöskin Martinlaaksosta Monacoon.

Kävin 90-luvulla työmatkoilla Etelä-Ranskassa, Antibesissa, Grassessa sekä Nizzassa. 
Sain siellä ranskalaisilta uuden lempinimen ?Ari Vatanen?, joka saattoi johtua 
ajotyylistäni vuokra-autolla. Vapaa-ajalla pääsin minäkin käymään Monacossa ja 
hukkasin päivärahani Casinolla. Loppurahoilla sain kuitenkin tilattua kahvin Cafe de 
Paris terassilla ja samalla seuraten ohi lipuvia Ferrareita sekä Lamborghineja.

Terveisin Ari Leppälä  Lähde: TCCF ry Keulakuva 4/2021



Kuka olet  ja m it ä 

hom m ailet  MG 

har rast uksen 

ohella ?

Tapani Hovi, 

maanviljelijä-metsäalan 

yrittäjä Hollolasta.

Mist ä sait  k ipinän 

aut ohar rast ukseen, onko 

sinulla m uit a har rast uksia?

Kaikki mikä liikkuu ja pitää ääntä on aina kiinnostanut. Tällä hetkellä rakkain harrastus on möyriä 

Toyota BJ 40:llä maastoautosafareilla.

Aut osi (jos useam pia, n iin luet t ele kaikk i MG:t  ja m yös m uut  m ielenk iint oiset )?

MG Magnette 4D Sedan-56, MG Roadster -65, MG 1300 MKII 2D Sedan-71 ja MB 250 SE 

Coupe-65. MG Magnette. Isäni osti Magnetten 60 luvun alkupuolella ja tallensi auton pukeille 

rasvattuna vuonna -68. Hankin auton itselleni muutama vuosi sitten ja suuri haaveeni on 

kunnostaa auto ajoon tulevina vuosina. Mieluusti näkisin tyttäreni Elinan (2,5 vuotta) joskus 

Magneten ratissa.

Milloin ja m ist ä hank it  sen ?

Magnette on siis isältäni ja loput autot ovat tulleet vuosien varrella mikä mistäkin hankittua. 

Tosin olen ajatellut luopua Roadsterista ja MB Coupesta ajanpuutteen takia.

Mit en olet  ent isöinyt / rakennellut  sit ä ?

Mikä on suosikk iaut osi (jos useam pia, n iin m iksi juur i t äm ä) ?

Mit en paljon ajelet  si l lä ?

MG:t ovat tällä hetkellä "lepotilassa" kiitos Suomen verottajan, ja aikaa pitäisi riittää perheellekin, 

joten tulevaisuudessa aion keskittyä yhteen autoon ja luopua muista.

Miten M.G. Car Club of Finland ry:n toimintaa voisi kehittää?

Tapahtumia voisi olla enemmän pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin.

Rauno

Lähde:  Siipimutteri vuodelta 2000  



Lauantaiaamuna lähtö Helsingistä laivalla 
jossa aamiainen.  Sieltä rauhallisesti Viron 
pohjois rantaa seuraillen suuntana Rakvere 
ja  Aqva & Spa 4 tähden hotelli.

Sunnuntaina kohteena on Rakveren 
1500-luvun linnoitus, mahdollisuus, 
pukeutua ritariksi, vierailla viinikellarissa, 
kidutuskammiossa ja monissa muissa keskiaikaisissa paikoissa.  Linnoituksessa 
sijaitseva Shenkenbergin kievari järjestää meille  keskiaikaisten reseptien mukaan 
tehdyn lounaan.  

Viron m at ka ja 25+2 vuot isjuhlat

Rakvere & Vihula Manor  Count ry Club

18. - 20.6.2022

Ilm oit t aut um iset :

mgcc.finland@gmail.com  Matkan hinta /henkilö 265?  2-hengen huoneessa, 
359?/1-hengen huoneessa.  Lisämaksu  laivan aamiainen 18? , Buffet 27?  ja auto 67?      
Lisää infoa  Kerhon kotisivuilla    http://www.mgcc.fi/

Linnankieroksen ja lounaan jälkeen 

kohti Vihula Manor Country Club 

&Spa,  jossa meillä on kerhon 25 + 

2v juhlaillallinen ja yöpyminen. 

Maanantaina tallinaan, ja laivaan 

jossa illallispöytä odottaa.

Vihula Manos Count ry Club & Spa

Rakveren l innoit us



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

MGB:n uusia venttiileitä.  Uusia 
tasapää mäntiä 3-laakeriseen 
moottoriin.                               
Halda ja Speedpilot  mittarit.

Markku Huhtinen  
markku.huhtinen@netti.fi

Olavi Summanen, Mäntyharjulta on lahjoittanut kerholle  täysin korjatut & 

huolletut  MGB Jarrusatulat,  joissa uudet männät, uudet tiivisteet, myös 

lohkon välitiiviste uusi, uudet palat ja liukutapit.  (1 kpl vasen ja 1 kpl oikea)            

Tiedustelut:    rauno.halme@gmail.com  Espoo.



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

Muut  hal l i t uk sen jäsenet  (2022): 

- Niemenpalo Mart t i (vph)

- Ruuska Kauko (siht .) 

- Silvast i-Lundell Marja

- Honkanen Mikko 

- Gratschew Jani 

- Ellenberg Johan 

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 :  Ryhm ä:  MG Car Club Finland 

Osoit 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:  

Toukokuu 2022

Aineistopäivä: 05.05.2022
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