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Puheenjoht ajan palst a

 Kansikuva:  MG TD Juhla-ajo  Virossa 2022       Kuva: Pasi Perttula

 Takakansi:  European MG Event of the Year 2023   Denmark 

Näyttää siltä, kun pääsimme eroon Korona-rajoituksista, saimme toisen 

ongelman erittäin korkeat polttoainehinnat.  Joka tapauksessa näyttää 

siltä, että olemme onnistuneet toteuttamaan kaikki tähän mennessä 

suunnitellut tapahtumat/matkat, kuten Haiko Picnic, Viron matka, MG 

kesämatka, Sarvisalon kesätori sekä  vierailu Felix Björklundin tallille & 

lounas Porvoossa, mikä tarkoittaa, että juuri tämä Brittisportti on 

täynnä artikkeleita tapaamisista ja ajoista.  Lisätilan luomiseksi 

päätettiin laittaa Niksinurkka pitoon ja jatkaa taas myöhemmin  

yhdessä muiden MG-projektien kanssa. 

Viimeisenä haluaisin  muistuttaa kaikkia, että tänä vuonna 

ajokaudenpäätäjäiset ovat Lahdessa Karjalohjan Laiskanlinnan sijaan, 

missä meillä on ollut ajokaudenpäätäjäiset viime vuosina. 

Laitamme vielä sähköpostitse lisätietoja Lahden hotellista ja illallisesta 

hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, mikä on suunniteltu olevan 

lauantaina 1.10.2022.

Kesä ei ole vielä ohi, joten toivotan kaikille mukavia loppukesän MG 

tapaamisia/matkoja.

Kesäisin terveisin.

Rauno

Taust alla Rakveren l innoit us



 Kerhon kevätretki maaliskuu 2022
- Kevätkokous 18.3. 2022  
- Classic Motor Show Lahdessa   30.4 

- 1.5 2022

- Haikko Picnic sunnuntaina. 12.6. 

2022  klo. 10-13. Haikon kartano.

- Viron retki  ja kerhon 25 

- vuotisjuhla-ajo  18-20.6.2022

- MG kesäretki 9-10.7.2022

- Sarvisalon kesätori 23.7.2022 

- Britit kohtaavat elokuu ?

- Päiväretki/ lounas Porvooseen  

27.8.2022   

- Ajokauden päät t äjäisajo/ ret k i    

Hotelli Korpilampi 1. 9. 2022

- Syyskokous ja pikkujoulu 

18.11.2021 

 

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

- 2-6 August 2023 MGCC Denmark
- 2024 MGCC  Portugal
- 2025 MGCC  Italy
- 2026 MGCC  France

Toim int asuunni t elm a 2022

Muut a vuodelle 2022



Aurinko paistoi jälleen Perinteisenä Haikon Piknik päivänä

Kesäkuun toisena sunnuntaina MG Car Club of Finlandin perinteiselle 
Haikko piknikille saapui jälleen

monta eriväristä ja -mallista MG:tä. Yhteensä paikalla oli 20 MG:tä 
kuljettanineen ja apukuskeineen.

Kerho kutsunut tänä vuonna vieraakseen Triumph Kerhon, ja Haikkoon 
saapuikin 5 Triumphia.

Ohjelma Haikossa oli perinteinen. Seurustelua, eväiden syöntiä auringon 
paisteessa. Sää oli lähes helteinen. Tänä vuonna tekninen raati palkitsi 
punaisen Hannu Sundellin MGAn.

Yleisön suosikki oli 54 vuoden MG TF, omistajana Heikki Tupala.

Rocker Cover kisassa osallistujia oli 8, puolet MG:n venttiilikoppia ja puolet 
Triumphin. Finaalissa oli kaksi Triumphin venttiilikoppaa, ja voittaja oli Veijo 
Lanki, Motopoxillaan.

Pikinik oli jälleen kerran hauska tapahtuma, ja sää oli mitä parhain. Ensi 
vuonna uudelleen.

Marja

Haikon Piknik  12.6.2022





                       Kerhon päiväret k i/ lounas 27.08.2022 

Tämän vuoden päiväretkellä/ lounaalla käytiin Felixin ?pajalla? ja lounaalla Haikon 

Kartanossa. Neuvottelut  "pajalle" vierailusta alkoivat noin puolitoista vuotta sitten ja 

vihdoin kaikkien järjestelyjen jälkeen onnistuimme. Matka alkoi tuttuun tapaan 

Kehäkessalta, jonne kaikki pääkaupunkiseudun matkalaiset saapuivat noin klo 09.00 

kuppi kahvia ja keskusteluja erilaisista MG asioista.  

Aloitimme matkan suunnitelmien mukaan klo. 0945. Kaikki meni hyvin, kunnes Kehä 

III:lla ennen kääntymistä pienemmille teille Hannun MGA alkoi todella käydä huonosti. 

Pysähdyimme ja tarkastelimme, emmekä löytäneet mitään selvää häiriön syyttä, joten 

Hannu päätti palata kotiin ja olla ottamatta riskiä jatkamalla matkaa MGA:n kanssa. 

Ongelman itse asiassa aiheutti Hannun selvityksen perusteella se, että 

polttoaineputkissa oli kaikenlaista roskaa. 

 
 En si n m äin en  

BM W n  tekem ä  
au to 

BMW 503 Coupe  1956



Jatkoimme matkaamme  "pajalle" jonne kokoontui 

yhteensä 16 MG:tä aina vuodesta 1932 MG Magna 

vuoteen 2002 MG TF.  Pajan-ovet auki ja Felix antoi 

meille kattavan selostuksen siitä, kuinka hän aloitti 

BMW:n autojen keräämisen ja rakentelun, tarinat 

jatkui pajan sisällä, jossa hän kertoi jokaisen 

"pajassa" olevan 22 auton historian, tiedot/historia 

olivat  erittäin mielenkiintoisia ja valaiseva. Vanhin oli vuodelta 1933, mikä oli samalla 

ensimmäinen BMW tekemä ?auto?, sitä ennen BMW teki moottoreita lentokoneisiin ja 

moottoripyöriä.  Tämä ?talli? on hänen päätallinsa ja 

paikka missä voi huoltaa ja säilyttää kerättyjä BMW 

autoja.  Oli todella mielenkiintoista kuulla  jokaisen 

auton kaikki yksityiskohdat, miten se saatiin, ja 

entisöitiin kuten yhden BMW mallin entisöintiin meni 

yhdeksän vuotta, ja sama pätee periaatteessa 

moneen hänen autoista.

Kuten otsikkokin sanoo ?Päiväretki ja lounas?,  

matkamme jatkui, lounaalle Haikon Kartanoon jossa 

saimme MG:t parkkiin 

Kartanon nurmelle, siitä 

ravintolaan jossa meitä 

odotti maittava tyypillinen 

Haikon Kartanon 

lohilounas.

Rauno 

BMW 503 Coupe  1956

BMW 319



Per int einen MGCC Finlandin Vironret k i 

 ensiker t alaisen silm in

18-20.6.2022

Meidän mieluisimman autokerhomme (MGCC Finland) toiminta on löytänyt yli 25 

vuotisen historiansa aikana varsin vakiintuneen vuosiohjelman: Vakiona joka vuosi 

ovat sääntömääräiset kokoukset, Lahden Classic Motor show, Haikko Picnic, Viron 

matka ja ajokauden päättäjäistilaisuus. Näiden välissä on sopiva määrä kevät- ja 

kesäretkiä, Saimaan tai Savonlinnan ympäriajoja, kohtaaminen muiden Brittien kanssa 

jne.  Ja miksipä hyvää muuttamaan!

Olen ollut muutaman vuoden kerhon jäsenenä ja osallistunut joihinkin tapahtumiin. 

Niissä olen usein kuullut muisteltavan menneitä Viron matkoja ja päätinkin heti 

jäsenyyteni alussa lähteä mukaan niin pian kuin mahdillista. Koronan ja muiden 

yhteen sattumien vuoksi tämä tapahtui vasta tänä vuonna, mutta toisaalta se oli 

erinomainen hetki aloittaa, koska kyseessä oli kerhon 25+2 vuotis- juhla-ajo. Tuo +2 

tulee siis Koronalle menetetyistä vuosista.

Siispä yhdeksän autokuntaa oli Helsingin länsi satamassa hyvissä ajoin 18.6. aamulla 

odottelemassa laivaan pääsyä. Laivamme Megastar oli loppuunmyyty, mutta 

ruuhkasta huolimatta onnistuimme löytämään tiemme laivan ravintolaan. Matka sujui 

aamiaista nauttiessa ja parin tunnin kuluttua saavuimme Tallinnaan. Sieltä 

suuntasimme tietä numero 1 pitkin kohti itää ja Rakveren kaupunkia. 



Sunnuntai aamuna meille oli varattu 

opastettu vierailu Rakveren 

linnoituksessa. Linnan oli perustanut 

Tanskan kuningas vuonna 1220, mutta 

vuosisatojen kuluessa sen isännät olivat 

vaihtuneet säännöllisesti Tanskan, 

Saksan, Ruotsin ja Venäjän pitäessä 

linnaa vuorollaan hallussaan. Tuli 

mieleen, että mikään ei ole muuttunut sitten vuoden 1220. Vieraillessamme liehui 

linnan tornissa Eestin lippu, joka tuntui hyvältä ja toivonkin että huolimatta nykyisistä 

epävarmoista ajoista, näin tulisi jatkumaan hamaan tulevaisuuteen.

Kun auto letka oli saatu kasaan, käännyimme moottoritieltä pois kohti Vosun 

rantakaupunkia ja kahvi taukoa. Ennen Vosua koettiin matkan ensimmäinen (ja ainoa) 

tekninen ongelma, kun Henrikin TD:n lataus valo alkoi palaa. Pienen johtojen 

oikomisen jälkeen ongelma saatiin hallintaan ja matka jatkui.

Määränpäämme Rakveressa 

oli Aqva & Spa Hotelli, joka 

oli erinomainen. 

Allekirjoittanut tutustui 

myös kylpylään, jonka 

lukuisat saunat ja altaat 

vetivät hyvin vertoja 

parhaille Suomalaisille 

kylpylöille ja luulen, että 

Suomalaisilla saattaisi olla 

oppimistakin Virolaisilta 

mm. Saunojen sisustuksen 

ja musiikin käytön suhteen. Kävimme illallisella Virma Pubissa, jossa sekä juoma, 

ruoka että tunnelma olivat sympaattisia ja illan vanhentuessa saimme kuunnella myös 

hieman elävää musiikkia. 



Linnassa opimme hyödyllisiä asioita 

alkemiasta ja kidutustaidosta. Ehkäpä se 

auttaa meitä pitämään MG:t maanteillä 

lähestyvästä sähköauto tsunamista 

huolimatta.

Iltapäivällä siirryimme Vilhulan kartanoon, 

johon majoituimme seuraavaksi yöksi. 

Kartanossa meillä oli kerhon 25+2 vuotis- 

juhlaillallinen sekä samaan aikaan Henrikin 

syntymäpäivä. Oli 

siis kaksinkertainen 

syy nostaa maljoja 

ja pitää puheita. 

Ennen illallista oli 

kuitenkin frisbeen 

heittokilpailu, jonka 

voitto meni niukasti 

Antille Triumphin 

leiriin. 

Ruudin t ek ijät  t yössään



Maanantai aamuna oli aika palata Tallinnaan. Matkalla täydensimme sekä autojemme 

että henkilökohtaiset juomavarastot ja sitten siirryimme laivaan nauttimaan 

paluumatkan illallista.

Ensikertalaisena minun täytyy myöntää, että ymmärrän nyt paremmin tuon pitkän 

tradition käydä vuosittain Viron retkellä.  Maa on hieman erilainen kuin oma maamme, 

joka tuo vierailuun eksotiikkaa ja eteläiset naapurimme ovat hyvin sympaattista väkeä. 

Eesti on hämmästyttävän lähellä meitä ja välimatkat siellä ovat lyhyitä.

Vierailimme upeissa ja mielenkiintoisissa paikoissa, mutta, ehkä tärkeintä on MGCC 

Finlandin jäsenten hyvä henki ja huumori. Lisäksi useiden henkilöiden huimat 

kokemukset auto matkoista maailman äärissä inspiroivat suunnittelemaan uusia 

seikkailuita. Uusikin tulokas kuten allekirjoittanut tuntee itsensä tervetulleeksi 

joukkoon. Autot eivät ole ainoa mielenkiinnon kohde ja kerholaisten mieli on avoin 

niin että jopa Triumphilla ja mikä vielä pahempaa matkailuautolla liikkuvat jäsenet 

hyväksytään suuremmin murisematta mukaan matkalle. 

Suosittelen siis lämpimästi niille jäsenille, 

jotka eivät vielä ole osallistuneet kerhon 

tapahtumiin aloittamaan mahdollisimman 

pian. Ensi vuonna lähdemme taas 

kesäkuussa Viron retkelle.

Parhain terveisin

Timo Heinonen

Vihulan kar t ano 



MG kesäret k i  Vääksy & Ant in aut om useo

Tämän vuotinen kesäretkemme suuntautui Lahden seudulle, matka alkoi Lauantaina 
Heinäkuun 9 päivä Kehäkessalta. Lähtö aamuna 
ripotteli hieman vettä mutta onneksi paikalle oli 
saapunut neljä punaista MG autoa.

Lähtö sovitusti 9:30 kohti Mäntsälän Juustoporttia, 
menimme pikkuteitä Kellokosken kautta. 
Mäntsälässä meitä odottikin yksi punainen MG lisää 
joka oli tullut paikalle Rymättylästä asti.

Sitten letkassa kohti vääksyn 
Majakka paviljonkia jossa 
nautimme maittavan grilli lounaan 
Paviljongin pihassa meitä odottikin 
paikallinen musta lammas eli Ahti 
kauniilla mustalla A:lla jonka olin 
houkutellut paikalle edellisenä 
Tiistaina Vääksyn Mobilisti illassa, 
oli hienoa saada paikallinen kaveri 
vetämään letkamme Pukkilan 
harjulle ja Kalkkisiin josta 
menimme Antin automuseolle 
Vesivehmaalle. Täällä Antti ja Lea 
ottivat meidät sydämmellisesti 
vastaan ja tarinoita olisi riittänyt 
vaikka koko illaksi, mutta osa 
meistä lähti takaisin etelään ja me 
muut siirryimme Hotelli Tallukkaan 
jossa tarinointia ja pieni iltapala. Viin i- ja Puut arhat i la Piham aan 

Kauppa & Kahvila



Aamulla autoista katot alas aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta suuntasimme upeita 
mutkateitä pitkin kohti Lammia ja Kärkölän kautta Mäntsälään, jossa hyvästelimme 
Länsisuomalaiset ja me jatkoimme takaisin Pääkaupunki seudulle.

Mukaan olisi kyllä mahtunut enemmänkin autoja ja jos 
teillä on ideoita kohteista ja ajankohdasta retkille ottakaa 
yhteyttä meihin.

Kesäterveisin

Kari ja Rauno

Ant in aut om useo 

Vesivehm aa

Holden FJ Special 1954

 Aust raliast a !



         Tor i l la t avat aan eli           
Sarvsalön t or ipäivät

Oli synkkä ja myrskyinen yö, eikä se 
aamukaan näyttänyt juuri paremmalta. Sadetutka esitti 
sadekuuroja Porvoon paikkeilla ja itäinen taivas uhkasi 
tummana.

No kuitenkin kahdeksan maissa oli sen verran poutaa että 
matkaan lähdettiin, Riitta ja minä, mieli ylhäällä, katto 
alhaalla ja siellä se sitten pysyikin koko matkan ajan.

Kehäkessalla odottelivat Kari V, Ann+Rauno ja siitä 
hetimiten matkaan. Katri ja Sale tulivat myös viimetipassa 
paikalle kurvaten sujuvasti jonon hännille.

Vanhan Porvoontien maalaismaisemat vaihtuivat rivakasti ja Porvoossa odotteli 
Nikolai liittyen porukkaan. Suuntana Isnäs ja siirtyminen mutkaisille,hyväpäällysteisille 
pikkuteille, sateenuhkaa niskassa sekä pisaroita tuulilasissa pääsimme perille. Paikalla 
oli jo muita klubilaisia, reilu puolentusinaa MG:tä, joten klubin edutusta oli kyllä ihan 
sopivasti.

Christer Porvoosta ohjasti autot paikoilleen ja muutenkin hoiti mallikkaasti 
tapahtuman kulun klubin osalta, alkutervehdyksestä hyvästelyihin saakka, kiitos siitä!

Torilla tarinaa riitt i, kun monien 
ystävien tapaamisesta oli kulunut 
koronan vuoksi aikaa ja riemuisaa oli 
nähdä taas heitä sekä myös tutustua 
uusin klubilaisiin.

Mukavaa huomaavaisuutta paikallisilta 
osoitti, minkä Christer oli myös sopinut, 
että kylätoimikunta tarjoaa meille  
kahvit pullan kera. Paikalla 
ollut toriyleisö tutkiskeli 
kiinnostuneina 
ajopelejämme ja meillekin 
oli nähtävää toisista 
klassikkoautoista ja 
moottoripyöristä.



Kotiinviemisinä tuli mukaan kylän kalastajan tekemiä kalapihvejä, jotka jo 
aikaisemmilta vuosilta on todettu erinomaisiksi, lähitiloilta tuotettuja vihanneksia ym. 
ja vielä laatikollinen kevätkääryleitä alkuperäisen reseptin taitajalta lauantain 
iltapalaksi.

Lounas oli, tavan mukaan,  järjestetty läheisessä  Wäfarsin kartanon kesäravintolassa: 
lohikeittoa, kääretorttua ja kahvit, jonka jälkeen ajeltiin ryhmässä pieni idyllinen 
saarikierros Christerin johdattelemana.

Siinä sitten tien pientareella jätettiin lopuksi hyvästit Porvoon ym. klubilaisille ja 
kotimatkalla vielä me 
länteenpäin matkaajat 
saimme nauttia taidetta ja 
jäätelöä Gumbostrand konst 
& form bistrossa.

Reissu oli mukava, 
maisemat parempia, mutta 
parasta varmaan oli tavata 
hyvät ystävät, saada uusia 
tuttavuuksia, muistella 
menneet ja tuumiskella 
tulevat tapaamiset !

Tämän kertoili

Kari Kallio



MG Tapaht um a Gabicce Maressa

23.5.?30.5.2022

Matka alkoi laivalla Travemundeen, joka oli perillä Travemyndessä  klo. 21.45 eli 

suoraan hotelliin.  Aamulla suunta MG:lä oli Lyypekistä kohti Eisenachia, joka oli vähän 

turhan pitkä päivämatka reilu 430km.  Tämä oli niinkuin siirtymätaival joten käytimme 

isoja teitä ja reilua matka vauhtia.

Seuraava kohde olikin Heidelberg jonne ajettiin vain 

pikkuteitä niinkuin asiaan kuuluu. Iltapäivällä ja 

auringon paistaessa +25, köysiradalla ylös tutustumaan 

Heidelbergin linnaan, jossa voisi viettää muutaman 

päivän helposti, mutta aika on kortilla joten seuraavana 

aamuna lähtö kohti Obersulmin  ja vierailemaan Walter 

Preschl:in luona.  Hänen kokoelmaan kuuluu, MGTA, 

MGA, MGB ja nyt viimeisin MG YA jonka rakentaminen 

vei 4 vuotta, ja rakenteella on jälleen MGB.  Waltern 

neuvojen mukaan, katto alhaalla upeita pikkuteitä kohti 

ennakkoon varattuun hotelliin Stuttgartiin aivan 

Mercedes museon vieressä. 

Br it t ispor t t i  paraat i paikkalla

MG YA  1951



Mercedes-museo Stuttgartissa on järjestetty siten, 

että nouset hissillä ylös ja kävelet sitten alas, alkaen 

heidän vanhemmasta M1 Pioniere (1886-1900) 

mallistaan, erittäin mielenkiintoinen museo joka 

todella kannatti laittaa yhdeksi matkan kohteeksi. 

Stuttgartista  kohti Fernpassia, tarkoitus oli ylittää 

alpit pikku teitä mutta tiet olivat joko lumen 

peitossa tai korjauksessa, joten Reschenpassen 

tien/tunnelin kautta Italiaan.  

Seuraavaksi Hotelliksi 

valikoitui Hotel Posti, 

jossa meidän huoneen 

ovi ja sen lukko oli jostain 1800 luvulta, mutta hyvin toimi, 

kun ensin oppi käyttämään. Hotellin rouva vakuutti meille, 

että Stelvio Sola olisi auki, joten sitä kohti.  Pääsimme aika 

lähelle aina 1966 metrin korkeuteen, kun saavuimme kyltille, 

?Tie on suljettu?, ei muutakuin U-käännös ja kohti etelää.  

Turisti aika ei ollut vielä alkanut joten kovin montaa hotellia 

ei ollut auki, niinpä päätettiin kokeilla Agri Revena B&B johon 

saatiin hyvät suositukset, laittoivat meille vielä hienon 

illallisen heidän omalla viinillä vaikka oli B&B.  Agri Revena 

on pieni maatila, joka kasvattaa rypäleitä, joista suurin osa 

myydään viinin valmistajille, ja osa omaan käyttöön.

Matka kohti Gabicce Mare, joka on noin 

250 km Venetsiasta etelään, Italian 

itärannikolla.  Meillä oli San Marco 

Hotelli varattuna jossa on oltu myös 

aikaisempien vierailujen aikana, 

mukava pieni hotelli keskellä 

kaupunkia.  Seuraavalle päivälle ei ollut 

kohdetta, oli niinsanottu varapäivä 

päätettiin, että mennään katsomaan Frasassin luolia kuten Markku Pellinen suositteli, 

noin 110 km. etelään.  Frasassin luolat ovat todella vaikuttavia, ja hyvä opas joka vei 

meidät kiertueelle, mutta ei luolaan numero 7 joka on nimeltään "Finlandia", koska 

siinä on järvi!



Paluumatkalla olikin jo tankkauksen aika joten pysähdyimme ottamaan bensaa (1,85 

?/litra), mutta siitä vasta tulikin ongelma, kortti jäi jumiin koneeseen! "Toimisto"  

oikeastaan vain kahvila - ei ollut kiinnostunut auttamaan, lopulta onnistuin pienellä 

ruuvimeisselillä kaivamaan kortti esiin ja ulos, kortin toinen pää vaurioitui niin pahasti 

että sen käyttö toimii vain jos koko korttia ei tarvitse laittaa koneeseen.

Ensimmäinen MG tapahtuman 

ajopäivä.  Saattue, tietysti Italian 

poliisin saattamana 20 MG:tä ja 8 

moottoripyöräpoliisia sekä  poliisin 

BMW.  Poliisin BMW ajaa edellä 

vilkut päällä, ja moottoripyörä 

poliisit pysäytää kaiken 

muunliikenteen, kun konvoi on 

menny risteyksen ohi niin 

poliisit ajaa todella lujaa 

seuraavaan risteykseen, ja 

pysäyttää liikenteen. 

Ajojärjestys on aina niin että 

vanhimmat  autot ensin, 

jättäen meidät MGB:llä 

lähelle saattueen takaosaa 

juuri MGF:ien edellä.  



Noin yhteen vetona voisi sanoa että viikko 

meni, kaavalla hotellissa aamiainen, 

kohteeseen noin 60 - 90 km konvoissa, 

parintunnin kaupunkikierros kiertäen 

kirkkoja ja muita mielenkiintoisia 

nähtävyyksiä, lounas noin 2-3 tuntia, ja 

takaisin hotelliin.  Lounaalla on aina  

erittäin ystävälliset poliisit mukana, ja aina 

saman kaavan mukaan, kaksi 

pastaruokaa, pääruoka, jälkiruoka, tietysti 

paikallisen viinin tai oluen kera.  Kokonaisuutena erittäin onnistunut MG tapaaminen, vaikka 

osanottajia oli vain 20 autokuntaa, kun normaalisti on ollut 50 - 60.

Paluumatka, jonka 

ajattelimme aloittaa 

menemällä lounaaseen 

2500 vuotta vanhaan 

Bagnoregioon kylään, 

pienen vuoren huipulla, 

mielenkiintoinen hyvin 

säilynyt historiallinen kaupunki.

Ravennan pohjoispuolella MG.n laturi antoin vihjeitä että kaikki ei ole kunnossa.  Joka 

tapauksessa saavuimme Venetsiaan mukavasti iltapäivällä, hotelliin ja heti vesibussilla 

Pyhän Markuksen torille missä iso jazz orkesteri soitti, just mukavaa rentouttavaa 

musiikkia.

Lähtö Venetsiasta kohti pohjoista sujui hyvin, ei 

ongelmia, mutta pienen kartanluku tauon 

jälkeen MG ei startannut. Ilmeisesti akku oli 

tyhjä, kytkin minun pienen kännykän kokoisen 

vara akun MG akkuun jolla ajoimme ympäri 

kaupunkia etsien autosähkökorjaamoa. 

Lopulta muutaman tunnin etsiskelyn jälkeen 

löysimme Elettrauton, jolla oli testi mittarit 

näihin 70 luvun autoihin,  ja saivat korjattua  

ongelman, laturin hiilet oli loppuun 

kuluneet, olisi pitänyt tarkistaa ennen 

lähtöä!  MG lat ur i t est ipenkk issä



Lähtö kohti alppeja vaikka oltiin hivenen huolissamme MG laturista ja akusta, mutta 

päätettiin jatkaa matkaa peukut pystyssä.  Laturi ongelmien takia matkaksi tuli vain 

ehkä 50km ja jäätiin hotelliin jo ennen San Boldo Solaa.  San Boldo on hyvin pieni sola, 

vain yhden kaistan levyinen, liikennevalot ohjaavat sisäänpääsyä.  Tunneleiden jälkeen 

tie jatkuu edelleen yhden kaista leveydellä mutta kaksisuuntaisena siinä vain toivoo 

ettei tulisi vastaantulijoita, tie on vuoren rinteessä jossa on pudotusta reilu 400 metriä, 

eikä kaidetta, ei kovin miellyttävä tunne.  Matka jatkuin vielä kahden solan Passo 

Tonalen ja Passo Gavian korkeus 2 652 m läpi ja sitten Bormioon.

MG jarrut oli alkanut  pitämään outoa ääntä, niinkuin palat olisi loppuunkuluneet, joten 

tuli käytettyä enemmän moottorijarrutusta.  MG hotellin parkissa, ja me kävellen 

kaupungilla hakemassa uusia jarrupaloja.  Hyvän näköinen autovaraosaliike 

Autocambio löytyi mutta MGB jarrupaloja ei, sanoivat että ehkä jos tilataan niin ensi 

viikolla tulee.  Takaisin hotellin parkkipaikalle ja päätin katsoa kuikka pahasti jarrut on 

kuluneet.  Ei ne palat kuluneet olleet mutta yksi vasemman etupyörän jarrupala oli pois 

paikoiltaan, noin 90 

asteen kulmassa ja 

hankasi jarrunapaan 

sittä se kova 

ääni/meteli tuli.  

Tarkistin jarrupalat 

ja uudelleen kasaan, 

pieni testi jarrutus ja 

tuntui hyvältä.

San Boldo sola



Aamulla jatkoimme matkaa 

kohti Stelvio Solaa (2760m), 

jokaisen jarrutuksen jälkeen 

stoppi ja  tarkistamaan 

jarrupalojen asento jotka 

näytti nyt olevan niinkuin 

pitää. Ajettiin varovasti 

hiljaa vaihteilla jarruttaen ja 

joskus käsijarrua käyttäen.  

Jos jarruja olisi tarvinnut 

niin kyllä ne toimi, minä vain 

en oikein luottanut niihin. 

Seuraavan päivänä kohti Itävaltaa, ja Innsbruckia. Hotelli Gasthof Korethin kaupungin 

keskustasta josta oli vain lyhyt matka Innsbruckin päärautatieasemalle ja autojunaan, 

jolla Hampuriin, sieltä Travemundeen, josta laivalla Helsinkiin. 

Kilometrejä tuli 4495 km, sää oli hieno ja matka täysin onnistunut, mitä nyt pieniä 

häiriöitä laturissa ja jarruissa.

Matkalaiset:  Sveitsi 3, Saksa 5, Englanti 2, Itävalta 1, Belkia 2, Hollanti 4, Norja 1, Tanska 

1, Suomi 1. Vanhin auto oli MG TC 1938 ajamalla Sveitsistä!   Uusin MG TF 2003 

Hollannista.

Kesäisin terveisin

Rauno & Ann

Mat kalla koht i St elvio solaa



Savonlinnan Ret keilyajot  2022
 11.6.2022 järjestettiin kuudennet Savonlinnan Retkeilyajot. Retkeilyajot on yksitapahtuma 
Savonlinnan  Kesän avauksessa, on laivojen siunaus purjehduskaudelle, juoksukisaa,kaupoissa 
tarjouspäivä ym.

Ajot aloitimme  perjantai-iltapäivällä höyrylaivaristeilyllä ja Seurahuoneen  Muikkubaarissa 
paistetuilla muikuilla ja valkoviinillä.( Raunon elämän ensimmäiset muikut)

Ilta Hotelli Hozpitsin terassilla mobilistiystävien kera.

Savonlinnan pääkatu, Olavinkatu oli suljettu kävelykaduksi,  noin 200 mobiiliautoa oli 
vinoparkissa molemminpuolin katua.

Lähtö tapahti Olavinkadulta 45 sekunnin välein. Reitti kierteli vaihtelevia maalaismaisemia 
Kerimäelle, aikaa oli tutustua Maailman suurimpaan puukirkkoon. Matka jatkui edelleen 
Punkaharjun ?Vuosisadan? tietä lounastauolle Harjun Porttiin. Ruokailun jälkeen hengenravintoa: 
tutustuminen Taiteilija Johanna Oraksen ataljeehen ja Taidekartanon näyttelyyn. Hieno kokemus !! 
Palattiin rauhalliseti ajellen kauniin 
ohitustien kautta takaisin 
Olavinkadulle, jossa ohjaus 
vinoparkkiin. Ajoreitti noin 90 km 
,ei tehtävärasteja, aikaa oli 
mobilistiystävien tapaamiseen ja 
torilla käyntiin, ym shoppailuun.

Järjestäjiltä saamani tiedon mukaan 
Olavinkadulla tapahtumaa seurasi  
noin 3000-4000 ihmistä.

Ensikesänä uusiksi!! 

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

MGA 1600 cc Moottori/ lohko Lohjalla, lisätietoa.  Risto Laakso 044 329 0464



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

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:  

Joukuu 2022

Aineistopäivä: 03.12.2022
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