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Tässä numerossa mm...
- Eskilstuna Veterandag - Historic Race
- Jag-Finn vierailu
- Sports car expo

Päätoimittajan palsta
Pääkirjoitus Siipimutteri 4- ja syksyllä saavat ansaittua huomiota omassa jutus5/2010
saan. Historic Race Finlandin järjestämää Grand
Racea Ahveniston moottoriradalla käsitellään tämän
Talven lumikinosten keskel- osan jutussa värikkään kuvatarjonnan kera.
lä, joulukuun jo ollessa hyvässä vauhdissa ja joulua SccH:lle vuosi 2010 on merkinnyt 35 vuoden merkodotellessa on oikea aika kipaalua ja uudenlaista näkymistä niin internetin
muistella päättynyttä ajokaut- puolella kuin suurelle yleisöllekin. Meidät on huota ja kulunutta vuotta. Ennen mattu ja meistä ollaan kiinnostuneita. Vuoden ehdomuisteloita on kuitenkin syytä todeta jälleen realis- ton menestyksen mittari on jäsenmäärämme kasvu
min lyöneen taas niin optimistista päätoimittajaa kor- vajaasta 140:stä yli 180 jäseneen. Sports Car Expoville. Menin edellisessä Siipimutterissa lupaamaan juhlanäyttelymme toi meille tästä määrästä yli puotämän lehden ilmestymisajaksi loka-marraskuun let. Näyttelyitä ei kuitenkaan voida järjestää joka
vaihdetta. Tämän numeron teemana on kuitenkin vuosi ja monia autoharrastajia nekään eivät tavoita.
kerhomme historian esittely, joten ennen tarinoiden Paras tapa jäsenhankintaan on edelleen kerhomme
ja materiaalin kasaan saamista ei tätä ajatusta voitu autojen näkyvyys liikenteessä ja muissa tapahtumistoteuttaa. Pahoittelen omasta ja toimituksen puoles- sa, sekä tietenkin jokaisen jäsenen oma aktiivisuus.
ta lehden viivästymistä. Päätimme siksi julkaista Painatimme näyttelyn yhteydessä runsaasti autojen
kaksoisnumeron, jonka toisen osan tämä pääkirjoi- tuulilaseihin jaettavia kerhon esittely-flyereita, joita
tukseni avaa. Luvassa on niin historiaa kuin tuoreita meillä kaikilla tulisi olla aina mukana siltä varalta
juttuja loppuvuoden tapahtumista. Tässä vaiheessa että tapaamme muita autoharrastajia. Tänä vuonna
haluan jo kiittää taittajaamme Osmoa todella upeas- tuli ainakin todistettua että jäsenemme eivät pelkää
ta työstä koko vuoden Siipimuttereiden osalta ! Tä- lunta tai vettä. Vuoden ensimmäinen tapahtuma
mänkin numeron taittamiseen jäi turhan vähän Dress Your Car Oy:ssä tammikuun täydellisessä luaikaa. Päätoimittajalla siis Uuden Vuoden lupauk- mimyräkässä ja kesän usean tapahtuman vesisateet
eivät estäneet jäseniämme saapumasta paikalle tai
sen paikka…
ajamasta ”vallitsevissa olosuhteissa” jos kyseessä
Tähän numeroon onnistuin saamaan pääkirjoituksen oli matka-ajoa vaativa retki. Tätä intoa ja omistauja puheenjohtajan palstan ”vanhoilta viranhaltijoil- tumista ei saisi millään päästää hiipumaan ! Siinä
ta” eli Kalevi Lepältä ja Hasse Nordströmiltä, joihin on haastetta vuodelle 2011 kun mietitään Tapahtupääsitte tutustumaan jo tämän kaksoisnumeron avan- makalenterin sisältöä ja ennen kaikkea sen toteutusneessa historiaosiossa. Lehtemme ulkoasu palaa ta.
taas vaihteeksi (ainakin tämän numeron osalta) historiaamme kunnioittavaan A4-formaattiin. Lehden al- Vuosikokous tammikuussa on paikka vaikuttaa niin
kuosassa pääsitte tutustumaan myös muutamiin hallituksen kokoonpanoon kuin Tapahtumakalenteaiemmin julkaistuihin juttuihin, mm. perustajajäsen- rin sisältöön. Erillinen kutsu kokouksesta lähetetään
temme esittelyihin. Saimme kerhomme historiasta kaikille jäsenille niin sähköpostitse kuin tavallisella
kasaan lähinnä pintaraapaisun. Tarkempi historiikki postilla. Hallituksen puolesta toivon runsasta osavaatii tuekseen useiden kerhomme perustajajäsenien nottoa. Edellisen kokouksen 19 jäsentä oli jo ilahja pitkään mukana olleiden haastatteluja, ja kenties duttava määrä, mutta hyvän tapahtuman
jopa ulkopuolista ”haamukirjoittajaa”. SccH:n histo- jäsenmäärään on vielä varaa kiriä runsaasti. Näihin
ria on kuitenkin niin värikäs ja kerhomme lajissaan kuviin, näihin tunnelmiin !
ainutlaatuinen Suomessa, että kunnollisen historiikkikirjan tekeminen voitaisiin varmasti kirjata kerhon
tulevaisuuden tavoitteisiin. Luonteva julkaisuajan- Joulua ja Uutta Vuotta toivotellen,
kohta voisi olla 4-kymppisjuhlissamme viiden vuoden päästä. Autohistoriaan pääsemme tutustumaan Jouni ”Jone” Vierimaa
yhdestä näkökulmasta Arno Seppäsen matkakertomuksessa Eskilstunan veteraaniautotapahtumasta.
Kaksi hienoa vierailuamme Jag-Finn Ky:ssa kesällä
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Puheenjohtajan palsta
Talvi yllätti autoilijat! No, ei se nyt suuri yllätys ollut, mutta harvoin Helsingissä on ollut näin paljon lunta jo alkutalvesta: lapioin eilen tunnin autoani Helsingin keskustan tienvarsiparkista liikkeelle. Tällä kelillä harrasteautot ovat tallin perukoilla odottamassa kevättä. Kuulin tosin huhun,
että joku jäsenistämme olisi laittanut porscheen talvirenkaat alle. Juuri tällä hetkellä ei taida maavara riittää ajeluun, mutta toivottavasti kyseinen porsche-kuski pääsee vielä harjoittelemaan liukkaan kelin ajoa.
Siinä missä talvi aina yllättää autoilijat, on itselleni aina vain suurempi yllätys se, miten nopeasti
aika kuluu. Tuntuu siltä, että ihan vasta otin luottamustoimen kerhon puheenjohtajana vastaan ja
nyt ollaan jo vuoden lopussa. Vuoden varrelle mahtui kymmeniä kerhotapahtumia, joista syksyltä
mainittakoon Pernod –mikroautokilpailun henkiin herättäminen. Kisat olivat niin suositut ja vauhdikkaat, että kisa laitetaan myös ensi vuoden tapahtumakalenteriin. Lisäksi vietimme hienot pikkujoulut Helsingin ”katolla”, eli Radisson Blu Seaside hotellin kattosaunalla. Tilaisuus oli
”pukkeineen” varsin onnistunut, ja viimeiset juhlijat pääsivät huhun mukaan kotiin vasta aamutuimaan.
Tällä hetkellä minulla on mielessä kaksi kerhon tulevaisuuden kannalta tärkeää asiaa: 1. uusien
toiminnasta kiinnostuneiden ihmisten saaminen mukaan hallitukseen sekä 2. ensi vuoden tapahtumakalenterin tekeminen. Mikäli tunnet, että sinulla olisi aikaa muutama tunti kuukaudessa käyttää
kerhon toimintaan, otathan yhteyttä, niin katsotaan yhdessä sinulle sopiva rooli hallituksesta. Ensi
vuoden tapahtumakalenteriin on jo tullut jäseniltä jo muutamia hyviä ideoita uudenlaisista tapahtumista. Mainittakoon näistä vaikka reissu Gotland Ringille, ajomatka Suomen lappiin ja ajoharjoittelu Nokian Renkaiden radalla. Jos sinulla on mielessäsi joku tapahtuma, jonka haluaisit nähdä
kerhomme järjestävän ensi vuonna, niin otathan yhteyttä minuun tai muihin hallituksen jäseniin.
Lisäksi kerho kaipaa yhteistyökumppaneita, jotka lähtisivät kerhomme kannatusjäseniksi ja joiden
luo voisimme tehdä visiitin kuukausitapahtumassa. Jos sinulla on suhteita firmoihin, jotka voisivat
olla kiinnostuneita yhteistyökumppanuudesta, niin olethan yhteydessä.
Tässä vaiheessa vuotta on hyvä aika kiittää kaikkia jäseniä ja yhteistyökumppaneita loistavasta
vuodesta. Eli vielä kerran kiitos kaikille kuluneesta vuodesta!
Tero Nummenpää, pj
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Kirja-arvostelu
Colin Chapman Inside The Innovator – Karl Ludvigsen
Haynes Publishing, 2010. 399 sivua biografia, henkilö- ja automallikohtainen hakemisto. Englanninkielinen, runsaasti värillisiä ja mustavalkoisia valokuvia. Hinta Englannissa £35.
Teksti: Lennart Haajanen (käännös suomeksi: Hans Nordström)
Tämä on erittäin hyvä kirja. Se ei pelkästään kiinnosta Lotuksen omistajia ja
urheiluautoharrastajia, vaan kaikkien autoharrastajien, jotka ovat kiinnostuneita autotekniikasta pitäisi tutustua siihen. Kirja on myös erinomainen biografia
Colin Chapmanista suunnittelijana, kilpa-ajajana, tallipäällikkönä, teknisenä
virtuoosina ja yritysjohtajana. Koska Chapman uransa aikana toimi niin monella alalla, kirja käsittelee
erinomaisesti teemoina aiheet konseptit, voimansiirrot, jousitukset, rakenteet, aerodynaamiset asiat, painevoimaan vaikuttavat asiat, ja johtamistaidot. Asiat käsitellään kronologisessa järjestyksessä, ja tämä helpottaa teknisesti kiinnostuneita lukijoita seuraamaan sekä eri kehitysvaiheita että Chapmanin omia
ajatuksia.
Chapmanin pyrkimys tehdä kaikki mahdollisimman yksinkertaisella tavalla ja minimipainolla on tuttu asia
kaikille, mutta se että hän myös toimi konsulttina Tony Vanderwellille (50-luvun Vanwall F1 autot) on ehkä monelle uutinen. Keksijöiden tapaan tuotanto ei kiinnostanut Chapmania ollenkaan. Heti kun päätös oli
tehty ja jonkinlainen sarjatuotanto oli alkamassa hänen kiinnostus loppui siihen – sehän on yksi syy miksi
esimerkiksi Lotus Seiskan tarina Lotuksen osalta päättyi. Seiskan valmistus oli vain välivaihe Chapmanin
elämässä. Sarja nelosen kohdalla Chapman ei itse ollut edes mukana kehittämässä sitä. Sanotaan että
Chapman oli niin yllättynyt kuin Mike Warner (Lotus Componentsin johtaja) esitteli uutta suunnittelemansa mallin hänelle Lotuksen johtajakokouksessa Hethelin lentokentällä, että hän sanoi vaimolleen: ”…..
Hazel, helvetti hän on tehnyt uuden auton minun merkkini sen nokassa!” Hän kuitenkin rauhoittui, kun hän
sai tietää että Sarja IV:n valmistus oli tuottoisa, mikä taas ei Sarja III:n kohdalla ollut onnistunut.
Ludvigsen on 393:lla sivulla seurannut Chapmanin uran vaiheet ja hänen ainutlaatuiset ominaisuudet koko
matkan hänen kuolemaansa asti 54-vuotiaana. Pystyäkseen käsittelemään ja analysoimaan kaikki näkökulmat niin merkillisestä persoonasta kuin Colin Chapman, tarvitaan Ludvigsenin kaltainen tekninen kirjoittajan, kenellä on itsellä sekä paljon tietoa että hyvä yhteysverkko. Ludvigsenin tieto autotekniikasta ja hänen
yhteydet automaailmassa ovat niin laajoja että hän on onnistunut vetää sekä konstruktiivisia että teknisiä
yhtäläisyyksiä samanlaisista eurooppalaisista ja amerikkalaisista konstruktiosta. Ludvigsenin viittaukset eri
paikoissa kirjassaan maailman tunnetuimpiin autonsuunnittelijoihin, kuten Mauro Forghieri, Henry Ford,
Alec Issigonis, Ferdinand Porsche, Rudolf Uhlenhaut, Gabriel Voisiin ym. ovat todella vaikuttavia.
Ford Europe:n varapresidenttinä 1960-luvulla Ludvigsenilla oli mahdollisuuksia arvioida ja tukea tiettyjä
moottorinkehityssuuntia, kuten esimerkiksi Indianapolis-kilpailun moottorisäännöt, missä siihen aikaan
Fordinkin koneita oli otettu käyttöön. Erittäin paljastava ja mielenkiintoinen on esim. luku Racing Realities, joka kertoo miten Lotus saavutti menestystä Indianapolisin kisassa käyttämällä Fordin V8 koneita.
Chapmanin luonnetta on aikaisemmin moitittu vähemmän positiivista näkökohdista ja mielipiteistä, ja kyllä hän oli yhteistyökumppaneilleen ja työntekijöilleen usein armoton, mutta Ludvigsenin kirjan luettuaan
sen antama kokonaiskuva jää monivivahteisemmaksi. Ludvigsen mainitsee myös herrasmiesmäisesti henkilöt joille se kunnia, joka Chapman välillä otti itselleen, olisi kuullut - Oikeutetusti!
Chapmanin viime vuodet, kun hän mm. oli aloittanut yhteistyönsä John De Loreanin kanssa Ludvigsen
ohittaa hiljaisuudella. Varsin kiehtova kirja meille kaikille, mutta erityisesti heille joita moottorit, alustan
kehitys, jousitukseen ja muuhun auton rakenteeseen liittyvät asiat kiinnostavat.
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Eskilstuna Veterandag
Eskilstuna Veterandag 29.8.2010
Kuvat ja teksti: Arno Seppänen

Nettiä selaillessa bongasin elokuun puolivälin tienoilla, että Eskilstunassa olisi 29.8. Ruotsin suurin
harrasteautotapahtuma Eskilstuna Veterandag. Pikainen vilkaisu pankkitilin puolelle ja elokuun eläke oli
sijoitettu laivalippuihin ja hotelliyöpymiseen Mälaren järven länsipäässä Köping nimisessä pikkukaupungissa. Alun perin oli ajatuksena yöpyä
Tukholmassa jolloin ajomatkaa Eskilstunaan ja takaisin olisi kertynyt vain reilu 250 km.
Tukholma taisi kuitenkin olla täynnä tapahtumia, sillä lähiympäristössä ei ollut vapaana kuin muutama
hotellihuone joiden hinta oli lähes pilvissä. No ei hätää. Saksalainen insinöörihän oli suunnitellut autoni
Autobahnille joten muutama lisäkilometri ei haittaisi
ja näkisihän samalla hiukan useamman Volvon tai
Saabin.
Pari päivää ennen lähtöä kävin tankkaamassa ja tarkistamassa renkaiden ilmanpaineet kun talliin ajettuani ihmettelin auton alle ilmestyvää lätäkköä.
Pieni paniikki oli lähellä kun huomasin jäähdyttimen kennojen olevan konehuoneen puolelta pieneltä
alueelta lytyssä ja jäähdyttäjän tiputtelevan vettä pikkuhiljaa. Vaurion synty on täysi mysteeri. Mahdollisesti pieni kivi oli jossain vaiheessa kimmonnut
esim. öljypohjan etureunasta suoraan jäähdyttimeen.
Aikaa oli liian vähän viedä jäähdytintä korjaamoon
joten autotarvikeliikkeestä purkki tehokkainta jäähdyttäjänpaikkausainetta ylävesiletkusta sisään ja ohjeen mukainen varttitunnin auton käyttö. Ja kas,
vuoto loppui eikä vettä tarvinnut lisätä koko matkan

Lambo kyntää ruotsalaista peltoa ja Locost pesaa

aikana.
Perjantaina sitten auto Olympiaterminaaliin ja hyvin
nukutun ja bailatun yön jälkeen oltiin lauantaiaamuna Tukholmassa. Munuaiset kohti länttä ja kohta oltiinkin E18 moottoritiellä kiertämässä Mälaren
järveä sen pohjoispuolelta. Aiemmin sivistyneenä
pitämäni ruotsalainen liikennekäyttäytyminen herätti kyllä ihmetystä. Täällä kotimaassa me hiemankin
harvinaisemmilla autoilla ajavat olemme varmaan
tottuneet siihen, että silloin tällöin uteliaat kanssaautoilijat käyvät takapuskurissa kiinni ihmettelemässä autoamme. Ruotsissa tämä puskurissa roikkuminen tuntui olevan enemmänkin sääntö. Kun
moottoritiellä 120:n vauhdissa tulee ”traktori” takakonttiin kiinni, niin tunne on 60-lukulaisessa autossa lievästi sanottuna epämiellyttävä. Ei auta vaikka
tiputtaisit vauhdin kahdeksankymppiin, niin roikkuja tekee saman. Ainoa keino oli nostaa vauhti lähes
vankeustuomioon riittäviin lukemiin jolloin roikkuja
katosi takahorisonttiin. Rauhasta ei tosin saanut
nauttia kauaa kun jo seuraava autoilija yritti säästää
bensaa urheiluauton imussa. Toinen huomaamani
piirre ruotsalaisessa liikenteessä oli omien etujen
häikäilemätön puolustaminen. Moottoritiellä ohittaminen ja sivutieltä pääväylälle tulo yritettiin lähes
poikkeuksetta estää painamalla kaasu pohjaan niin,
että väliin oli turha yrittää, vaikka normaalivauhdeilla se olisi onnistunut täysin häiriöttä.
Pieni tauko matkan puolivälissä Enköpingissä jonka
kadut olivat lähes tukossa eri-ikäisistä harrasteautoista. Käynnissä oli Mälaren runt ajot. Yli 90% autoista oli amerikkalaisia ja niillä olisi Helsingin
cruising-iltana täyttänyt varmaan viisikin kauppatorin kokoista aluetta.
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Matka jatkui Köpingiin josta hotelli löytyi aivan
kaupungin keskustasta. Vielä oli hyvää aikaa tutustua kaupungista löytyneeseen Bil & Teknikhistoriska
Samlingarna museoon. Pieni automuseo jonka kokoelma oli kuitenkin melko häikäisevä mm. pari Bugattia. Suomen automuseoissa kun ei liiemmin näe
1900-luvun alkupuolen autoja niin satunnaista kävijää hämmästytti kuinka kookkaita autot silloin olivat. Valtava koko ei kunnolla paljastu
valokuvistakaan.
Aamulla aikaisin liikkeelle kohti Eskilstunaa, sillä
jollakin foorumilla oli varoiteltu Ekebyn lentokentälle sijoittuvan tapahtuman sisäänajotien ruuhkautuMistä ihmeestä Ruotsiin on näitä siunaantunut ;? van pahasti myöhemmin päivällä. Pääsimmekin
ajamaan alueelle tosi sujuvasti ja pysäköin autoni
suurelle nurmikentälle kahden American auton väliin. Tuskin olin päässyt autosta ulos kun vanha ruotsalainen tuttavuus, samanlaisen GT:n omistaja, tuli tervehtimään ja siirrätti autoni ”paraatipaikalle” Ruotsin BMW-kerhon aitioon.
Eskilstuna Veterandag on Orimattilan rompemarkkinoihin verrattava tapahtuma. Myyntikojuja on suurin
piirtein yhtä paljon, mutta vanhoja autoja
moninkertainen määrä. Kuten myös meillä,
niin myyntikojuista vähintään puolet on
täynnä kaikkea muuta kuin autoiluun liittyvää tavaraa. Mutta ehkäpä tämä on hyvä keino saada myös kartanlukijat osallistumaan
tapahtumaan. Harrasteautojen alueelle pääsee vain museoikäisellä autolla, mutta yleisön parkkialue on heti myyntikojujen toisella
puolella. Tapahtuman järjestelyissä on mukana myös Eskilstunan lentokerho ja vanhojen lentokoneiden lentonäytökset kuuluvat
oleellisena osana tapahtumaan. Päivä kului
autoja ja myyntikojuja ihmetellessä sekä Paraatipaikalla Ruotsin BMWkerhon aitiossa
kahvi- ja makkarakojujen antimista nauttien
(tosin sanat nautinto ja ruotsalainen makkara
eivät oikein sovi samaan lauseeseen).
Noin klo 15:00 oli aika nostaa kytkintä jotta ehtisimme Tukholmaan ja Turun laivaan. Vielä oli aikaa cruisailla hetki Tukholman kaduilla ja piipahtaa kahvilla ennen satamaan ajoa. Hyvin nukutun (ja
tietty bailatun) yön jälkeen oli enää jäljellä ajo
Turusta Tuusulaan. Matkamittariin kertyi loppujen lopuksi noin 550 km.
Eskilstuna Veterandag järjestetään vuosittain elokuun lopussa. Ajankohta aiheuttaa tietysti pienen
sääriskin, mutta luo samalla hyvän kesän päätöstilaisuuden, sillä muita tapahtumia ei enää kyseisenä ajankohtana juurikaan ole. Tapahtuma voisi
olla mukava retkikohde myös SCCH:lle. Järjestäjiltä on varattavissa kerhoille oma aitio missä kerhot voivat esitellä autoja ja toimintaansa. Netistä
löytyy paljon kuvamateriaalia tapahtumasta esim.
Tänne asti piti lähteä nähdäkseen liikenteessä olevan toisen järjestäjän Eskilstunan autohistoriallisen
kerhon sivuilta: http://www.ahk-eskilstuna.se/
Glas GT:n

26

Brittiläistä automuotoilua
Ai miten niin ei muka brittiläistä?

Selvästi urheiluauto. Susien sukua, kaksi paikkaa,
kaksi ovea ja vielä rättikatto. Joku ihmeen TR7
siellä takana yrittää protestoida.
Italialaista automuotoilua, vai? (vaihda
tekstiksi vaikka ”Locostfarmi” jos epäilet, että
moottorin Alfa tekstit eivät näy lehden kuvassa)

Jos omistaa British Racing Green –värisen
Lotarin niin Bajamajakin pitää olla tietysti
sävy sävyyn
Räyhäkkäästi tuplaputkilla. Onhan keulalla
Vkone

Vanhojen koneiden ohilennot kuuluivat
tapahtumaan oleellisesti
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Historic Race 2010
Historic Grand Race 21. 22.8.2010 Ahvenisto
Historic Race Finland ry:n järjestämä
kilpailukauden päätapahtuma Grand
Race järjestettiin Ahvenistolla 20. kertaa. Tapahtuma on kasvanut niin kilpailevien autojen kuin yleisömääränkin
suhteen tasaiseen tahtiin. Mukana oli tänä vuonna lähes 200 kilpailijaa, joiden
ansioista voidaan rehellisesti puhua yhdestä suurimmasta vuosittain järjestettävästä autotapahtumasta Suomessa.
Grand Race ei ollut alunperin SccH:n
varsinaisessa Tapahtumakalenterissa suunniteltuna tapahtumana, vaan lisättiin sinne hieman ennen tapahtumaa. Kerhomme yhteistyö HRF:n kanssa on ollut vahvaa sen perustamisesta lähtien. Voidaan puhua jopa
monella tapaa rinnakkaisista ja toisiaan täydentävistä organisaatioista. Toimiihan HRF:ssa tänäkin päivänä
moni SccH:n jäsen aktiivisesti joko kilpailuorganisaatiossa tai kilpailevana jäsenenä. HRF:n alkutaipaleella 90-luvulla ”menetimme” muutaman SccH:n aktiivijäsenen Historic Racing-toiminnalle, minkä näin historian kannalta voidaan todeta edesauttaneen SccH:n toiminnan hiljaisinta vuosikymmentä. Kerhomme 35vuotisjuhlanäyttelyssämme Sports Car Expossa toukokuun lopulla yhdistimme pitkästä aikaa taas voimamme. Yhteistyö paransi varmasti molempien kerhojen näkyvyyttä, joten seuraavaa ajokautta ja kesää varten
voisimme varmasti suunnitella yhteistä tapahtumaa ja huipentaa ajokausi yhdessä seuraavaan Grand
Raceen Ahvenistolla. Onnea 20 vuotiaalle Historic Race Finlandille !
Tämän vuoden Grand Race vietiin läpi varsin mukavassa säässä, vaikka sadettakin lupailtiin, ei sitä aikaajoissa tai kilpalähtöjen aikana nähty. Suomalainen Historic-kalusto sai taas vahvistusta Ruotsista useampaan kilpaluokkaan. SccH:n jäseniä kilpaili useassa luokassa varsin mukavalla menestyksellä mm. Tapio
Koski, Markus Weckström, Clas Palmberg, Markku Pietilä, Juhani Tukeinen, Juha Liukkonen ja Caj Hasselgren. Markku Pietilä ja Juha Liukkonen ahkeroivat jopa kahdessa sarjassa. Hasselgrenin Kaitsulla taas
oli perinteinen isä-poika-kisa Peterin kanssa. Peter meni jälleen kovempaa vaikka kärsikin hieman vaihdeongelmista kisalähdössä. Historic Racing on nimestään huolimatta kovaa kisaamista, eikä kontaktejakaan pelätä, joten peltiä meni kasaan ja
kalustoa hajosi tälläkin kertaa. Varikkoalue tarjosi niin ikään paljon katsottavaa yleisölle kummankin päivän
kisalähtöjen jälkeen. Autoja laitettiin
harjoitusten, aika-ajojen ja kisalähtöjen
välissä kovalla kiireellä kuntoon tai tehtiin uusia säätöjä. Kovasta kisaamisesta
huolimatta kaveria autetaan pulassa, eli
jos joku tarvitsi itseltä puuttuvaa osaa
niin kilpakumppanilta saattoi osia lainata, kuulinpa jopa kuulutuksen missä kyAustin Healey
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seltiin päävirtakatkaisijaa rikkoutuneen tilalle. SccH sai käyttöönsä muutaman varikkopassin molemmiksi päiviksi, suuri kiitos niistä Liukkosen Juhalle ! Harrasteautoparkki moottoriradan yläpuolella Ahveniston harjun laella esitteli sekin kattavan leikkauksen eri ikäisiä ja kuntoisia harrasteautoja. Tähän kun
vielä lisätään mahdollisuus esitellä autoaan ja ajaa muutama kierros rataa ympäri kisalähtöjen tauolla, niin
voidaan puhua loppuun asti suunnitellusta ja hyvin organisoidusta tapahtumasta. Näitä kuvia katsellessa on
hyvä miettiä kinosten keskellä jo ensi kesää ja seuraavaa Historic Grand Racea.
Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa

Historic formula  Peter Hasselgren

Juha Liukkosen varikko...

Hieno Mustang

Triumph TR8
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Kupla vai Buicki ?
Kerhon webbi saitilta löytyy:
Kilpailu - mikä auto kuvassa?
Kerhon webbi saitilta löytyy:
Kilpailu - mikä auto kuvassa?
Kupla vai Buicki?
Possu vai Lambo?
Tunnetko hyvin urheiluautot? - Tässä sinulle sopiva kilpailu!
Julkaisemme joka kuukausi kuvan jonkun auton jostakin yksityiskohdasta. Sinun tehtäväsi on
tunnistaa auto ja kertoa meille mikä se on.
Jos kuva osoittautuu liian vaikeaksi ja tunnistamattomaksi, niin saatamme laajentaa kuvakulmaa
kisan aikana!
Kilpailusarja kestää toukokuuhun 2011 , jonka jälkeen laskemme pisteet yhteen ja löydämme
parhaan urheiluautontunnistajan. Hyväksymme vain yhden vastauksen henkilöltä kisaa kohden.
Kilpailumme sponsori Presco (http://www.presco.fi/index2.htm ) palkitsee jokaisen kuukauden
voittajan tavarapalkinnolla.
Lisäksi koko kilpailusarjan voittaja palkitaan erikseen ensi kesäkuussa.
Kilpailu on avoin kaikille sivuillamme vieraileville ja kannattaa tutustua kerhon sivuihin, sieltä
saattaa löytyä apuja etsintään.
Voittajiin otetaan yhteyttä sähköpostilla.
Pistelaskussa käytetään vanhaa F1 kaavaa: 1 0 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 .
Sijoitus ratkeaa ensin tarkasta merkki, malli vuosi yhdistelmän vastauksesta, jos useampia
oikeita vastauksia, niin nopeimmin vastannut sijoittuu aina paremmin. Siis tarkka tieto ja nopeus
ratkaisevat!
Uuden kisan yhteydessä julkaistaan edellisen kisan auton koko kuva sekä kisan voittaja.
Pistetilanne kahden kisan jälkeen
1 6 Ei julkaista
1 0 Heikki Sipilä
1 0 Jari Laitila
6 Heikki Nurkkala
6 Jukka Eskola
5 Ismo Tynkkynen
5 Hannu Tuppurainen
4 Mikko Kalevi
4 Markku

30

Johdossa oleva henkilö ei halua nimeään julkaistavan, eikä hän ole SccH kerhon jäsen. Kaikki
tähän mennessä pisteille sijoittuneet henkilöt ovat SccH kerhon ulkopuolelta.
Kerhon hallituksen jäsenet sekä Heikki ja Kari Vainio on suljettu kilpailusta.
_____________________________________________________________________________
Kerhon oma kisa
Kerhon jäsenille on oma kerhon sisäinen sarja, jossa taistellaan kerhon sisäisestä auton
tunnistajasta.
Tähän voi myös hallitus ottaa osaa!
Kisan järjestäjät Hessu ja Kari eivät osallistu kisaan. Kaikki kilpailukuvat ovat heidän ja lähipiirin
ottamia.
Kilpailun banneri kuvan on ottanut Jone, sillä kuvalla voi harjoitella!
Hyvää kilpailuonnea! Ja osallistukaa, älkääkä ujostelko, sillä onhan se noloa jos kerhon
ulkopuoliset hakkaa meidät!
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Jag-Finn vierailu
JAG-FINN KY 14.8. ja 23.10.2010
Kesästä 2009 tuttu yleisömenestys tuli taas ja hurmasi
ja huumasi kerhon jäsenet kuluneella ajokaudella
kahteen kertaan. Ari ja Lea järjestivät jälleen meille
uskomattoman hienot tilaisuudet ! Vuosi sitten jo
näimme että tässä yrityksessä tehdään työtä vahvalla
ammattitaidolla ja todella suurella sydämellä. Ammattitaidon lisäksi yrityksestä löytyy aitoa kiinnostusta autoihin ja niiden ongelmiin. Yrityksen useilla
työntekijöillä on vahva tausta autoharrastukseen ja
autojen rakentamiseen ja niinpä heidän puoleensa voi
turvallisesti kääntyä, olipa sitten kyseessä auton
kausihuolto tai suurempi tekniikkaremontti. Ari on
vuosien varrella tehnyt myös useita autojen täydellisiä entisöintejä. Vaikka yritys on nimensä mukaisesti valinnut päämerkikseen Jaguaarin, huoltavat he muitakin brittimerkkejä ja urheiluautoja mielellään. Jatkoimme viimevuotista yhteistyötämme jo kevään
Sports Car Expo- juhlanäyttelyssämme. Nyt oli vuorossa kaksi vapaamuotoisempaa tilaisuutta mukavassa
seurassa.
Ensimmäinen tilaisuutemme pidettiin elokuussa, loppukesän vaihtelevassa mutta lämpimässä säässä.
Kaikkea nähtiin pilvisestä sadekuuron yrityksestä
kirkkaaseen auringonpaisteeseen. Eihän säällä niin
väliä jos ollaan sisätiloissa, mutta tällä kertaa Ari ja
Lea olivat järjestäneet meille todella näyttävän shown
piha-alueelle. Paikalle oli kutsuttu trialin 12-kertainen
suomenmestari, useita ulkomaisia kisoja voittanut ja
muutaman maailmanennätyksen haltija Joakim
Hindren. Pihalle oli rakennettu näytöstä varten sopivia esteitä, mm. pakettiauto. Muutamat ”vapaaehtoiset” pääsivät todistamaan ”aitiopaikalta”, kuinka
hypätään moottoripyörällä ilman hyppyriä kolmen ihmisen yli. Joan nimissä oleva Guinness World Record on hyppy 10:n ihmisen yli. Näimme siis taidokkaita
temppuja ja runsaasti vauhtia. Vaikka tässä lajissa nopeus ei ole pääasia, ovat ne kuitenkin katsojan näkövinkkelistä vauhdikkaita ja todella päätähuimaavia.
Joa kertoi meille muutenkin auliisti pyöristään ja tempuista ja viihtyi muutenkin hyvin seurassamme. Siinä
ei kuitenkaan ollut koko ohjelma, vaan paikalle oli
kutsuttu myös viiniasiantuntija ja viinikirjojen kirjoittaja Pekka Suorsa, joka esitteli ja maistatti meille viinejä. Tarjolla oli jälleen todella runsas ja maittava
ruokatarjoilu, joka tietenkin maistui niin viinien kuin
muiden ruokajuomien kera. Moni jäsenemme totesi
ettei tästä paljon paremmaksi voi enää tarjoilut ja tunnelma mennä. Jäämme toki mielenkiinnolla odottamaan ensi kesää…. 
Toinen tilaisuutemme Arin ja Lean vieraana oli teemaltaan hieman erilainen, sillä tällä kertaa Ari oli tyhjentänyt nosturipaikan kerhomme autoja varten. Pukilla kävi päivän aikana useampi kerhomme auto Arin
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arvioitavana ja tutkittavana. Jokainen auton omistaja sai
asiantuntevaa apua ja muutamat taisivat samalla sopia
huoltoaikaa korjauksia varten. Tällainen tilaisuus oli toki
kiinnostava, sillä emme juurikaan kerhoilloissa pääse toisten autojen alle kurkkimaan. Niinpä jokaisen nosturille
ajaneen auton ympärille ja alle kertyi melkoinen joukko
uteliaita ja kiinnostuneita kerholaisia. Tälläkään kertaa ei
tyhjin vatsoin tai janoisin suin tarvinnut olla. Tarjolla oli
grillimakkaraa ja muuta purtavaa yllin kyllin. Ex-puheenjohtajamme Luotsin Timppa hoiti grilliä ja makkaroiden
paistamista taidokkaasti ja varmoin ottein. Tällä kertaa
mukaan oli kutsuttu porukkaa myös Jaguar-kerhosta, joita
muutamia paikalle saapuikin. Pääsimme näkemään myös
Ari viimeisimmän entisöintiprojektin Jaguar XK-120:n,
joka oli nyt jo pyörillä ilman koria. Auto näytti ”pakasta
vedetyltä” vaikka ikää autolla on enemmän kuin monella
läsnäolijalla. Kaikki viihtyivät jälleen todella hienosti ja
moni kehui tilaisuutta jälkikäteen vielä viikkojen päästä.
Suuret Kiitokset Arille ja Lealle upeista tilaisuuksista ja
mahtavasta vuodesta SccH:n kanssa !
Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa
Ei tähän etupyörää tarvita...
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Sports car Expo
SPORTS CAR EXPO
Nimellä markkinoitiin SccH:n 35-vuotis juhlanäyttelyä, joka oli 29-30 toukokuuta 2010 Helsingissä. Tämän nimen keksi jäsenemme Vesa Huhtanen, joka tunnetaan myös ”mainos Welhona”.
Sports Car Expo- nimestä on sittemmin hallituksen päätöksellä jätetty rekisteröintihakemus kerhon
nimiin, Patentti- ja Rekisterihallitukselle. Nimi tuntui heti alusta lähtien hyvältä ja se löi itsensä läpi markkinoinnin ja mainonnan aikana myös suurelle yleisölle, sekä yhteistyökumppaneillemme.
HISTORIAN HAVINAA
Viimeiset urheiluautonäyttelyt olivat mikäli olen antanut itseni oikein ymmärtää pääosin kerhon
perustajajäsenen Leif Nylundin käsialaa. Lefa oli isolla työllä ja suurella sydämellä tehnyt upeat
näyttelyt, jotka herättivät paljon huomiota aikoina jolloin urheiluautot olivat Suomessa todellisia
harvinaisuuksia, presidentit Kekkosia ja kerhon puheenjohtajat Nordströmejä. Näitä varhaisien
kerhon urheiluautonäyttelyiden tekijöitä kohtaan tunnen suuren, suurta arvostusta tekojensa ansiosta. Suomalainen yhteiskunta oli silloin vielä kovin paljon kallellaan tuonne Stalinin Joosepin
kotitanhuville, eikä sponsori sanaa juuri maassa tunnettu. Ajan ”autokulttuuri” liikkui pääsääntöisesti akselilla Lada-riisipussit. Joten kyllä siinä on jouduttu markkinoimaan ja taikoja tekemään
näyttelyn eteen. Hienoja perinteitä kerhon urheiluautonäyttelyistä on ja niitä pitää vaalia ja jatkaa,
sekä kehittää tämän päivän vaatimustasolle.
NÄYTTELY VAI EI
Olin jo runsas kolme vuotta pohdiskellut kerhon oman urheiluautonäyttelyn järjestämistä. Kerhon
taloudellinen tilanne ei ollut siihen aikaisemmin suotuisa, eikä kerhon henkilö- resurssitkaan olleet
vielä siihen valmiita. Varsinaisen, itseäni sitovan henkisen päätöksen näyttelyn järjestämisestä tein
Vappuna 2009, Lahdessa. Keskustelin asiasta muutamien kerholaisten kanssa ja se sain kannatusta
suunnitelmalleni. Vanhemmat jäsenet muistelivat kaihoisasti, vieläkin syviä väristyksiä tuntien
kauan sitten olleita Lefan tekemiä näyttelyitä. Näissä keskusteluissa sain aikaiseksi lievää suurempaa hämmennystä kerrottuani tavoitteeni olevan, vähintään sata urheilu-ja gt-autoa näyttelyyn. Jotkut arvoisista kerholaisistamme taisi pitää minua pahasti ”löylyn lyömänä”, tai vaan tavallisena
suuruudenhulluna - tiedä häntä. Parikin jäsentä selvästikin epäili, että pienenä minua oli kannettu
Jenkkikassissa hakkuuaukealla, eikä oltu muistettu nostaa kassia kantojen kohdalla. Nou hätä, se
siitä ankeasta lapsuudesta. Olin aikaisemminkin, varhaisemmassa lapsuudessani tehnyt pari melkoisen isoa harrastus -tapahtumaa ja olin vakuuttanut itselleni kyllä tämä onnistuu. Viimeisen vahvistuksen näyttelyn tekemiselle sain kun mietin SccH:n aktiivisia jäseniä ja sitä upeaa sekä
monipuolista urheilu-ja gt autokantaa jota jäsenillä on. Uskoin vakaasti saavani jäsenet mukaan
näyttelytouhuun. Samalla voisimme urheiluautonäyttelyllä juhlistaa kerhon 35-vuotista taivalta.
Pidin kerhon omaa urheiluautonäyttelyä tärkeänä tilaisuutena kerhon jo hienon yhteishengen ja
yhteenkuuluvuuden lujittamisena. Siis sutena sekaan, lopetetaan nysvääminen ja puuhastelu käyntiin.
Esitin asian uudelle hallitukselle, sen järjestäytymiskokouksessa keskellä kylmää talvea . Hallitus
suhtautui näyttelyn autotavoitteeseeni aluksi kuten aikaisemmin kerholaiset. Epäiltiin saadaanko
autoja riittävästi mukaan näyttelyyn. Vakuuttelin kirkkain silmin, kyllä autoja saadaan riittävästi.
Suurimmaksi ongelmaksi totesin olevan asianmukaisen näyttelytilojen saamisen. Mutta kaikesta
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huolimatta aloimme jakaa alustavia tehtäviä näyttelyn eteenpäin viemiseksi. Minun tehtäväkseni
luonnollisesti tuli näyttelyautojen ja yhteistyökumppaneiden hankinta, yms. Teppo Lehtiniemi otti
tehtäväkseen selvittää näyttelytilan hankinnan ja 35-vuotisjuhlan järjestämisen. Jone Vierimaa olikin ollut jo viime vuoden puolelta juonessa mukana. Järjestelytouhuissa Jone touhusi Siipimutterien teon ohella mm. mainontaa, markkinointia ja kaikkea mahdollista. näillä lähdettiin
käytännössä liikkeelle. Muukin hallitus oli juonessa mukana. Vesa Huhtanen oli kutsuttu hallituksen avuksi mainonta- ja markkinointiasiantuntijana, sekä messujen- ja näyttelyiden asiantuntijan
E-P Haimila visioimaan näyttelyä. E-P Haimila teki myös kaikki automerkki- ja opaskyltit, sekä
taulut.
ENTÄS NÄYTTELYTILA
Ennen kuin Teppo otti näyttelytilan hankinnan haltuunsa hoidin aloittamani keskeneräiset näyttelytilan metsästysprojektit loppuun. Tammikuussa olin kysellyt isoilta kiinteistönomistajilta, mm.
heidän tyhjillään olevien kiinteistöjen käytöstä urheiluautonäyttelyyn. Ihmettelin sitä asennetta joka heillä oli, jotkut pyytivät täysin järjettömiä vuokria tai tyrmäsivät koko jutun heti alkuunsa täysin mahdottomana. Olin aikaisemmin ottanut yhteyttä Helsingin Kaupungin Rakennusviraston
Tilakeskukseen ja kysellyt sieltä näyttelyyn sopivia tiloja. Kohteliaan ja nopean ohjauksen myötä
sainkin sovittua tapaamisen kiinteistöistä vastaavan projektipäällikön kanssa. Soitin Vierimaan Jonelle ja kysyin haluatko lähteä mukaan palaveriin näyttelypaikasta. Jonen kanssa tavattiin Tilakeskuksen porukkaa, jotka ihan oikeasti olivat kiinnostuneita näyttelystämme. Meille tarjottiin tiloja
Länsisatamassa olevasta bunkkerista, joka on tyhjillään oleva entinen varastomakasiini. Menimme
Jone, Tero Nummenpää ja allekirjoittanut katsomaan paikan päälle tilaa. Bunkkeri oli vaikuttava ja
siitä olisi saanut vuokrata kaksikin kerrosta à 5000 m2 /kerros. Sijainti oli mielenkiintoinen ja ulkona parkkitilaakin olisi reilusta tarjolla. Mutta varastona olleen tilan kunto ja valaistus oli surkeassa tilassa ajatellen tarpeitamme. Tilasta olisi pitänyt purkaa korkeat teräskehikkoiset
verkkoseinät, poistaa lattialla pystyssä olevat sadat kiila-ankkurit, pestä lattiat öljystä ja muusta
kököstä, sekä maalata tai peittää seinät vaalealla kankailla. Vaikka tilat olivat mielenkiintoiset niin
em. seikat ja niiden kulut ja työmäärä ylittivät kipukynnyksemme. Yritin vielä saada Tilakeskusta
hoitamaan lattioiden pesut ja ehdotin heitä teettämään seinät peittävät kankaat, joissa olisi tuleva
Länsisataman kaupunkisilhuetti. Näitä mainoskankaita voisivat sitten käyttää Länsisataman rakennushankkeet mainostamisessa sen koko ajan, vaikka bunkkerin julkisivuissa. Eipä markkinointiehdotelmani saanut Tilakeskusta innostumaan asiasta. Joten kiitimme stadin edustajia, sekä
käänsimme katseemme ja toivomme Tepon puoleen. Teppo Lehtiniemi sen teki, kyllä vaan hän
neuvotteli meille loistavan diilin näyttelytilasta, sekä lisäksi ABC, Automaa ja S-etukortti yhteistyökumppaneiksi. Näinhän siinä käy kun laittaa tosimiehet asialle.
Näyttelytilaksi Teppo hoiti Ässäkeskuksen henkilökunnan uuden parkkihallin, Vallilasta. Näyttelytilan sijainti oli varsin keskeinen ja eri puolilta tuleville hyvien liikenneyhteyksien varrella. Pysäköintitilaa Teppo oli järjestänyt Sturenkadun toisella puolella olevasta korttelista, tosin olihan sitä
kadunvarsilla muutoinkin melkoisen paljon vapaana. Tilaa oli käytettävissä varsinaiseen näyttelyyn 5000 m2 ja lisäksi saman kokoinen hallitila kerrosta alempana. Näyttelytila oli upea peruskallioon louhittu kaarevakattoinen valoisa halli. Sisäänkäyntejä on kolme ja lisäksi tarvittaessa leveä
ajoluiska. Lipunmyyntipisteen sijoitettiin strategisesti sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen.
Tämä sijoitus helpotti lipunmyyntiä ja toimi myös mahdollisessa pelastustilanteessa ohjattuna
poistumistienä., sillä lipunmyynti-pisteethän olivat koko ajan miehitettynä. Alahallissa olevan autopesulan kanssa Teppo oli tehnyt hyvän diilin ja näyttelyautot oli mahdollista pesettää edullisesti.
Pesun jälkeen alahallissa kiihdyttelemällä ja jarruttelemalla
sai pesuvedet poistettua auton rakenteista, ennen vahausta.
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TULEEKOS NIITÄ AUTOJA
Tämän kysymyksen muutamat kerholaiset esittivät, kun soitin heille ja pyysin heidän autoaan
näyttelyyn. Olin tehnyt kerholaisten autoista listan, joka onneksi oli pitkä ja laadultaan komea,
jonka mukaan lähestyin jäseniä. Vastaanotto oli suorastaan loistava, sillä seurauksella autoja ilmoitettiin näyttelyyn iloisin mielin. Kerholaiset ottivat näyttelyn omakseen ja pitivät sitä hienona asiana. Osa jäsenistä kertoi jo pitkään odotelleensa tällaista soittoa. Päivä, päivältä ilmoitettujen
autojen lista piteni kymmenen, kolmekymmentä, kuusikymmentä autoa jo OK. Ja lisää tuli. Olipa
mukava rimputella jäsenille, myös sellaisille joita en koskaan viisivuotisen jäsenyyteni aikana ole
tavannut. Autohankinnan alussa soitin Lasse Staffanssille ja kyselin autoja, siinähän kävi kuten aina aikaisemminkin Lasse lupasi heti Maserati Mistralin, Renault Sport Spiderin, ja Triumph TR
4:sen. Kaiken kiireensä keskellä Lasse otti näyttelyasian omakseen sanoi ”kyselen vähän kavereilta autoja näyttelyyn”. Tokihan lähestyin myös Lennart Haajasta joka viehättävän vaimonsa Ingan
kanssa asuu ”Länsi-Suomessa” jota myös Ruotsiksi kutsutaan. Houkuttelin Lennua ja Ingaa kera
Bugatti type35A:an näyttelyyn. Tästä kehkeytyi Lennun ja minun välille oikein mielenkiintoinen
sähwöpostien vaihto, sillä alkuun näyttely ei sopinut heidän jo aikaisemmin luomiin aikatauluihinsa. Tunteisiin vetoavan mailini jälkeen Lennu ja Inga järjestelivät jo sovitut menonsa uudelleen.
Tämä on hyvä esimerkki kerholaisten sitoutumisesta kerhon urheiluautonäyttelyyn ja kerhoon.
Moni kerholainen toi näyttelyyn esille useampia urheiluautojaan, parhaimmillaan niitä haettiin kesämökeiltä eri puolilta Suomea kuten Markku ja Taru Korja hakivat Lotuksen Porvoosta. Jäsenemme toivat autojaan näyttelyyn myös maakunnista, mm. Pekka Vitikainen Varkaudesta saapui
Evante 140 TC:llä, Porista tulivat Tapio Kiviniemi kaverinsa Ferrari 348 TS:llä ja Seija Rontu
Mercedes Benz SL 500, mitkä olivat hienoja suorituksia. Lisäksi Kiviniemen Tapsa loistavilla suhteillaan, hommasi Audi Finland Oy:ltä näyttelyyn ihka uuden Audi R8. Näyttelyyn tuotiin myös
kavereiden autoja ja jopa niin ettei itse voinut osallistua tapahtumaan auto toimitettiin kuitenkin
paikalle. Lasse Staffans soitti taas kertoi värvänneensä neljä urheiluautoa, Porsche 911, Jaguar
E.type, Aston Martin DB7, Mercedes Benz 230 SL. Lisäksi Lasse sanoi , että saattaa olla mahdollista saada näyttelyyn uusi Mercedes Benz SLS-AMG, lokinsiipi. Tämä sävähdytti enemmän kuin
ämpärillinen jäävettä niskaan kaadettuna. Ei kauaakaan kun Lasse soitti ja kertoi alustavasti sopineensa Lokinsiiven tulosta näyttelyymme. Lasse antoi toimintaohjeet miten edetä Veho Oy:n toimitusjohtaja Jan-Martin Börman kanssa. Tämän jälkeen oli jalat tukevasti maasta irti. Oli pakko
keittää kahvit, minkä jälkeen laitoin viestin hallituksen jäsenille tapahtuneesta todeten - vaikka taivaalta sataisi vihaisia akkoja kirveet käsissä, mulle paistaa nyt aurinko kirkkaana. Sain selkeät ohjeistukset Jan-Martin Börmanilta keiden Veho Oy:n henkilöiden kanssa piti käytännön asiat sopia.
Hienosti kaikki toimi Veholaiset olivat mukavia ja tehokkaita toimissaan. Vehon markkinointipuolen viehättävä naishenkilöltä selvisi, heillä olevan mm. SLS:n mainontaan kuuluvat auton pakoäänet. Ja Heureka nehän täytyy saada markkinointiin mukaan. Tämän tapahtuman seurauksena
päähäni pälkähti, nyt tarvitaan -50 luvun Gullwing, SLS-AMG:n rinnalle. Silloin tiesin, oli siis
soitettava Triangle Motors Oy:n Risto Paunoselle. Tästä alkoi mielenkiintoinen, joskin hyvin antoisa vuoropuhelu, miten saada Mercedes Benz 300 Gullwing - 57 näyttelyymme. Olin siis kahden
osapuolen välissä, ikään kuin asiamiehenä ja kirkkaana mielessä uusi ja vanha lokinsiipi rinnakkain näyttelyssämme. Tietääkseni koskaan aikaisemmin näin ei ole ollut. Se antoi lisää adrenaliinia ja pontta tekemiseeni. Pitkähköjen neuvotteluiden päätteeksi saatiin asia sovittua, aivan
näyttelyn alkamisen kynnyksellä. Olo oli ruhtinaallinen olin Nirvanassa ja päätin palkita itseni
konjakkilasillisella ja soitto Lasse Staffansille - kiitos. Lasse oli tässä välissä soitellut kavereilleen
ja esivalmistellut heidät perinpohjaisesti näyttelystämme. Sain Lasselta nimilistan puhelinnumeroineen ja rimpauttelin listan harrastajat läpi. Ja huh, huh taas urheiluautomäärä lisääntyi viidellä
autolla. Hetken paistateltuani oli aika ilmoittaa loistavat asiat hallitukselle. Autojen määrä kasvoi
ja parhaimmillaan se oli 117 autoa. Mutta näyttelyn alkuviikosta tuli parikymmentä peruutusta
jonka seurauksena autojen lukumäärä putosi alle sadan. No voihan helvatta, eihän tämä käy mietiskelin ja jatkoin edelleen soittelua jäsenille. Usea kerhon jäsen antoi autonsa juhlanäyttelyyn
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vaikka itse ei pääsyt tulemaan, aikaisemmin tilattujen ulkomaan matkojen takia. Näin teki myös
Klaus Wilkman, lähti iloisin mielin vaimon kanssa ulkomaille ja vävy hoiteli ansiokkaasti TVR:n
näyttelyyn Mika Laine puolestaan lähti polttareihinsa Barcelonaan ja luotti Lotus Exigen ja Opel
Speedsterin meikäläisen haltuun. Kiitettävää kerhoasennetta, yhteisen juhlanäyttelymme eteen.
Monessakohan kerhossa näin olisi käynyt ? ? ? Kari ja Hessu Vainio olivat mainostaneet näyttelyämme Sakke Järvenpäälle, American Car Showssa. Sakke oli suhtautunut asiaan myönteisesti ja
tehtäväkseni jäi hoitaa käytännön asiat Saken asiainhoitajan kanssa. Pienten aikatauluviilausten
jälkeen asiat etenivät hienosti ja näin Carrera-Panamericana-ralliin osallistunut Corvette 357, vm.
1957 saapui näyttelyymme. Veljeskerhomme Historic Race Finland toi puheenjohtajansa Juha
Liukkosen johdolla hienon valikoiman urheilu-ja kilpa-autoja, mukana Juhan ”maastokilpa-auto”
kuusipyöräinen Land Rover. Juha kuten moni muukin HRF:n jäsen on myös SccH:n jäsen Lopputulos oli 106 urheilu-ja gt-autoa ja toisena päivänä 114 autoa. Ei paha, tavoite ylittyi. Autojen hankinta oli oikeastaan kunniatehtävä, oli hienoa kokea kerholaisten aito innostus yhteisen
näyttelymme onnistumiseksi. Christer Nylund puuhasi Otto Brand Oy:n mukaan näyttelyyn ja sieltä tuli - 60 lukulainen harvinaisuus Honda 800 urheiluauto. Lisäksi Brandt esitteli maahantuojana
komean Victory- prätkämallistonsa. Kyllä tuo puhelin on ihmeellinen keksintö, soitettaessa sillä
saa ihan inhimillisen kontaktin ja vaikutusmahdollisuuden keskustelukumppaniinsa, wautsi wau.
MAINONTA JA MARKKINOINTI
Urheiluautonäyttelymme mainontaan ja markkinointiin aikaa ja rahaa oli selkeästi liian vähän. Iskelmä radiossa oli viidentoista mainos-spottia, joissa Mersu SLS-AMG pakoäänet tehosteena. Tämän loistavan mainosdiilin käsittääkseni järjesti puheenjohtaja Teron, viehättävä ja vastaavasti
miellyttävä Maria. Näyttelyn autotarroja painetiin ja jaettiin kerholaisille autoonsa laitettavaksi,
kuin myös yhteistyökumppaneillemme. Painatimme eri kokoisia mainoksia, joita myös jaettiin yhteistyökumppaneillemme. Tero kävi ripustamassa isommat julisteet Automaan, autokauppoihin.
ABC-asemille käytiin laittamassa A4 kokoisia mainoksia näyttelystämme. Kävimme eri puolilla
pääkaupunkiseutua promoomassa näyttelyämme muutaman autokunnan ja Jonen ”loihtimien”
messutyttöjen kanssa. Narinkkatorilla jaoimme mainoksia oikein roppakaupalla. Jone teki upeaa
työtä saadessaan meille kolme kaunotarta näyttelyn tasoa korostamaan. Viehkeät näyttelytyttömme
poseerasivat todella aktiivisesti näyttelyn autojen kera . . . ja valokuvaajia riitti. Taisi joillakin
näyttelyvierailla ja kerholaisellakin, ainakin osittain mennä autojen katselu hiukan hakoteille tyttöjä tuijotellessa. Mainontaa ja markkinointia on meidän syytä parantaa seuraavaan näyttelyyn, mutta hyvää harjoitusta ja kokemusta saatiin.
LENNU, INGA JA BUGATTI
Lennu oli ilmoittanut heidän saapuvansa Helsingin satamaan Siljalla, niinpä torstaina 27.5 ennen
kymmentä olimme vastaanottokomitea heitä rannassa vastassa. Vastaanottajina oli Christer Nylund, pj. Tero Nummenpää ja allekirjoittanut. Kipaisin matkalla kukkakauppiaani luona ja hankin
Ingalle tervetuliaiskukat. Odotellessamme alkoi kuulua tuttua Bugatin murinaa, ääni kuului vaikka
auto oli vielä laivassa. Siispä lähdin sataman ulostuloportille ohjastamaan Lennun odottavien kerholaisten luokse. Jälleen näkeminen oli lämminhenkinen ystävien tapaaminen. Teppo pj:n ominaisuudessaan ojensi Ingalle tervetuliaiskukat. Satakunta ihmistä ihaili Bugattia läheltä ja
kauempaakin. Lähdimme ajamaan Hassen tallille, Töölöösen. Ajoreitti oli Lennun toivomuksesta
rantaa pitkin Pohjois Esplanadille ja siitä Mannerheimintielle . . . Pohjois Espalla oli tietyöt ja
ruuhkaa melkoisesti, joten huolena oli Bugatin moottorin lämmöt. Ihmiset katselivat ns. ”haavi auki” Bugattia, joillakin oli suorastaan suur-mestaruusluokkaan oikeuttava hämmästys kasvoillaan ja
kameroita putkahteli esiin kuin sieniä sateella. Sama tahti jatkui koko matkan Hassen tallille asti.
Meinasi käydä köpelösti, kun Pohjoisella Hesperiankadulla idioottimainen kuorma-autokuski ajoi
väärään ajosuuntaan ja melkein osuin Bugattiin. Vain Lennun nopeat reaktiot pelastivat kolarin . . .
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”kamelikuski” ei tiennyt kuinka lähellä luojaansa oli jos olisi osunut. Episodin jälkeen saatiin Bugatti onnellisesti Hassen talliin ansaitulle levolle.
NÄYTTELYN RAKENTAMISTA
Näyttelytilan somistamista suuresti haittasi Pelastuslaitoksen, Pelastussuunnitelman mielestäni
kohtuuttomat turvallisuusvaatimukset. Olen ollut yhdellä jos toisella messuilla näytteille-asettajana, mutta missään ei ole tämän tasoisia turvamääräyksiä vaadittu. Siitä enemmän myöhemmin tässä jutussa. Näyttelytiloissa käytiin kolme kertaa osan hallituksen voimin, vahvistettuna E-P.
Haimilalla ja Vesa Huhtasella suunnittelemassa tilojen käyttöä. Kyselin jäseniä rakentamaan näyttelyä ja toimimaan erilaisissa tehtävissä näyttelyn aikana. Vastaukset olivat todella myönteisiä,
tyyliin totta kai tulen, mun täytyy muuttaa työvuoroni, yms. Kerholaisten hieno yhteishenki taas
näkyi selkeästi ja porukkaa saatiin yhteisen näyttelyn tarpeisiin ihan mukavasti. Keskiviikkona
vietiin ensimmäiset autot näyttelyhalliin.
YHTEISTYÖKUMPPANIMME
Mikään näyttely ei toimi ilman hyviä ja korkealuokkaisia yhteistyökumppaneita. Näyttelyssä yhteistyökumppaneinamme olivat; ABC-huoltamot, Automaa, Audi Finland Oy, Helsingin VPK, Historic Race Finland ry, Iskelmä radio, Klassikot-lehti, Kendall Oy, K1 Katsastajat, Model Mania,
Otto Brandt Oy, Presco Oy, Sakke Järvenpää / Leningrad Cowboys, S-Etukortti, Sports Car Center
/ Espoo, Studiovarustamo Oy, Tampereen AutoCenter Oy, Tuning Studio ja Veho Group Oy Automaan osastolle Lasse Staffans houkutteli, Jarkko Könönen tuomaan lisämausteeksi suomen komeimman Peugeot 504 Coupè vm.1971.
PELASTUSSUUNITELMA
Näyttelytilan pelastussuunnitelman kanssa mentiin sitten pidemmän kaavan mukaan. Osasyynä oli
näyttelytilan sijainti maan alla ja sen myötä tulleet viranomaismääräykset, sekä niiden tulkinta.
Erimielisyyttä löytyi näyttelyautojen paloturvallisuudesta ja tilan palokuormasta, sekä ajoluiskan
jyrkkyydestä pelastustienä. Pelastuslaitoksen palotarkastajan mielestä autoissa olisi pitänyt irrottaa
akun kengät ja bensatankki piti olla miltei tyhjä. Tosiasiassa varsinkin uusista autoista ei voi irrottaa akunkenkiä, auton elektroniikan / tietokoneiden yms. takia. Miltei tyhjä bensatankki on paljon
räjähdysherkempi kaasuuntumisen vuoksi, kuin ihan täysi tankki. Palokuormassa on kyllä eroja,
mutta käytännössä miltei tyhjä tankki antaa todella lyhyen sammutus- ja/tai evakuointiajan tulipalotilanteessa ennen kuin jysähtää. Palavasta materiaaleista olevien rekvisiitan määrän viranomaiset
asettivat todella pieneksi ”vain muutama banderolli” saa olla. Kerhon uudet banderollit ja liput piti
kaikki käsitellä palonsuoja-aineella, kuten myös yhteistyökumppaneidenkin. Käsittelyn teimme itse ja kirjoin niistä sitten ”sertifikaatin”. Ajoluiskan kaltevuus oli Palotarkastajan mukaan aivan liian jyrkkä. Tämä asia hiukan hämmästytti, sillä juuri kyseinen palotarkastaja /Pelastuslaitos on
hyväksynyt sen ennen kuin kiinteistö on saanut käyttöluvan. Samalla tavalla se on jyrkkä yrityksen
henkilökunnankin käytössä. Tätä juupas, eipäs juttua väännettiin ja aika kului, joten asia piti saada
nopeasti selväksi, sillä Pelastuslaitoksen edustaja ilmoitti, ettei Pelastussuunnitelmaamme hyväksytä ellei em. ehdot täyty. Ilman hyväksyttyä pelastussuunnitelmaa näyttelyä ei voisi pitää. Oudolta kuulosti Palotarkastajan suhtautuminen koko em. asioihin, sillä näyttelytila on peruskallioon
louhittu pysäköintihalli. Palokuormaa itsessään tilassa oli vain kaapelit ja palohälytinjärjestelmät.
Hassulta ajatukselta tuntui Palotarkastajan kanta, että meidän autot ovat kokoajan näyttelyautoja,
myös silloin kun näyttely on suljettu kuten yöllä. Ja yön ajaksi olisi pitänyt järjestää jatkuva henkilöiden tekemä valvonta tiloissa. Kuitenkin tiloissa oli Pelastuslaitoksen hyväksymät uusinta tekniikkaa olevat palo-ja savuhälytysjärjestelmät, sekä kiinteistövalvomo koko ajan miehitetty.
Käsittääkseni autot ovat yöllä vain pysäköityjä ajoneuvoja ja näyttelyesineitä näyttelyn aukiolo ai38

kana. Oli ihan pakko kysyä Palotarkastajalta, kun pysäköimme urheiluautomme jonkun tavaratalon parkkihalliin, onko meidän autot silloin pysäköityjä autoja vain autonäyttelyautoja ? ? ? Pitääkö tavaratalon laatia ja hyväksyttää uusi Pelastussuunnitelma ? ? ? Kuten arvelinkin en saanut
mitään vastausta kysymykseeni. Niinpä otin luurin käteeni ja soitin Helsingin Pelastuskomentajalle. Kerroin suunnitelmamme ja mitä olimme tehneet turvallisuuden hyväksi. Hän ihmetteli kovasti
Palotarkastajan kantaa ja totesi ”olette tehneet todella paljon turvallisuuden eteen töitä”. Pelastuskomentaja hämmästeli meille asetettuja kohtuuttoman kovia vaatimuksia suhteessa todelliseen riskiin. Hän ohjasi minun ottamaan yhteyttä alueen pelastuspäällikköön., antoi myös ohjeistuksen
Aluehallintovirastoon jos asiat eivät selviä. Seuraava soitto olikin sitten Riskienhallintapäällikölle.
Kertoilin hänelle suunnitelmamme ja mitä oli tapahtunut, eipä ollut ylevä keskustelu. Tämän puhelun aikana tuntui ihan kuin olisin siirtynyt ajassa taaksepäin -70 luvun Neuvostoaikaan, sellaista
sanelupolitiikka tuli tuutin täydeltä . . . huh, huh. Riskienhallintapäällikkö oli kaikessa samaa mieltä kuin Palotarkastajakin, eikä suostunut tapaamaan asian tiimoilta saati sitten tekemään yhteistyötä . . . Proshchai zdravomyslie (hyvästi järki). Seuraava rasti olikin sitten soitto
Aluehallintoviraston Pelastustarkastajalle. Taas kertaalleen kerroin asiani, muutaman tarkistuskysymyksen jälkeen sain selkeitä ohjeita miten toimia, mahdollisesti tarvittavaan jatkokäsittelyyn.
Heureka nyt olinkin päässyt takaisin 2010 luvulle palvelu oli ystävällistä ja selkeää, sekä ohjeistus
selkokielistä, kuten aikaisemmin Pelastuskomentajaltakin. Tuli mieleen se eräs tarina pätemisestä .
. . Lopuksi sain mielenkiintoisen opastuksen . . . ja soitin uudelleen Palotarkastajalle, mutta vasta
seuraavana päivänä . . . Tätä ohjetta noudatin, soitin Palotarkastajalle seuraavana päivänä. Meinasin saada hjärtslaagin kun palotarkastaja oli niin ystävällinen ja kovin avulias pelastussuunnitelmamme suhteen. Sovinkin tapaamisen seuraavaksi päiväksi pääbrankkarilla. Sinne mentiin
tuoreen pj:n Tero Nummenpään kanssa ja kas kummaa ihan pienen pinnistelyn seurauksena asiat
alkoivat hoitumaan todella nopeasti. Taisi olla jo seuraavana päivänä, kun pelastussuunnitelmamme oli hyväksytty. Opetuksena tässäkin hässäkässä on, ettei kannata antaa helpolla periksi ja muistaa ”herra se on herrallakin” vaikka tässä tapauksessa palotarkastaja on nainen.
YHTEISTYÖN VOIMALLA
Nyt on luotu kerhon nykyajan urheilu- ja Gt-autonäyttelylle pohja, josta voimme vielä parantaa.
Loistavalla yhteistyöllä, yhteistyökumppaneidemme ja toimitsijoina toimineiden jäseniemme, sekä
heidän perheenjäseniensä myötä saimme tehtyä mielestäni huolppean juhlanäyttelyn.
Suuri kiitos teille kaikille yhdessä ja erikseen näyttelyn onnistumisesta.
Timo Luotsi
Näyttelyvastaava
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