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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Talvi on mennyt ja on aika katsoa tulevaan ajokauteen ja sen toimintaan. 

Kuten aiemminkin meillä on kolme suurta tapahtumaa. Ensimmäisenä Haikko Picnic 
4. kesäkuuta, sitten Viron Matka 10-12. kesäkuuta ja syyskuussa Ajokauden Päättäjäiset. 
Näiden lisäksi on pienempiä mutta merkittäviä tapahtumia kuten yhteislähtö Lahden 
Motor Show’hun 6. toukokuuta. Sitten on lounastapaaminen Sarvisalon Kesätorin yhtey-
dessä heinäkuussa, ja marraskuussa mahdollisesti matka Tampereen Teatteriin katsomaan 
Cats-musikaalia. Lisätietoja kaikista näistä ja muistakin tapahtumista sitten lähempänä, 
netti ja Facebook sivuilla.

Kerhon nettisivuilla (Hyödylliset linkit) on tietoa siitä missä voimme huoltaa ja korjauttaa 
hienoja MG autojamme. Niitä ovat Matinkylän auto, Grips Garage, ja Karaasi.  Nämä 
ovat kuitenkin kaikki Kehä III sisällä, joten olisi varmasti hyödyllistä saada tietoa kaikista 
MG autojen huoltopaikoista koko Suomesta. Siksi pyydänkin kerholaisten apua. Kerro 
meille mitä huoltopaikkaa käytät omalla alueellasi!  Kerro se sähköpostilla mgcc.finland@
gmail.com . Kattava lista huoltopaikoista voisi olla hyödyllinen matkustettaessa Suomessa. 
Vaikka eihän MG autoon mitään vikaa tule, korkeintaan pieni häiriö voi joskus sattua, 
eikö niin?.

Toivotan kaikille hyvää alkanutta ajokautta 2017

Rauno Halme
Puheenjohtaja





K O K O U S K U T S U

M.G. Ca r Clu b o f fi n l a n d r.y. :n 
s ä ä n tö M ä ä r ä i n e n k e vät ko ko u s

Aika: 
24. maaliskuuta 2017 alkaen alkaen klo 19:00

Paikka:  
Pub Hemingway’s. Hietalahdenranta 11, 00120 Helsinki. 

Ratikka 6:n ja bussi 20:n pysäkit ovat pubin edessä.
Maksullisia parkkipaikkoja Hietalahden torilla.

Esityslista:
Listalla sääntömääräiset asiat. 

Lisäksi vapaamuotoista tapahtumien ideointia ja 
kehityskeskustelua klubin toiminnasta.

Tervetuloa

Hallitus

Britit Kehäkessalla tapahtumat pidetään touko-
kuusta alkaen joka kuukauden 3. TORSTAI. Tou-
kuussa siis ensimmäistä kertaa torstaina klo 18:00.



Tutustuminen 
MG Car Club of Finlandiin

Lomailu ylipäänsä on mukavaa, mutta 
tänä vuonna tein jotain erityistä. 
Kukapa voisi vastustaa kun poru-

kassa joku ehdottaa matkaa, joka samantien 
hyväksytään?

Erityisesti kun matka on vasta seuraavana 
vuonna eikä itselläsi ole käsitystä mitä sille 
vuodelle on suunniteltu.

Puhun vuodesta 2016. Gabicce Maressa 
Italiassa tutustuimme Suomen MG-Klu-
bin puheenjohtajaan, Rauno Halmeeseen. 
Sovimme että tulisimme vierailulle kuuden 
viikon kuluttua Helsinkiin hänen luokseen. 
Tekisimme neljällä matkailuautolla reis-
sun Itämeren ympäri; alue joka ei aina ole 
ensimmäisenä turistien listalla, erityisesti 
kun ottaa huomioon nykyiset jännitteet 
Venäjän ja Ukrainan välillä. Tästä asiasta 
emme juurikaan huomanneet, paitsi Klai-
pedassa Liettuassa, missä näimme merkittö-
miä Hummereita valmiina lähtöön.

Tuhansia saaria

Tästä tuli upea matka monine mielenkiin-
toisine kaupunkeineen kuten Kööpen-

hamina, Tallinna ja Riga. Mutta suurim-
man vaikutuksen teki mahtavat maisemat 
Ruotsin ja Suomen välillä, tuhannet saaret 
joita yhdistää pienet tiet ja lauttasatamat. 
Olimme siellä kolme viikkoa. Oikeastaan 
liian vähän mutta saimme hyvän vaikutel-
man.

Kenkiä ei tarvitse riisua

Takaisin Raunoon. Hyvissä ajoin soitin 
hänelle saapumisestani. Täsmälleen 15.30 
olimme hänen kotiovellaan. Ystävällistä 
vastaanottoa seurasi ilmoitus ettei tarvitse 
riisua kenkiä. Siellä on tapana riisua ken-
gät sisään tullessa. Ihailtuamme palkinto-
kaappia menimme istuskelemaan terassille, 
jonne Ann, Raunon australialainen vaimo 
oli valmistellut erilaisia suomalaisia herk-
kuja. Ajattelepa kanapiirakoita, raparperi-
torttua vaniljakastikkeella. Myös tyypillistä 
on suomalainen mämmi, joka on tehty 
jauhoista ja siirapista. Naisille: katsokaapa 
Wikipediasta. En käy selittämään näitä ruo-
kia tarkemmin koska kulinaariset tietoni 
eivät juuri ole mistään kotoisin.



Raunon kokoelma

Talon vieressä seisoi Volvo 850 talvikäyt-
töön, jolloin klassikot seisovat tallissa.  
Terassilta meillä oli näkymä Raunon suu-
reen autokokoelmaan, yhteensä kahdeksan:

Chevrolet kuusisylinterinen umpivaunu 
vuodelta 1929
MG TD 1951
MGC GT vuodelta 1969
kaksi MGB’tä
MG Midget vuodelta 1974
MGF vuodelta 1997

Ottaen huomioon että pari kuukautta siellä 
voi olla metri lunta. Raunolla ei turhaan ole 
järeää lumilinkoa varastossa. Kysyttäessä 
miksi hänellä on niin monta autoa, hän 
vastasi, ettei osaa luopua niistä, tiedetään! 

Brittisportti

MGCC Hollandin puolesta luovutin 
hänelle kasan MG-Nieuws lehtiä, dvd’n 
MG’n restauroinnista ja joitain muita 
muistoesineitä. Hän oli oikein tyytyväinen.
Myös MGCC Finlandilla on oma lehti. se 
on hienosti kuvitettu A5-kokoinen lehti 
nimeltään Brittisportti mutta muuten se ei 
ollut luettavissa. Sen takia oli hienoa että 
Rauno ja Ann puhuivat täydellistä Englan-
tia. Rauno on töissään asunut ja reissannut 
ympäri maailmaa, koska hän vastasi YK’n 
logiistiikasta.

MG Car Club of Finland

Suomen klubin virallinen nimi on MG Car 
Club of Finland. Maassa on 170 jäsentä ja 
se on perustettu 1995. Keväällä järjeste-
tään 2 tapahtumaa, usein yhteinen piknik 
ja matka historiallisen Tallinnaan Viroon 

Suomenlahden vastarannalla. Sen lisäksi 
järjestetään ajokauden päättäjäiset ja pik-
kujoulujuhla. Useimmat jäsenet tulevat 
Etelä-Suomesta. Ottaen huomioon klubin 
koko, järjestetään myös tapahtumia yhdessä 
muiden kerhojen kanssa. Niinpä he tun-
tevat venttiilikoppa-ajot, jonka Rauno on 
voittanut. Ylpeänä hän esitteli raaseri hir-
viönsä.

Lopuksi

Suomessa, joka on noin kahdeksan kertaa 
suurempi kuin Hollanti, on 5,5 miljoonaa 
asukasta. Suomessa on 188.000 järveä. 
Voitteko kuvitella maisemat?

Jos haluatte joskus vierailla Suomessa, on 
heinäkuu parasta aikaa, lämpötila  vaihte-
levat mukavasti 20-25 ateen välillä. Laivalla 
pääsee suoraan Lyypekistä Helsinkiin. Joka 
tapauksessa, mikäli Rauno ja Ann harkit-
sevat Hollannin matkaa, tarjouduimme 
esittelemään hienoimpia paikkoja. He ovat 
sydämellisesti tervetulleita. Tämä kutsu oli 
molemminpuolinen. Kuka tietää!

Teksti ja kuvat: 

Marius Erven

Artikkeli on julkaistu: MG Car Club Hol-
land, MG-Nieuws No.10 October 2016



KEHÄKESSALLA KUULTUA

Pääkaupunkiseudun brittiautoharras-
tajat kokoontuvat Kehäkessalla joka 
kuukauden kolmantena perjantaina. 

Kesällä tullaan paikalle omilla harrasteau-
toilla juttelemaan. Talvikautena houkutuk-
sena on mielenkiintoiset esitelmät. Kehä-
kessa-tapaamisten puuhamies Ari Leppälä 
on onnistunut saamaan jokaiselle kerralle 
uutta ja erilaista kuultavaa. 16. joulukuuta 
saimme opastusta FIA-passituksesta Ralf 
Pettersonin toimesta. Hänet tunnetaan his-
toric ralli- ja rata-autoilun ”kävelevänä tie-
tosanakirjana”.

Ralf oli ystävällisesti tulostanut listan MG 
ja Triumph -merkkisten autojen osallistu-
misesta erilaisiin autokisoihin Suomessa. 
Lista on mielenkiintoinen. Ensimmäiset 
MG-merkinnät löytyvät vuoden 1947 

Eläintarhan ajoista. Mittelöihin osallistui 3 
kpl MG-merkkisiä luokassa B; 1 kpl Ruot-
sista ja 2 Tanskasta. Autojen malli ei käynyt 
historian kirjoista ilmi, mutta mitä ilmei-
semmin kyseessä olevat vehkeet edustivat 
ensimmäistä sodan jälkeistä MG:tä eli MG 
TC:tä. Suomalaisia MG-osallistujia ei vielä 
löytynyt. Sodasta vielä toipuvat härmäläiset 
osallistuivat Eläintarhan ajoihin etupäässä 
30-luvulta säästyneillä kilpureilla. 

Ensimmäiset suomalaiset MG-merkin-
nät löytyvät Hankirallista -56 ja -57 sekä 
Jyväskylän suurajoista -56. Kaikki olivat 
Magnette-mallia. Myös jääratakisoihin 
osallistuttiin tällä hieman konservatiivisella 
4-ovisella sedanilla. Mainittavaa menestystä 
ei ole kirjaantunut tilastoihin. Ensimmäi-
nen maininta urheilu-MG:stä on vuodelta 



1959. Olli Lyytikäinen/ Mikko Raunio 
voittivat MGA:lla Hankirallin. Aikamoi-
nen saavutus kevytperäisellä urheiluautolla. 
50/60-luvun vaihde oli MGA:n aikaa. 
Aatos Tuisku osallistui Eläintarhanajoihin 
vuonna -59. Lisäksi A nähtiin pienemmissä 
mittelöissä.

60-luvun puolella tuli kuvioihin etuvetoi-
nen MG 1100. Kohtalaisen hyviä sijoituk-
sia löytyy sekä ralleista että jääradalta. Voit-
toja tuli mm. Puijon mäkiajoista -61 (Åke 
Lindholm) ja Vaasan jääradalta -64 (Jouko 
Oksala). MGB oli yllättävän harvalukui-
nen osallistuja suomalaisissa kisoissa. Timo 
Mäkinen toki osallistui sekä Sebring 12 
hours että Targa Florio legendaarisiin kil-
pailuihin, mutta kotomaan kisakamaralla 
MGB näyttää olleen aikamoinen harvinai-
suus. Harvalukuiset kisailijat olivat lähinnä 
jääratapuolelta.

70-luku oli hiljaista. 80-luvulla MG-ti-
lanne muuttui taas kilpailukykyisempään 
suuntaan. MG 6R4 oli täysiverinen kil-
pa-auto vailla kompromissejä. 4-vetoinen 
ja V6-moottorinen ralliohjus nähtiin suo-
malaiskuskien puikoissa lukuisissa koti- 
ja ulkomaisissa kisoissa; Ralleissa, rallis-
printissä ja rallicrossissa. Vielä 90-luvun 
puolellakin 6R4 oli kilpailukykyinen. 
Pienemmissä kisoissa tuli jopa voittoja. Vii-
meisimmät rallisprint-yrittäjät ovat 2000-

luvun puolelta. Ajalta, jolloin 64R:llä alet-
tiin osallistua jo historic-kisoihin.

Kaiken kaikkiaan MG:n osuus suomalai-
sessa autourheiluhistoriassa jää ohkaiseksi. 
Syytä tähän voi olla vaikea keksiä. Mikään 
ns. tavallinen auto ei sellaisenaan ole eri-
tyisen kilpailukykyinen. Miksi MG-merk-
kisiä kilpureita ei kehitetty enempää voi 
johtua maahantuojan haluttomuudesta 
sponsorointiin, muiden merkkien houkut-
televuudesta tai vain merkin suhteellisesta 
tuntemattomuudesta 50- ja 60-luvun Suo-
messa. Kilpailumenestys olisi tuskin tuo-
nut merkittävää myynnin lisäystä MG:n 
tapauksessa. Toisin oli tilanne volyymiauto-
jen kuten vaikkapa Saab ja Ford kohdalla. 
Näiden maahantuojilla oli suuremmat int-
ressit panostaa mm. ralleihin. 2-paikkai-
nen avosportti oli 60-luvun Suomessa vielä 
marginaalituote. Tavallinen kansalainen sai 
tehdä aika paljon työtunteja edes arkisen 
pikkuauton hankkimiseksi. Urheiluautoilla 
ajoivat vain harvat ja valitut. 

Tomi L.

Otsikkokuva: Tanskalainen Andreas Nærby 
painaa kaasua, vaikka konepeitto on vink-
sahtanut tuulilasin eteen. Kuva on jostain 
rallicross-kisasta Suomessa 1988.

Kuva alla: Timo Mäkinen Targa Floriossa -66



Haikon picnic on muodostunut MG-kerhon kauden avaus perinteeksi. Tähän on monia 
syitä, joista ensimmäisenä mainittakoon Haikon kartanon miljöö, johon brittiläiset auto-
vanhukset sopivat hienosti. Toisekseen mikä voisi olla parempaa ajanvietettä kuin road trip 
Haikkoon tapaamaan muita kerholaisia ja katsomaan heidän talven projektejaan.  Haikon 
kartano on ystävällisesti antanut tiluksensa kerhon käyttöön, joka tarkoittaa, että saamme 
jälleen kerran koota autot siistiin riviin rannalle, mikä on normaalisti autoilta kiellettyä 
aluetta. Lisäksi Haikon kartanosta saa myös maittavan lounaan ja kahvit, (omalla kustan-
nuksella tietysti).

Tapahtumalla on kolme kohokohtaa, joita ei kannata unohtaa.

 • Tekninen kilpailu, kuka on onnistunut parhaiten entisöimään silmäteränsä 
    niin teknisesti kuin ulkonäöllisesti. 
 • Yleisön suosikkiauto, kaikki rannalla olevat saavat antaa äänensä 
    omasta mielestään kauneimmalle tai muulla tavoin ansioituneelle autolle. 
 • Rocker Cover Race eli venttiilikoppa-autokilpailu, jossa Britti-autoista 
    kiinnostuneet lähettävät rakentamansa venttiilikoppa-auton (mäkiauto) loivaa  
    mäkeä alas pareittain ja nopein voittaa. 

Palkinnot parhaille kaikissa kilpailuissa jaetaan noin. klo 12.30

Lisätietoa löytyy kerhon nettisivuilta.  Tapahtumat / Haikon Picnic ja Rocker Cover Race. 
Tervetuloa mukaan. Sää on perinteisesti ollut hyvä Haikossa.

Rauno Halme
Puheenjohtaja

HAIKKO PICNIC
Sunnuntaina 4.6.2017 n. klo 10:00-13:00



KIRJANURKKA

Tämän vuoden Brittisporteissa esitel-
lään ja arvioidaan MG-aiheista kir-
jallisuutta. Keskitymme MG-mer-

kin historiaa esitteleviin teoksiin. Malli- ja 
korjausoppaat ehkä myöhemmin.

Nyt ensimmäisenä: Mike Allison, The 
Magic of MG, London 1972, engl.

Kirja 60/70-luvun vaihteesta, jolloin MG 
oli vielä voimissaan. Tämä teos on täynnä 
hienoja tehtaan julkaisemia tarkkoja kuvia. 
Lisäksi specifications-taulukoita eri mal-
leista. Katsaus kilpailusaavutuksiin ja lyhyet 
artikkelit eri mallien kehitysvaiheista. Tiuk-
kaa asiaa. Opus on kasattu antaumuksella.

Brittisportti suosittelee kirjaa varauksetta.
Myös Amazonissa kirja on saanut lukijoilta 
hyvät arvostelut. Brittisportti antaa: 
”viisi tähteä - cinq points”.

Tomi L.



VOIMAVAUNU Oy
Suomen Voimavaunu Oy

Voimavaunu-sanaa ajateltiin autoilun  
alkuvuosina vakavastikin automobii- 
lin suomenkieliseksi vastineeksi, 

mutta se ei koskaan tullut siihen käyttöön. 
Sen sijaan se kelpasi nimeksi eräälle Helsingin 
maineikkaimmista autoliikkeistä.

Yhtiön vaikuttajina toimi eri aikoina joukko 
merkittäviä henkilöitä, joilla oli meriittinsä 
myös yhteiskunnan monilla sektoreilla. Se-
kään ei aina riittänyt, kuten pitkästä ja tapah-
tumarikkaista vaiheista käy ilmi.

Maaliskuussa vuonna 1919 perustettiin 
Suomen Voimavaunu Oy. Sadasta osakkeesta 
maisteri Eino Jauri, sanomalehden palveluk-
sessa ollut Aarne Kauppila sekä  Automobiili 
Oy merkitsivät kukin yhden. Vain vähän 
tämän jälkeen loput osakkeet merkittiin sa-
maiselle Automobiili Oy:lle.

oli toiminut alalla jo joitain vuosia. Sieltä 
uuden Suomen Voimavaunun hallitukseen 

  iröönisni-imolpid ,ajathoj neninket niitteto
J.E. Tuokkola.

Tuokkolalla oli auton lyhyeen historiaan 
nähden poikkeuksellisen laaja autontuntemus, 
joka oli hankittu eri automaista, aina Amerik-

  ajhopsutsimo 1291 atuukuluoj .2 .netöym aak
ja hallitus vaihtuivat osittain. Nyt taustalla 
olivat Leon S. Sara, J. E. Tuokkola (toimitus-
johtaja) ja Eero Jalas.

Päätuotteena olivat Fisk-autonrenkaat. Toi-
mitilat olivat aluksi Mikonkatu 19:ssa, josta 
muutettiin saman kadun nroon 13.

Suomen Voimavaunu Oy oli myös ensim-
mäisten joukossa, kun maahamme perustettiin 
autokaupan ensimmäinen yhdistys. Se sai 
nimekseen Suomen Automobiilikauppiai-
denyhdistys (SAY) – Automobilhandlarföre-
ningen i Finland rf. Perustamiskirja laadittiin 
marraskuussa 1924, ja toiminta käynnistyi 
seuraavana vuonna. Tuokkola kuului oikeu-
tetusti yhdistyksen hallitukseen. 

Varapresidentti Wahlberg.
Suomen Voimavaunu Oy:n tarkoituksena oli 

“harjoittaa automobiilien, koneiden, koneen 

SAT - Suomen Autoteollisuus Oy
(fuusioitiin SAT:hen v. 1971)



osien sekä auto- ja konetarpeiden tuontia ja 
kauppaa kuin myös tehdasteollisuutta”. Tässä 
onnistuttiinkin aluksi hyvin ja se oli pitkälle 
juuri insinööri Tuokkolan tietojen ja taitojen 
ansiota.

Myöhemmin, vuonna 1922, hänen suhteil-
laan saatiin yritykseen merkittävä autoedus-
tus, amerikkalainen Nash, josta tuli näkyvä 
merkki Helsingin katukuvaan. Saavuttihan 
Nash hyvän menestyksen mm. pirssiautoili-
joiden työkaluna.

Uuden merkin valintaan vaikutti ratkai-
sevasti se, että Nashin pääsuunnitelijana ja 
yhtiön varapresidenttinä toimi suomalaissyn-
tyinen Nils Erik Wahlberg. Hän oli tutustunut 
ja ystävystynyt Tuokkolan kanssa tämän 
oleskellessa uudella mantereella, ja samalla oli 
syntynyt liiketoimintaa helpottava luottamus.

Jossain vaiheessa yrityksen nimi lyheni 
käyttökielessä pelkäksi Voimavaunu Oy:si, 
ja ilmeisen hyvin käynnistyneen alun jälkeen 
toimintaa päätettiin vahvistaa ja laajentaa.

Myynnin voimistuessa hankittiin myös 
uusia edustuksia, ja talon valikoimaan kuu-
luivat sellaiset merkit kuin Diamond T- ja 
Gardford-kuorma-autot sekä Ajax- ja Willys- 
henkilöautot.

Viipurin pamaus.
Karjalan Voimavaunu Oy perustettiin Viipu-

riin lokakuussa vuonna 1928. Toimitusjohta-
jaksi valittiin herra Puolakka, ja hallitukseen 
emo-Voimavaunun edustajaksi Helsingissä 
toimitusjohtajan tehtävää hoitanut Tuokkola. 
Muut hallituksen jäsenet olivat viipurilaisia 
liikemiehiä ja vaikuttajia.

Voi olla, että helsinkiläisomistus jollain 
tavalla viilensi  ilmapiiriä, ehkä ei, mutta 
joka tapauksessa Viipurin Voimavaunun lii-
ketoiminta jäi odotettua heikommaksi. Joten 
kuten voitollisia vuosia oli vain pari,  ja muina 
aikoina tappiota kertyi kiusallisen paljon. 
Vajaassa kuudessa vuodessa omistajat saivat 
tarpeekseen ja toiminta lopetettiin elokuussa 
vuonna 1934. Helsinkiläiselle emoyhtiölle 
kertyi tästä velkaa melkoinen määrä, mutta 
toiminnan kannalta ratkaisevat vaikeudet 
olivat vasta edessä.

Autot mereen. 
Erään näyttelyn avulla vuonna 1933 löytyi 

uusi automerkki, joka säilyikin yhtiön oh-
jelmassa pitkään. Morris oli vapaana juuri 
tuohon aikaan ja todella tärkeää oli saada 
tuontia Englannista lisätyksi. Britit kävivät 
Helsingissä esittelemässä tuotteitaan laajem-
minkin “Englannin viikko” -nimisen näyttelyn 

Vuoden 1928. Diamond T -kuorma- ja linja-autoja.



voimalla. Siellä suomalaisia ostajia rohkais-
tiin - tuleviin vastaostoihin viitaten - iskulla 

  nahilO .”ätliem tavatso aktoj ,ätliin aakatsO“
Englanti eräs  tärkeimmistä puutavaranosta-
jistamme.

Kaikesta yrittämisestä huolimatta Viipu-
rissa kärsitty tappio ja sitä seuranneet huonot 
vuodet Helsingissä ahdistivat Voimavaunun 
taloutta huolestuttavasti. Mutta se ei vielä 
riittänyt. Lopullinen isku tuli kaikkein pa-
himpaan aikaan, ehkä yllättäen, ehkä tietoisen 
riskin seurauksena, mutta joka tapauksessa 
liikkeen jatkamisen kannalta liian kovana.

Kävi nimittäin niin, että Pohjanmerellä, 
Skotlannin edustalla, Amerikasta autoja tuova 
laiva upposi. Se vei mukanaan Voimavaunulle 
tulossa oleet noin 40 autoa. Autojen vakuutta-
minen kuului tuolloin vastaanottajan hoitaa, 
ja tämä oli Voimavaunun miehiltä jäänyt 
syystä tai toisesta tekemättä. Kun autot oli-
vat vielä maksamatta ja odotetut myyntitulot 
äkkiä katosivat meren aaltoihin, siinä samalla 
huuhtoutuivat myös Voimavaunun viimeiset 
mahdollisuudet toiminnan jatkamiseksi.

Tuokkola koki tapahtuneen henkilökohtai-
sena tappiona, otti syyn niskoilleen, ja erosi 
Voimavaunu Oy:stä. Hänellä oli ollut kaksi 
muuta roolia autojen parissa jo pidempään. 
Hänet tunnettiin aktiivisena kirjoittajana, ja 
aiheena olivat tietysti autot ja niihin liittyvät 
asiat. Hän otti jo tuolloin vahvasti kantaa koko 
ajan paisuvaan autoilun verotukseen,  aihe 
joka on yhtä ajankohtainen näinäkin päivinä. 
Hänen kirjoituksiaan oli esimerkiksi  Autoli-
jan Uutiset -julkaisun sivuilla.   

Kenties tätäkin merkittävämpää oli, että 
Tuokkola katsasti autoja ja otti vastaan ajo-
korttitutkintoja. Tämä tapahtui Voimavaunu 
Oy:n sen aikaisissa tiloissa Mikonkadun ja 
Kaisaniemenkadun kulmassa. Autoaiheen ym-
pärillä riitti siis tekemistä edelleenkin, mutta 
autokauppaan hän ei enää  halunnut puuttua.

Apu Amerikasta.
Vaikka vastoinkäymisiä oli lyhyen ajan 

sisällä ollut sietämättömän paljon, niin ame-
rikkalaisten luottamus oli kaikesta huolimatta 
onnistuttu säilyttämään. Siellä oltiin valmiit 
tiettyihin maksujärjestelyihin. Lisäluoton tur-
vin entisille Voimavaunun osakkaille tarjoutui 
vielä mahdollisuus uuden yrityksen perus-
tamiseen. Vaikka olemassa olevat asiakirjat 
eivät tätä vahvistakaan, niin uuden yrityksen 
nimi viittaa vahvasti siihen, että alkupääoman 
runko olisi muodostunut ison meren takaa 
lainaksi saaduista dollareista.

Syntyi Oy Amerikan Voimavaunu Ab. 

Perustamispäiväksi merkittiin 17.11.1937.
Yhtiö aloittti toimintansa heti seuraavan 
vuoden alussa. 

Sen hallitukseen valittiin miehiä, joilla oli 
vahva ote suomalaiseen ja erityisesti kansain-
väliseen kauppaan. Tässä yhteydessä herrojen 
tavallista pidempi esittely lienee perusteltua.

Artturi Hellemaa, insinööri Ulvilasta, jolle 
myöhemmin myönnettiin kauppaneuvoksen 
arvo ja Nahkurimestarin kunnianimitys. Hän 
tutustui kansainväliseen kauppaan perusteel-
lisesti liikkuessaan isänsä perustaman nahka-
tehtaan asioilla maailmalla.Tehdas tunnettiin 
myöhemmin Friitalan Nahka Oy:nä. 

-
sa kassakaappitehdasta nimellä Kaipio Oy. 
Myöhemmin 30-luvun alussa hän laajensi 
toimintaansa ostamalla Tampereen Autoko-
ritehdas Oy:n osake-enemmistön. Kumpikin 
yritys kuului alallaan maan merkittävimpiin.

Aaro Kangasmaa työskenteli insinööriksi 
valmistuttuaan suunnittelutehtävissä Pietaris-
sa ja Moskovassa. Hänen panoksensa Yleisen 
Autoliiton toiminnassa tunnettiin laajalti, 
samoin kuin myöhemmin perustamansa tien-
rakennukseen erikoistunut Oy Viarecta Ab.

Aksel Solitander, insinööri hänkin, oli 
Amerikan Voimavaunun perustamisen ai-
koihin merkittävin näistä herroista. Hän oli 
toiminut mm. Kauppa- ja teollisuushallituksen 
ylijohtajana, vuonna 1930 kauppa- ja teol-
lisuusministerinä, sekä Suomen konsulina 
Yhdysvalloissa. Hänelle myönnettiin myös 
ministerin arvonimi.

Urpo Ekman oli juristi ja hallituksen 
varajäsen.  Hän sai hoidettavakseen yhtiön 
lainopilliset asiat, jotka olivat hänelle tuttuja 
jo alkuperäisen Voimavaunun ajoilta.

Vielä tässä vaiheessa Voimavaunun myö-
hemmän historian kannalta merkittävin mies, 
Ragnar Ekberg, mainitaan yhtiörekisterissä 
Oy Amerikan Voimavaunu Oy:n prokuris-
tina, jolla oli oikeus yksin kirjoittaa yhtiön 
toiminimi. Prokuristi oli tuohonkin aikaan 
vastuunalainen ja hyvin arvostettu toimi.

Karjalohjan suuri poika
  atlajholajraK nisiöthäl ilo grebkE rangaR

perin vaatimattomista oloista. Hän lähti jo 
nuorena työn perässä eri puolille Suomea elä-
en säntillisesti ja työhönsä uppoutuen, missä 
päin sitten olikin. Työpaikkoina olivat monet 
sahat, joita 1920-luvun lama ravisteli jatku-
vasti. Ennen Helsinkiin muuttoaan Ekberg oli 
mm. Oy Metsäteollisuus Ab:n ja tamperelai-
sen Pyhäjärven Saha Oy:n palveluksessa, ja 
näidenkin kohtalona oli sulautuminen menes-



tyneempään yritykseen. 
Ekbergin ensimmäinen oma yritys liittyi 

myös puuteollisuuteen. Se vei hänet hetkeksi 
uudelleen pois Helsingistä, mutta 1930-luvun 
alussa hän sai tuntuman autoalaan. Hän toimi 
autotarvikekaupparatsuna Etelä-Suomessa, 
mutta työ oli liian liikkuvaa ja tempoilevaa 
rauhallisena tunnetulle Ekbergille.

Koska hän oli Helsinkiin tullessaan käy-
nyt täällä yksiluokkaisen ruotsinkielisen 
kauppakoulun, kiinnostunut paperitöistä ja 
numeroista, automaailma näytti paremmalta 
kirjoituspöydän takaa. Niinpä tarjottu pro-
kuristin paikka näytti kaikin puolin sopivalta. 
Tarkkana miehenä Ekberg pani tyytyväisenä 
merkille, että hänen tulotasonsakin melkein 
kaksinkertaistui aikaisempiin saha- ja myyn-
tihommiin verrattuna.

Aivan pelkillä palkkatuloilla Egberg ei 
tosin ollut tähänkään saakka elänyt. Hän oli 
tehnyt erilaisia kauppoja, joilla oli kartuttanut 
omaisuuttaan. 

Siitä hän oli siirtänyt merkittävän osan 
omaa nimeään kantavan säätiön nimiin.

Säätiö syntyy
Tosiasia on, että jo ennen Oy Amerikan Voi-

mavaunu Ab:hen tuloaan hän oli perustanut 
Ragnar Ekbergs Stiftelse, Ragnar Ekbergin 
Säätiön, jonka päätyönä oli - ja on edelleenkin 
- hyväntekeväisyys. Eräänä erityskohteena 
ovat yksinäiset äidit lapsineen. Tämä tapahtui 
16.4.1936 eli samana päivänä, jona Ragnar 
Ekberg täytti 40 vuotta.

Jo seuraavan vuoden lopulla Amerikan Voi-
mavaunun asiat taas muuttuivat. Vanha nimi, 
pelkkä Voimavaunu otettiin jälleen käyttöön, 
ja silloin tarjoutui prokuristi Ekbergillekin 
tilaisuus merkitä yhtiön osakkeita. Sekään ei 
ratkaissut alati vaivaavia rahoitusongelmia. 

Nyt oli säätiöllä tilaisuus puuttua asioiden 
kulkuun.

Oy Voimavaunu Ab:n tuhannesta osakkees-
ta Ekberg-säätiölle siirtyi järjestelyiden kautta 
996 ja osakkaille Ekberg, Hellemaa, Kaipio ja 
Solitander jäi yksi kullekin.

Autokauppa saatiin jälleen käyntiin, ja 
Voimavaunun myynti kasvoi vuosi vuodelta 
hitaasti, mutta varmasti. 

Sotavuodet
Talvisodan syttyessä vuonna 1939 auto-

kauppa pysähtyi kokonaan. Oli keksittävä 
muuta yhtiön pitämiseksi jaloillaan. Seuraa-
vana vuonna riitti varaosissa vielä myytävää, 
ja osa niistä otettiin puolustusvoimien tarpee-
seen. Rekisteröityjen henkilöautojen määrä 
putosi vuoden 1939 tasosta (n. 29.000 autoa) 
vuodessa alle kolmannekseen. Vuonna 1942 
koko maassa oli rekisteröitynä vain noin 3500 
henkilöautoa.

Yhtiössä kehitettiin myös oma puukaasutin, 
Talvio, mutta pienen koe-erän jälkeen todet-
tiin, että niissä oloissa sen valmistuksesta 
ei tullut kannattavaa. Pientä toivoa antoi se, 
että jatkosodan aikana Voimavaunun korjaa-
mon asentajat määrättiin rintamalta tuttuun 
työpajaansa, koska puolustusvoimilla riitti 
korjaustöitä. 

Myös kolmipyöräisten saksalaisten Vidal 
A 600 -pakettiautojen toimittaminen armei-
jalle ja niiden huoltaminen pitivät tilit juuri 
sen verran plussan puolella, että toiminnan 
jatkaminen näytti järkevältä.

Axel  Solitanderin kuoltua vuonna 1944 
yhtiön hallitukseen otettiin Suomen Puuvienti 
Oy:n johdossa ollut insinööri Gunnar Jaatinen, 
ja toimitusjohtaksi nimitettiin Ragnar Ekberg, 
vaikka tätä tointa hän oli epävirallisesti hoita-
nut jo useita vuosia.

Sodan jälkeen Voimavaunussakin huomat-
tiin todeksi se, että autojen tuontilisenssien 
jako hoidettiin epätasaisesti ja epäoikeuden-
mukaisesti. Puheet siitä, että sodan paineet 
kestäneet yritykset saisivat edustamilleen 
merkeille lisenssejä helpommin kuin vasta 
sodan jälkeen aloittaneet uudet merkit, ei 
toteutunut. Voimavaunun saldo lisenssien 
suhteen oli vuosina 1946-1947 tasan nolla.

Uusien autojen puuttuessa Voimavaunu sai 
mahdollisuuden ostaa takaisin 200 puolustus-
voimille välittämistään Vidal-pakettiautoista 
ja myös USA:n ylijäämävarastosta onnistut-
tiin hankkimaan sama määrä JEEP-maasto-

Ragnar Ekberg ja uusi “Dollarihymy” Tennispalat-
sin liikkeen edessä.



Kertomus siitä kuinka 
minusta tuli MGB:n lehti-

jousien vaihtoexpertti.

Viime ja toissa kesänä Saimaan ympä-
riajossa havaitsimme ongelmaksi 
takajousien pohjaamisen teiden 

montuissa. Minulla on mökki Mikkelissä ja 
kun Saimaan kierroksella siellä tulee yövyt-
tyä, niin on aika kiusallista pyytää kartturia 
poistumaan autosta, jottei pakoputki jäisi 
mökkitielle. Kaksi satakiloista miestä gril-
lieväät ja saunakaljat niin auton pohja raa-
pii joka kohoumassa. Muuten auto oli vielä 
erittäin ryhdikäs, perä vain vähän alhaalla.

Päätin ostaa uudet lehtijouset, koska niiden 
hinnat ei päätä huimaa. Nykyisin olen lähes 
kaikki ostokseni tehnyt Grips Garagesta 
joten eikun sinne.

Åvallin Oskarin avustuksella katsottiin jou-
sipaketti Anglo Partsin luettelosta ja otin 
mukaan vielä puslat ja pultit.

MG:n maahantuojan Voimavaunu Oy:n tarina jatkuu seuraavassa Brttisportissa.
Teksti: FIUDE 100 vuotta helsinkiläistä autokauppaa -kirja/ Kalevi Karusuo 

Kuvat: Kalevi Karusuon arkisto ja Autorep

autoja. Näiden kunnostuksella ja myynnillä 
elettiin taas eteen päin, vaikka ajat olivat 
todella vaikeita.

Uusi aamu
Helsinkiin oli rakennettu vuonna 1938 

komea halli Fredrikinkadulle, ja se sai ni-
mekseen Autopalatsi. Kiinteistöyhtiön talous 
ei kuitenkaan kestänyt. Kun rakennuksen 
yläkertaan myöhemmin rakennettiin tennis-
kenttiä ja kahvio, talo alettiin tuntea nimellä 
Tennispalatsi.

Talon katutasosta Freda 65:ssa Voimavau-

Tennispalatsi.
Talon katutasosta Freda 65:ssa Voimavau-

nukin sai tilat. Siellä oli pieni myymälä,  johon 
mahtui yksi auto näyteikkunaan ja toinen sisä-
tiloihin. Hallin puolella oli korjaamo viidelle 
autolle. Asentajia oli suunnilleen sama määrä 
ja työnjohtajana toimi vielä pitkään tämän 
jälkeenkin talossa viihtynyt Arvo Lempinen. 
Toinen “ikivoimavaunulainen”,  Pauli Toro-
painen, oli Tennispalatsissa varaosapäällikön 
nimikkeellä, mutta hoitaessaan myös autojen 
tullaukset, hänet tunnettiin vielä 1970-luvun-
kin Voimiksessa “Tullaaja”-Toropaisena.



Auton perä ylös ja pukit alle, 
pyörät pois, tunkki jousen 
alle varmistukseksi ja akselin 
kiinnitys irti, samoin iskari ja 
varmistusremmi. Tunkki alas, 
etupää jousesta irti, jonka 
jälkeen takapää. Pultteihin 
olin ruiskuttanut CRC:tä jo 
edellisenä iltana. Uusi jousi 
paikoilleen ja sama homma 
toiselle puolelle.

Jouset vaihdettu, kalja käteen 
ja tutkimaan tulosta. Mitä 
autostani olikin tullut hot-
rod urheiluauton sijaan, perä 
oli 8 senttiä ylempänä kuin 
aloittaessani. Mittaa aina 
auton korkeus vanhoilla ja 
sitten uusilla jousilla.

Koitin jopa korottaa keulaa 
kumipaloilla mutta tulos ei 
silmiäni hyväillyt. Onnek-
seni olin ostanut jouset koti-
maasta, joten auton keula 
kohti Keimolaa ja Gripps 
Garagea. Täällä pähkäilimme 
Sundellin Hannun kanssa 
mikä vikana. Tiedossamme 
oli, jotta GT:ssä on korkeam-
mat 7 lehtiset jouset, mutta 
näissä oli 6 lehteä. Katseltiin 
myös Mossin luetteloa ja 
huomattiin MGB:n luettelossa oli 3 erilaista 
jousta, yksi GT:hen, toinen roadsteriin ja 
kolmas oli kumipuskurimalliin, jollaiset 
minulle oli tullut.

Uudet oikeat jouset kainaloon ja tallille 
vaihtamaan ne alle, homma sujuikin tällä 
kertaa todella nopeasti, olin kai harjaantu-
nut hommaan ja turhat työvaiheet oli kar-

sittu pois. Jouset vaihdettu ja tulos loistava, 
auto täysin suorassa ja joustovara täydelli-
nen.

Kiitos vielä Hannulle ja Oskarille reklamaa-
tion hienosta hoidosta.

Kari V.



Tänä vuonna kohteenamme on Hiidenmaa. Majoitus on varattu 
majatalo Viinaköökistä.  Majatalo on kunnostettu Kõrgessaaren 
kartanon 1881 rakennettuun viinatehtaaseen. Kaikissa huoneis-

sa on TV ja langaton internetyhteys. Suihkut ja WC:t ovat käytävällä. 
Hinta on 50 euroa/hlö/vrk, sisältäen iltaruokailun noutopöydästä, ilta-
saunan ja  aamiaisen.

Laivamatka Helsinki - Tallinna - Helsinki
Lähtö Helsingistä 8.30 Eckerön laivalla (Tallinnassa 11.00) ja paluu 
Tallinnasta 18.30 (perillä Helsingissä 21.00).  Laivamatkan hinta ate-
rioineen 2 hlöä + auto on 223 euroa (1 hlö + auto 138 euroa). Hintaan 
sisältyy aamiainen menomatkalla ja paluumatkalla illallisbuffet.

Laivamatka mantereelta Hiidenmaalle ja takaisin 
Praamid laivoilla (Rohukula/Heltermaa/Rohukula) 2 hlöä + auto on 30 
euroa (1 hlö + auto 25 euroa). Laivamatkaan ei sisälly aterioita.

Tule mukaan Hiidenmaalle 
Viron Retki 10.06. - 12.06.2017

Tule mukaan Hiidenmaalle 
Viron Retki 10.06. - 12.06.2017



Ilmoittautumiset 
Kauko/Helena sähköpostilla 
mgcc.finland@gmail.com. Il-
moittautuminen on jo käynnissä, 
joten ilmoittaudu pian sillä paik-
koja on rajoitetusti. Laivayhtiötä 
varten tarvitsemme matkustajien 
nimet ja syntymäajat sekä auton 
rekisterinumeron. Sitovat ilmoit-
tautumiset viimeistään 19.4.

Maksu
Laivamatkat Helsinki/Tallinna/Helsinki + laiva Rohukula/Heltermaa/
Rohukula yhteensä 2 hlöä + auto 253 euroa (1 hlö + auto 163 euroa).  
Matka tulee olla maksettuna kerhon tilille:
Nordea FI12 101130002073 98 viimeistään 21.4.

Hotelli (Majatalo) 50 euroa/hlö/vrk sisältää iltaruokailun noutopöydästä, 
iltasaunan, majoituksen, aamiaisen, parkkipaikan ja verot. Jokainen 
maksaa majoituksen itse paikan päällä.

Lisää tietoa ja kuvia löydät kerhon nettisivuilta: Tapahtumat/Viron Retki.

Tervetuloa mukaan. Sää on perinteisesti hellinnyt matkalaisia!

 Kõpu tuletorn




