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Puheenjoht ajan palst a

 Kansikuva:  Sarvisalon kesätori 2022           Kuva: Rauno

 Takakansi:  MG HS 2022    Fabio Filippello Event  Gabicce Mare

Kuluneena vuonna 2022 onnistuimme saamaan suurimman osan suunnitelluista 

toiminnoista/matkoista tehdyksi, vaikka koronapandemia oli vasta poistumassa ja bensan 

hinta on ollut turhankin korkealla, tilaisuuksien osallistujamäärät ovat myös olleet pääosin 

erittäin hyviä.  

Kerhon kevät retket, jotka alkoivat vuonna 2020 matkalla Riikaan oli suosittu samoin kuin 

tämän vuoden kevätmatka Tampereelle, joten olemme päättäneet jatkaa kevätmatkoja 

samalla tavalla myös tulevana keväänä.  Ensivuoden kevätmatka on ajateltu tapahtuvan  

maaliskuussa ja suuntautuu Tampereelle/Mobiliaan.

Uutena tai ainakin muutaman vuoden paussin jälkeen, olemme päättäneet ottaa osaa Lahden 

Motor Show tapahtumaan ja tällä kertaa ehkä kahdella MG:lä.  Kaikki muut 

tapahtumat/matkat joista enemmän seuraavalla sivulla ovat enemmän tai vähemmän rutiineja 

jotka tehdään joka vuosi. Toivonkin että nähdään joissakin näissä, ellei sitten kaikissa 

tapahtumissa.

Tässä vielä kerhon internetistä.  Kotisivut: http://www.mgcc.fi  on jossa jäsenille oma osasto ja 

siellä mm. vanhoja Brittisportti lehtiä, Ruotsin ja Tanskan MG kerhojen jäsenlehtiä jotka vaatii 

salasanan mgcc käyttöä, Kevät Ja syyskokousten pöytäkirjoja vuodesta 2021, valokuvia ja 

videoita kerhon tilaisuuksista. 

Kerhon sähköposti: mgcc.finland@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/MGCarClubFinland 

Kerholaisten keskustelufoorumi: Facebook : MG Car  Club Finland Ryhm ä

Haluan toivottaa 
hallituksen ja  omasta 

puolesta kaikille  
Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 
2023 

Rauno

Vuoden 2023 Jäsenm aksu:   Maksetaan ensivuonna. Brittisportti No. 
1/2023 mukana tulee tilisiirtolomake ja viitenumero jota tulisi käyttää.  

http://www.mgcc.fi
https://www.facebook.com/MGCarClubFinland


*    Kerhon kevät ret k i:  11 - 12 .3  

 Tam pere/Mobil ia 

   *    Kevät kokous:  17.3.  Gast ropub 

St one's Helsink i 

   *   Cassic Mot or  Show :  Laht i 6 - 7 .5

   *   Päiväret k i/ lounas Mat hildedalin 

 ruukk i.  20.5.

   *   Haikko Picnic : 4. 6. 

*  Viron ret k i: 10 - 12 .6

     

   

 

   *   MG kesäret k i:  8 - 9. 7.   

   *   Sarvisalon kesät or i:  22.7.

   *   Br it i t  koht aavat : A/C  Laht i      

Elokuu . 

   *   Päiväret k i ja lounas :  19.8.      

   *   Ajokauden päät t äjäiset : 30.9 -1.10

   *   Syyskokous ja pikkujoulu 17.11. 

Gast ropub St one's Helsink i        

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 

2023  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

Aik a t äyt t ää k alent er i  !
Toim int asuunni t elm a 2023

Muut a vuodelle 2023

Tarkempaa infoa kotisivuilla  http://www.mgcc.fi/ tapahtumat.html 

http://www.mgcc.fi/tapahtumat.html


Nik sinurk k a

Tässä olisi pieni niksi öljymäärän 
tarkistukseen.  Yleensä, kun 
tarkistetaan öljypinnan korkeus niin 
öljytikku nostetaan ylös, 
puhdistetaan jollain rätillä tai 
paperilla laitetaan takaisin ja taas 
ylös öljypinnan tarkistamista varten.  
Englantilainen insinööri on tehnyt 
tämän työn helpoksi MGF ja MG 
TF:ssä.  Nostat öljytikkua vain noin 10 
cm jonka jälkeen puristat kuvassa 

olevista nupeista ja nosta puhdas tikku ylös, sitten vain takaisin ja tarkista öljyn 
korkeus moottorissa. 

MGB:en 
bensapumppu, 
kuten tiedämme 
on erittäin 
hankalassa 
paikassa taka 
akselin edessä.  
Laitoin vara 
pumpun 
konehuoneeseen 
ihan varmuuden 
vuoksi, eikä sen 
jälkeen ole ollut mitään ongelmaa alkuperäisen pumpun kanssa. 

Rauno



MG-Klubin ajokauden päät ös Korpilam m ella

Hyvissä ajoin lauantaina ennen puoltapäivää kaarsimme 
Bembölen kahvituvan yläparkkiin, joka oli lähtöpaikka 
viikonlopun ajeluretkelle ja ajokauden päättäjäisille.

Autoja oli jo paikalla puolen tusinaa ja muutama myöhäinen 
tuli vielä lisää. Kotvan kuluttua lähdimme siitä Bodomjärven 
rantoja myötäillen kohti Espoon Automuseota , joka oli 
sovittu retkemme tutustumiskohteeksi.

Museota oli viimenäkemältä osin kunnostettu ja nytkin oli monta museoaktiivia 
remontoimassa reippaana paikkoja ja ajoneuvoja. Kierros näyttelytiloissa ihailemassa vielä 
vanhempia autoja, kuin ne, joilla itse liikuimme ja päätteeksi vielä oli pihalla tämän vuoden 
Klubilaisen pystin luovutus Christerille Porvoosta. Hän on vuosikausia järjestänyt Sarvisalon 
toripäivien kokoontumisia sekä siihen liittyviä monia mielenkiintoisia oheisohjelmia ja 
saaristoajeluja.

Suunta kohti Hotelli Korpilampea vanhoja hyväpintaisia kantateitä matkaillen, jotka

olivat tosi oivallisia ajeltavia MG- urheiluautoillemme. Pilvipoutaista, syksyistä

keliä, toki välillä aurinko näyttäytyi saaden ruskan värit loistamaan.



Asettauduttiin hotelliin ja hetimiten syöksyimme Mölkkykoitokseen, jonka kiivaan kilpailun 
päätteeksi voitti suvereeniin tyyliin Nikolai, oli varmaan harjoitellut kotona..

Myöhemmin iltapäivällä jatkettiin saunomisella, tietovisailulla, tulevien ajotapahtumien 
pohdiskelulla ym. yleistä pulinaa, josta siirryimme sujuvasti iltaruokailuun. 

Helena näyt t ää m all ia

Kuka sen nyt  voit t i  ?



  

Aamiaisen jälkeen jatkettiin vielä hetki 
höpöttelyä, jonka jälkeen kamat kasaan ja

kotimatkalle. Itäsuuntaan lähtijöitä olimme 
me, Marja ja Kari V, joka vielä ajelutti meitä 
pikkuteiden kautta kotikonnuille. Mukavaa 
toimintaa, hyviä ajoreittejä ja kivoja 
kavereita, siinä puitteet tämän vuoden 
MG-Klubin ajokauden lopettajaisille.

Erikoiskunniamaininta tulee kyllä Marjalle, 
joka ajoi koko reissun ilman kattoa hienolla 
remmiahdetulla MGA:lla. Lämpötilat olivat 
siinä kymmenen asteen hujakoilla, aamulla vielä vähemmän, eikä kuulemma paleltanut!

Riitta ja Kari Kallio

Mölkkyk isan voit t aja Nikolai

 Iltasella vielä hetki yhdessä baarin puolella yksillä, josta pikkuhiljaa porukka häipyi yöpuulle.



Br it ish Mot or  Museum  ? Gaydon

Viikonloppu vierailu Gaydonissa 3-4.9.2022

Tässä matkakertomus vihjeeksi ja inspiraatioksi niille, jotka eivät vielä ole vierailleet 

kyseisessä paikassa. Minun matkani oli todellinen pikavierailu, sillä lähdin matkaan 

lauantaiaamuna ja palasin myöhään sunnuntai iltana. Silti yksi päivä museossa 

riittää hyvin ja vielä jäi hieman aikaa tutustua paikkakuntaankin.

 Vuokrasin auton Heathrown lentokentältä ja yövyin paikassa nimeltä Banbury. Se on 

pieni historiallinen kaupunki luoteeseen Lontoosta n. 65 mailia Heathrown 

lentokentältä moottoritien M40 varrella. Gaydon on vain hieman kauempana samaa 

tietä.

British Motor Museum on melko 

uusi ja hyvin moderni ? 

automuseoksi suunniteltu 

rakennus. Autot olivat esillä 

valmistus vuosikymmenittäin ja 

aihepiireittäin ja joitain hyvin 

erityisiä autoyksilöitä oli siellä 

myös kuten prototyyppejä, tai 

ensimmäinen valmistettu yksilö 

tai Monte Carlo voittaja auto jne. 

Museo oli koristeltu asiaan 

kuuluvalla rekvisiitalla kuten aikakausien valokuvilla ja historiatiedoilla.

Erityisesti mieltäni lämmitti muutamat esillä olleet MG Metro autot, onhan 

minullakin tallissani toinen tiettävästi kahdesta Suomeen päätyneestä yksilöstä.

British Motor Museosta 

voi myös tilata omaan 

Brittiautoonsa n.s. 

Heritage Certifigate 

dokumentin, josta 

ilmenee tietoja autostasi 

muun muassa 

valmistuspäivä, mihin 

auto oli tehtaalta 

toimitettu, alkuperäinen 

värisävy, jne. 



Museossa on myös 

matkamuisto myymälä, 

mutta sen valikoima oli 

pienoinen pettymys 

minulle. Ainoa ostamani 

matkamuisto oli British 

Leyland kyltti, joka oli 

replica alkuperäisestä BL logosta.

Päämuseon vieressä on toinen hieman 

tavanomaisempi rakennus, jossa oli 

pohjakerroksessa esillä laaja kokoelma eri 

mallisia Jaguaareja, korjauspaja ja 

yläkerroksessa sekalainen kokoelma 

brittiautoja tiiviisti pakattuna odottamaan 

entisöintiä tai näytteille panoa.

Tämä on paikka, jossa jokaisen Brittiauto 

harrastajan kannattaa käydä ainakin kerran elämässään 

ja jopa tällaisella pikavierailulla ehtii nauttia museon 

lisäksi maailman parhaasta oluesta aidossa Bubissa ja 

erinomaisesta englantilaisesta aamiaisesta hotellissa.

Terveisin

Timo Heinonen



     

Valmistenumero: KAA 21/35171

Korin numero:ZAB 033915                                                     

Moottorin numero: 15 GC-U-H 

17476 Mittarilukema: 14900 

mailia

9.2.2022  siirrettiin kuvassa oleva 

MG-Magnette WHD-Gordin 

navetanvintiltä Mäntyharjulle 

Virransalmentie 55 ,Matti 

Ahtiaisen omistamaan halliin. 

MG:n sain lahjoituksena Clas 

Palmbergilta  ehdolla, että 

kunnostan auton ajokuntoon. 

Sydämelliset kiitokset Clas!  Auto 

on Väinö Tannerin sukuun 

kuuluvan henkilön maahantuoma 

muuttoauto Sri Lankasta. ( Sri 

Lankan kilvet). Noudettu Kai Lauri 

Bremerin toimesta Tannerien 

tilalta Vihdistä. Bremer toi auton 

Woikoskelle rasvatehtaalle.Kun 

Bremer oli pudottamassa autoa 

Woikosken tehtaan pihaan, 

paikalle tullut Clas Palmberg kysyi     

KL Bremeriltä, että mitä hän 

touhuaa? KL Bremerin vastaus oli: 

Sinä ostit juuri tämän auton. 

Automuseon valmistuttua MG 

siirrettiin aihiona odottamaan  

Nurmaalle WHD-Gordin navetanvintille.

MG- Magnette  kunnostus. 

10.2.2022. Kattoverhoilu kohtakaisen hyvä.



Nyt alkoi mielenkiintoinen vaihe, jännityksellä odotan, mitä tuleman pitää= ruostetta 

tietenkin, onko peltejä puhkiruostunut.  Penkit ovat hyvät ,samoin ovipahvit. Penkkien 

poiston jälkeen lattiamatot ja huovat pois,ruostetta vähän ,huomioiden auton      

säilytyksen.Vasemman puolen etujalkatilassa ruostevaurio 10 neliösentin pala, 

muuten pohja näyttää ehjältä. Ovitiivisteet menee uusiksi,samoin 

lattiamatot.Mahonki ja pähkinäpuupinnat ,lakka hilseillyt.Hionta ja lakkaus. Lasien 

tiivisteet huonot ,uusiksi. Kattoverhoilu ehjä,kevyesti puhdistus miedolla pesuaineella.

Katon saamat vauriot nosto-operaatiossa Vihdissä asettavat kovan haasteen Sutta ja 

Sekundaa O Summaselle,löytyykö takataskusta taitoa ??.Onneksi tuulilasi on säilynyt 

ehjänä, katon muoto siltäosin säilynyt.

Kattoverhoilun irroitus etuosasta, että pääsee tunkilla oikomaan nostovaurioita.

Perjantai 12.2.2022 oli liikuttava päivä. Suuresti kunnioittamani mobilistiystäväni 

Kiinteistöneuvos Markku Kuitunen pyysi tilinumeroni ja ilmoitti sponsoroivansa MG 

entisöintiä 500 ?:lla. Olin liikuttunut Markun tempauksesta ,Sydämellinen Kiitos 

Markku !!

Viikko 7= Nostovarioiden oikaisua käyttäen korinoikaisusarjan (Biltema) työkaluja/ 
tunkki,lestit jne.Tunkki poikittain etuovien yläkarmin välille ja painetta.Peltisepän 
vasaralla naputellen ulkopuolelta sisään painuneen lommon kulmaan,jännitteinen 
pelti alkoi palata vanhaan muotoon,sisäpuolelta ei paljon tarvinnut naputella. 

Ovet menevät hyvin kiinni, istuvat 

ihan kohtalaisen hyvin ilman 

säätöjä. Loppusäädöt ennen 

maalausta. Ainoa mikä teettää töitä, 

on vesilista,se on molemmin puolin 

noin 10 cm matkalta niin pahasti 

kasassa, pelti on kovaa ja listan 

reunan halkaisijaltaan 2 -3 mm  

kaari on painunut  litteäksi pelliksi 

nostoliinan alla. Onnistui kylmänä !!  



Kylmän raudan seppä ei 

pääse taivaaseen, mutta 

olen varmistanut 

pääsyn. Otan 

kaasupuhaltimen ja 

kuumennan tinan sulaksi 

ja levitän oiotulle pellille!

 

Seuraavaksi BORA-FIX 

juotospastaa pinnalle, 

kaasupuhaltimella 

ruskeaksi,kostealla 

rievulla pyyhkien ja 

niin pohjustustina on 

valmiina koritinan 

levitykseen 

puhalluslampulla 

sulattaen ja 

kasvisöljyyn 

kastatetulla 

puulastalla silottaen. 

Viimeiseksi muotoon 

taipuvalla raspilla 

sileäksi, 

muotokampaa apuna 

käyttäen

Näin on molemmapuolen kurtut oikaistu ja hiottu kirkkaalle pellille. 



MG-tä rakenneltu, peltityöt tehty, 
kaasuttajat huollettu, 
bensapummppu uusittu ja 
moottoria käytetty viikoittain.

Käynnistyy hyvin, öljynpaineet 
kohdallaan, lataus pelaa. Startti ja 

laturi huoltoon. Kojetaulu lakattu, 
jokakodin autosähkömiehelle 
puuhastelua mittaritaulussa. 

Kuten tiedämme ilmaisia 
lounaita ei ole. Clas 
Palmberg soitteli ja pyysi 
rakentelemaan 
hänelle1938 Ford Bisnes 
Coupe autoa. Käytiin 
katsomassa sivulta, ja niin 
sorruin ottaa haasteen 
vastaan,olikohan virhe. 
Kahden auton loukussa 
olen.

Terveisin Olavi Summanen   
Jatkuu,



Suur -Saim aan Ym pär iajo 2 ? 3.7.2022

Hannu Suikkanen

Parin vuoden koronatauon jälkeen pääsivät museoautot taas kiertämään 
Suur-Saimaata. Tauosta huolimatta tapahtumalla on jo kolmenkymmenen vuoden 
perinteet. Koska mökkipitäjämme sijaitsee reitin varrella, tapahtumaa on tullut 
käytyä katsomassa useita kertoja. Korona-aikana tuli hankittua myös ensimmäinen 
oma museoauto ja tietenkin MGB -62 omalta syntymävuodelta. Autoa hankkiessani 
olin jo päättänyt osallistua tapahtumaan jossain vaiheessa. Liityttyäni MG Car Club 
Finlandin jäseneksi ja vanhoja kuvia selatessa, bongasin kerhosta tuttuja autoja 
aikaisemmilta vuosilta.

Ajon järjestävät Etelä-Karjalan vanhat ajoneuvot ry sekä Mikkelin Mobilistit ry.

Ajo lähtee vuorovuosina Mikkelistä ja Lappeenrannasta. Tällä kertaa oli 

saatu lauantaiaamulle 2.7 Lappeenrannan (Auto-Killan) Tullit ien 

lähtölistalle 207 auton joukko. Ilmoittautuneiden määrä oli jonkun 

verran pienempi kuin aikaisempina vuosina ilmeisesti johtuen parin 

vuoden tauosta. Viime hetkellä oli vielä tullut muutamia sairastumisia 

niin kuskeille kuin autoille. Matkan varrella myös muutama autokunta 

joutui keskeyttämään, mutta sunnuntain tuloslistalle saatiin lopulta 194 

autoa.

Ajon yhteydessä on myös mahdollisuus osallistua asu- ja ajoneuvokilpailuun ja 

pakkohan sitä oli ensikertalaisena kokeilla ja kun vielä yli 30 vuotta minun 

matkassa kulkenut apukuskikin innostui aiheesta.

(Alla kuva vuodelta 2019 Anttolan satama)



Ennen matkaan lähtöä, asu ja ajoneuvokilpailun osallistujat, MGB -62 mukaan 

lukien, kävivät esittäytymässä tuomaristolle. Kilpailun ohjetta lainaten: 

Kertomuksen, ajoneuvon ja asujen tulisi sopia yhteen siten, että ne muodostavat 
ajoneuvon aikakauteen ja tyyliin liittyvän yhtenäisen kokonaisuuden. Tähän oli 

valmistauduttu ja ilahduttavasti autokunta pokkasi lauantain iltajuhlassa 

kakkospalkinnon luokassaan. 

Matkaan lähdettiin helteessä ja katto alhaalla. Reitti oli merkitty hyvin. Mutta, 
koska kuski oli käynyt yksin kuuntelemassa ohjeita, kartanlukijalla ei ollut 
tietoa järjestäjän reittimerkeistä. Muita autokuntia (mm sinistä AutoUnionia) 
seuraamalla päästiin kuitenkin alkumatka ja opittiin seuraamaan myös 
kisajärjestäjän reittimerkkejä.

Ajo eteni tällä kertaa Suur-Saimaata vastapäivään ensisijaisesti pienempiä teitä, mm. 

Joutsenon ja Holiday Clubin kuvausrastin kautta Ruokolahdelle. 



Lähtijöille jaettiin ohjeet ja aikataulut rastien yhteystiedoilla sekä hyvät reittikartat 

(lisäksi käännökset oli merkitty kyltein):

Holiday Club Saimaan kuvausrastin satoa. Kuvausta piti jonottaa ja lämpöä riitt i. 

Onneksi jono meni suurimman osaa matkaa loivaa alamäkeä, niin sai ?rullata? kone 

sammuksissa.

Kuvat :  Anne-Maija ja Kar i Kivin iem i 



Jokaisella rastilla oli tehtäviä, joista jaettiin onnistumisen mukaan pisteitä. 

Leikkimielisen kilpailun voitto ratkeaa nimenomaan rasteilla kerätyillä pisteillä ? 

ajonopeudella ei ole merkitystä. Ympäriajo on hyvin järjestetty ja kiitollisuudella 

muistelen rasteilla työskennelleitä vapaaehtoisia.

Ensimmäinen päivä päättyi Anttolan sataman ja Ollinmäen viinitilan jälkeen Anttolan 

Hoviin Iltajuhlaan. Illalla esiteltiin asu- ja ajoneuvokilpailun videot sekä jaettiin niistä 

palkinnot. Parkkipaikalla tutustuttiin kanssakilpailijoiden autoihin ja live-musiikin 

tahtiin pääsi myös tanssimaan.

                    Ollinmäen viinitilalta sai ostaa teeman mukaisia matkaeväitä.

Sunnuntain sää olikin 

sateinen. Aamulla 

kokoonnuttiin, 

kevyessä sateessa, 

Auto-Kilta Oy:n 

Mikkelin pihalle päivän 

lähtöä odottamaan.

Siitä kukin 
vuorollaan 
liputettiin matkaan 
ja ensimmäinen 
rasti oli jo Mikkelin 
Torilla.

Kuva: Kar i Vavuli 



Matkalla sade yltyi 

välillä aika 

voimakkaaksikin ja 

vaikka oli katto 

päällä, niin vettä 

tuli katon ja 

tuulilasin välistä, 

tai jostain 

muualtakin kuskin 

kintuille. No sen 

minkä kesä 

kastelee, niin sen se kuivaa ja mukavien rastitehtävien kautta matka jatkui mm. 

Ristiinan, Suomenniemen kautta kohti Lappeenrantaa.

Tehtävät vaihtelivat ja esimerkiksi 

Ristiinan rastilla soviteltiin kymmentä 

kuulaa yhtaikaa puisen pulmapelin 

reikiin.  

Maaliin Lappeenrannan 

Linnoitukselle selvisi 194 

autokuntaa. Jokainen oman sarjansa 

tai itsensä voittaneena.

Tästä suorituksesta saimme täydet 

pisteet ja siitä innostuneina ja sateen 

lakattua pitikin laitaa katto taas alas.  
Sen jälkeen tulleet muutamat pienet 

sadepisarat lensivätkin, oikea jalkaa 

ojentaessa, tuulilasin yli. Matkan 

varrella ja jokaisella rastilla oli hyväntuulista yleisöä katsomassa ajoneuvoja ja 

vilkuttamassa.

Maaliin Lappeenrannan Linnoitukselle selvisi 194 autokuntaa. Jokainen oman sarjansa 

tai itsensä voittaneena.



Lähtöpäivänä tuli nuoret 

toimittajat tekemään juttua 

Etelä-Saimaa lehteen. 

Seuraavana päivänä sitten 

löysimme itsemme niin digi- kuin 

printtiversion kannesta.

Ehkä ensi heinäkuussa on 

Mikkelissä yhtä iloiset ilmeet 

lähtöalueella. 

Pitää olla nopea koska 

osallistujamäärä rajataan 

300:aan.

Jos ajot kiinnostavat, niin ilmoittautuminen alkaa tammikuussa, jolloin ?valitaan? 

mukaan 300 autoa. Ohjeet löytyvät tuolta: http://ssya.eu/ilmoittautuminen-ssya/ (sivuilta 
löytyy myös valintaperusteet).

Teksti:  Hannu Suikkanen

Kuvat: Hannu Suikkanen,  Anne-Maija ja Kari Kiviniemi



MG TF  20 vuot t a 

MG TF malli julkaistiin vuonna 2002, ja sai heti hyvän suosion, TF malli jatkoi siitä mihin 

MGF jäi.  MGF mallia myyntiin yli 77 000. Tärkeimmät muutokset MGF:ään olivat korin 

virtaviivaisuuden parantamin, ei suuria 

muutoksia mutta kuitenkin. Tyylikkään  

muotoilun lisäksi, ehkä suurin muutos 

on jousituksessa MHF:än 

Hydragas-jousitus oli korvattu kokonaan 

uudella perinteisellä kierre jousituksella, 

mikä kyllä antaa paljon jäykemmän 

mutta urheilullisemman tunteen. Myös 

K-sarjan moottoreita on kehitetty 

1.8i:n teho on nyt 136 hevosvoimaa ja VVC-moottori 160 hevosvoimaa.  Englantilaisen 

MG TF malli päättyi myynnin ylittäessä 49 000 kappaletta, kun yritys asetettiin 

selvitystilaan huhtikuussa 2005. 

MG TF mallia alettiin kyllä jälleen valmistamaan Nanjingissa elokuussa 2008, mutta nyt 

Kiinan omistuksessa, jossa autot valmistettiin ja tuotiin Isoon-Britanniaan osissa, autot  

koottiin Longbridgessä. Aluksi rakennettiin 500 LE:tä, joihin kaikki luetellut 

lisävarusteet oli asennettu vakiona, mukaan lukien värikoodattu kovakantinen katto ja 

ilmastointi. LE500:ta seurasivat TF 135 ja TF 85 -juhlaauto, joka julkaistiin huhtikuussa 

2009 MG:n 85-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Vain 5 näistä autoista valmistettiin ja 

erosivat muista malleista värimaailmaltaan uusilla kevytmetallivanteilla. Kiinalaisten 

autojen kokonaistuotanto oli 906 kpl, ja viimeinen rakennettiin maaliskuussa 2011. 

Teksti: Rauno

Kuvat: Antti Viuha

Kuvassa yllä.  Erikoismallinen 80th 
Anniversary Special Edition, joita tehtiin 
numeroitu sarja yhteensä 1600 kpl. Sarja 
sisältää Sport Packin jossa madallettu 
jousitus, 16? vanteet matalaprofiilirenkailla, 
tehokkaammat nelimäntäiset jarrut edessä, 
ilmastoinnin ja erikoissisustuksen.
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Painovirhepaholainen, eli  minun  oma valtavavirhe MG auton tunnistamisessa, viime 

Brittisporttissa ?MG Tapahtuma Gabicce Maressa?   Kerroin tutustumisesta Walter 

Prechsl:hin projekteihin ja kerroin että hänen vihreä auto on MGTA,  Minun olisi 

pitänyt tietää että autohan on MG  VA vuodelta 1937 eikä T-mallia.  MG VA on paljon 

isompi ja 4-paikkainen, kuten kuvista hyvin näkee.

t. Rauno

Kor jaus MG aut ojen t unnist am iseen 



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

Olem m e luopum assa MG:st äm m e, joka on ollut meillä vuodesta 1989 eli jos 

joku on kiinnostunut autosta, vuoden1966 MGB-1800 COUPE GT/231 väriltään 

british racing green.  AUTO: JVC-97  JUHA LAITILA  

PUH: 0400 787878

E-MAIL:juha@juhalaitila.fi

MGB GT V8/70  Must ak ilpinen Suom i-aut o.  Rover 9.35:1, R 380 5v vaihteisto , 3.07 perä, V8 
jarrut, Jousitus, US Mallinen koelauta, Moto-Lita .   Myös myytävänä: Frontline alustasarja ja 
putkivaimentimet, Torsen lukkoperä, Sebring etuhelma, RV8 konepelti, Parabolic takajouset, 
johtosarja, suomi lokarit, mattoja, listoja ym. ym.

Kattavat automekaanikon työkalut "professional" Työpöytiä, hyllyjä Kasten, ja MG 
kirallisuutta.  Tiedustelut vain puhelimitse 050 5529447

Kari Suni, Karkkila

Kerhon  pöyt äviir i   

50 ? plus postimaksu 
mgcc.finland@gmail.com

Ost an MGA vant eet

Pinna tai pelti molemmat käy.  
Esko Stenij
0400829475

MGA- projek t i et enee.Ylimääräisenä olisi 1kpl 
vasen takalokasuoja, ruosteeton ja ryhdikäs 
mutta koiranjalka korjattu parhaaseen 
jenkkityyliin lasikuidulla.  Myös MG GT:n kansi 
vm. 68  

Erkki Hakalehto    eehoo64@gmail.com



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

Muut  hal l i t uk sen jäsenet  (2023): 

- Gratschew Jani (vph)

- Ruuska Kauko (siht .) 

- Silvast i-Lindel Marja 

- Hokanen Mikko  

- Viuha Ant t i 

- Ellenberg Johan

Jäsenek si  l i i t t ym inen: 

Maksa vuoden 2023 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:  

Maaliskuu 2023

Aineistopäivä: 03.03.2023



Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
M erry Christmas & Happy New Year
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