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Siipimutteri

Siipimutteri on Sports Car Club of Helsinki
r.y:n jäsenlehti. Lehden tavoitteena on lisätä
kerhon jäsenten yhteishenkeä, tiedottaa alan
tapahtumista sekä julkaista niin hyödyllisiä kuin
viihteellisiä juttuja urheiluautoharrastuksen
piiristä.
Lehti koostuu jäsenistöltä saadusta
aineistosta. Aineiston toimitusosoite on:
jouni.vierimaa@scch.fi
Ilmestymistavoite on neljä numeroa
vuodessa.
Tässä lehdessä julkaistut mielipiteet ovat
kirjoittajien eivätkä välttämättä samoja kuin
Sports Car Club of Helsinki r.y:n hallituksen.
Päätoimittaja: Jouni Vierimaa,
p.040-723 8806
Taitto: Juutiprint Ky
Painopaikka: Juutiprint Ky, Vantaa
Ilmoitushinnat: sopimuksen mukaan.
SccH:n kerhotunnuksia on saatavilla
seuraavasti:
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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
Pääkirjoitus
– Siipimutteri 1/2012
Olemme
jälleen
päässeet
siihen
hetkeen vuodesta, jolloin luminen
talvi on takana ja
asfaltti alkaa olla kuuma. Monilla on varmasti ollut kiireistä tallin perukoilla autoa
kunnostaessa tulevan kesän ajeluihin.
Toisilla taas auto vaatii vain käynnistyksen ja mahdollisen liikennekäyttöön ottamisen. Kerhostamme löytyy siis kalustoa ja kuskeja laidasta laitaan, mikä
on ilman muuta SccH:n vahvuus. Meillä
kaikki ovat tasavertaisia ja yhtä tervetulleita jokaiseen tapahtumaan oman kalustonsa kera, merkistä, vuosimallista ja
auton kunnosta riippumatta. Urheiluautokelitkin ovat jo tämän lehden ilmestyessä sellaiset että myös avoautolla pärjää.
Toivotaan että näemme mahdollisimman
paljon jäseniä, niin vanhoja kuin uusiakin,
kevään ja kesän tapahtumissa.
Tapahtumien suhteen kerhovuotemme
on jo hyvässä vauhdissa. Tammikuussa
tutustuimme Forumin parkkihallissa ainakin Suomen suurimpaan, mutta todennäköisesti jopa maailmanlaajuisesti erittäin
mittavaan kääpiöautokokoelmaan. Helmikuussa tutustuimme uuden yhteistyökumppanimme Auto- ja Venetalo Astrumin
toimitiloihin ja valikoimiin. Näistä tapahtumista enemmän tämän lehden jutuissa.
Maaliskuussa
pidettiin
kerhomme
sääntömääräinen Vuosikokous, jossa
kerhon puheenjohtaja ja hallitus saivat jäsenistön tuen viime vuoden toiminnalle ja
suurin osa hallituksesta ja puheenjohtaja

Tero Nummenpää äänestettiin myös jatkoon. Lisäksi hallitusta laajennettiin muutamalla uudella jäsenellä. Vanhaa jäsenistöä uudessa hallituksessa edustaa
uutena jäsenenä Arno Seppänen ja tuoreina uusina jäseninä Mikko Lyytikäinen
ja Timo Lehtola. Vuosikokouksesta myös
juttu tässä lehdessä. Tämän lehden mennessä painoon jäseniämme osallistuu
Salon seudun autoharrastajien järjestämään Auto Saloon messutapahtumaan.
Idea tähän tuli jäseneltämme Vuosikokouksessa.
Julkaisemme tässä lehdessä myös tämänhetkisen Tapahtumakalenterin tulevista tapahtumista. Uusia tapahtumia on
varmasti vielä kesän ja syksyn mittaan luvassa, mutta sieltä löytyy jo nyt varmasti sopivia tapahtumia itse kullekin. Poimintoina voisin tässä mainita ”lähes virallisen
ajokauden avajaistapahtuman” tittelin saavuttaneen Classic Motorshown Lahdessa,
kesän autotapahtumien kohokohta Classic Sportscar Concours d’Elegance Turun
Kakskerrassa, sekä jo monivuotinen loppukesän suosituin tapahtuma, Ratapäivä
Alastaron moottoriradalla.
Heinäkuussa toivottavasti iso ja innokas
joukko suuntaa yhteisen matkansa Englantiin Goodwood Festival of Speed- tapahtumaan imemään itseensä kansainväistä
urheilu- ja kilpa-autohuumaa. Pääkaupunkiseudulla asuvien ei kannata unohtaa jokaisen kuukauden ensimmäisen perjantain
Cruising-tapahtumaa Helsingissä, Sportscar Breakfast Clubin lauantaiaamujen (2
krt/kk) harrasteautotapaamista Sipoon
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Paippisissa, mukavan mutkatien päässä tai
SccH:n joka torstai-iltojen kerhoiltaa, joka
taas pian siirtyy kesäpaikkaansa Haukilahden venesataman kahvilaan.
Muusta kerhon uudesta aktiviteetista
täytyy mainita SccH:n siirtyminen sosiaaliseen mediaan eli Facebookiin, jonne kerholle on luotu oma sivu. Kannattaa käydä
katsomassa ja tykkäämässä! Osoitteena:
http://www.facebook.com/scchry.
Tämän lehden juttujen helmistä vastaavat varmasti Arno Seppäsen kattava raportti Techno Classica Essen- autonäyttelystä, sekä Tero Nummenpään juttu

upeilla kuvilla Emirates Classic Car Festival- autonäyttelystä Dubaista. Juuri tällaisia juttuja lehtemme kaipaa kertomaan
jäsenillemme autoharrastamisen laajuudesta ja tapahtumista maailmalta. Juttuja voi toki kertoa myös oman auton hankinnasta, rakentamisesta tai matkoista
autollaan ihan kotimaan kamaralla. Suomi on kaunis maa ja täältä löytyy hienoja mutkateitä urheiluautoille. Kynä siis
käteen vain ja juttuja Siipimutterin toimitukseen!
Kesän ensimmäisiä ajohetkiä odottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa

Puheenjohtajan palsta
maaliskuu 2012

Itselläni oli erittäin hyvä fiilis 3.3. lauantaina pidetyn vuosikokouksen jälkeen.
Uuteen hallitukseen saatiin innostunut ja tarpeeksi suuri tiimi, joka varmistaa toiminnan jatkumisen ja kehittymisen entistä paremmaksi. Kokouksessa
päätettiin toteutetaan sellaisia kerhotapahtumia, jota te arvon jäsenet olette jäsenkyselyssä toivoneet. Kiitokset jäsenkyselyyn vastanneille vielä kerran, en ole
ikinä missään yhteydessä törmännyt niin
suureen kyselyn vastausprosenttiin kuin
SccH:n jäsenkyselyssä (120 vastaajaa,
n. 200 jäsentä).
Uuden hallituksen toiminta on pyörähtänyt jo vauhdilla käyntiin, ja uusia hyviä
ideoita ja aktiivista otetta on ollut nähtävissä heti alusta alkaen. Kiitos siitä kaikille hallituksen jäsenille!
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Tämän vuoden toimintasuunnitelmaa tehdessämme pidimme mielessä kerhomme toiminta-ajatuksen: Lisäarvoa urheiluautoharrastukselle. Käytännössä tämä
tarkoittaa useimmiten jäsenten aktivointia ulkoiluttamaan urheiluautojaan hyvässä seurassa tai tutustumaan mielenkiintoisiin urheiluautoihin liittyviin tapahtumiin
tai yrityksiin. Viime vuoden Gotland Ring
-reissun innoittamana monet haluaisivat
lähteä autolla ajoretkelle itäistä Uusimaata kauemmaksi tutussa porukassa. Tänä
vuonna yritämme järjestää ulkomaan ajoretken kohti etelää – Viroon. Lisäksi tiedossa on lentokonematka Goodwoodin
Festival of Speed –tapahtumaan 28.61.7. Matkatoimistoissa on jo tarjouspyynnöt sisällä.
Kiitän vielä luottamuksestanne kun valitsitte minut uudelle kaudelle puheenjohtajaksi!
Lumien sulamista odotellen,
Tero Nummenpää, Pj
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lyn klassikot. Näyttelyssä oli hyvää urheiluautokalustoa, mutta anti ei yltänyt esim.
aiemmin mainostamalleni Como-järven
Concours tapahtuman tasolle. Kivoja yksityiskohtia annista oli mm. kolme eriväristä Ferrarin Dinoa vierekkäin.

Bugatti type 23 vm 1925

Koska kyseessä oli vanhojen autojen
näyttely, paikalla oli urheiluautojen lisäksi tietysti museoikään ehtineitä sedaneita ja edustusautoja. Onneksi suurin osa
esillä olleista autoista löytyi myös meidän
urheiluautolistalta.

Fefe F40
vm 1989

Kuvat kertokoot lisää näyttelyn autoista.
Näyttely muuten järjestetään joka vuosi
joulukuun alussa (kansallispäivä 2. joulukuuta), joka on sään puolesta sopiva aika
muutenkin poiketa Dubaissa.
Dinot

Emirates Classic Car Festival, Dubai,
Joulukuu 2011

Työmatkani firmamme tuoreeseen Dubain konttoriin osui sopivasti ajankohtaan,
jolloin Dubaissa oli itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia. Yhtenä tapahtumana oli juhlaparaatin reitin varrelle kerätty Emirates
Classic Car Festival – nimeä kantanut
autonäyttely. No, sehän oli pakko käydä
katsomassa, koska Arabimaissa on tunnetusti rahaa millä mällätä myös autorintamalla.

naan kadun varressa esittelykyltin kera.
Autoja katsellessamme ohi lipui vielä äänekäs itsenäisyyspäivän paraati, jossa oli
mukana kameleita, paloautoja, soittokuntia sekä tietysti harrikoita jenkkiliput liehuen. Näyttelypaikka oli maailman korkeimman rakennuksen Burj Khalifan (828m
korkea) ja palmujen varjossa, joten puitteet olivat kohdallaan Suomi-pojan näkökulmasta.

Sateettomassa Dubaissa ei tarvitse miettiä sääolosuhteita, joten näyttely oli koottu ulos leveän kadun varteen kävelytielle.
Jotkut autoista olivat varikkokatostelttojen alla, mutta suurin osa vain sellaise-

Suurin osa näyttelyn autoista oli selvästi näyttelykuntoon entisöityjä, eli niitä näkee todennäköisesti aika harvoin liikenteessä. Uudet Bugatit ja Rolls Roycet
olivat liikenteessä yleisempiä kuin näytte-
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Dubain liikenteessä oli paljon hienoja autoja, mutta tiet oat niin suoria ja leveitä,
että ennemmin ajan itse urheiluautolla Itä-Uudenmaan kiemuraisia pikkuteitä. Dubain lähellä Abu Dhabissa on kuitenkin hieno autorata, jossa voi vuokrata
hyviä menopelejä mikroautoista Ferrareihin. Meiltä jäi tuo vielä tekemättä, joten jäi
hyvä syy palata vielä noihin maisemiin.

Lambo miura
1967

Kuvia löytyy lisää kerhon webbisivulta ja
facebookista. Lisäksi tapahtumasta on
kuvia muualla netissä (löytyy googlella
haulla Emirates Classic Car Festival).

Possu 356A
vm 1956

Possu 959
vm 1989

Kuvat ja teksti - Tero Nummenpää

Triumph TR6
vm 1974

Näyttelyn maisemat ja kamelit

MB gullwing 1965
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Kääpiöautonäyttely

– Forumin parkkihalli 19.1.2012
Tammikuun ja samalla vuoden 2012 ensimmäinen kuukausitapaaminen vietettiin kymmenien kääpiöautojen parissa
Forumin Parkkihallin luolassa. Pitkän
linjan autoharrastajana tunnettu, mutta
autojensa suhteen matalaa profiilia pitävä Boris Koreneff päästi SCCH:n jäsenet
katsastamaan varsin kattavaa kääpiöautokokoelmaansa.
Autoja oli näytillä kymmenittäin, muun
muassa Austin A30 (1954), IFA F9 (1953),
Autobianchi Panoramica (1962), Fiat 500
Topolino (1939), Ford Prefect Conver-

tible (1939), BMW Isetta 300 (1959), Fuldamobil King S7 (1959) ja niin edelleen.
Luolassa on monta muutakin merkkiä
Goggomobilista pikku-Mosseen, SteyrPuchista Panhardiin ja Škodasta Messerschmittiin.
Autojen kunnostuksesta sekä ylläpidosta
vastaava Jaakko Hiltunen oli paikalla kertomassa autojen taustoista, historiasta ja
kunnostuksesta. Kokoelma on karttunut
pikku hiljaa yli 15 vuoden harrastamisen
ja autoyksilöiden pitkäjänteisen metsästämisen tuloksena. Mikä yllättävintä, niin

suurin osa kääpiöautoista oli alkuperäisiä
’suomiautoja’. Toki ulkomailtakin oli hankittu autoja kokoelmaa täydentämään.
Tapahtuma oli upea ja kaikin puolin onnistunut. Jäseniämme jälkikasvuineen saapui kaiken kaikkiaan paikalle laskujeni
mukaan 44 henkeä, mikä taitaa olla kerhomme kuukausitapaamisten ennätys!
Hienoa, että lapsetkin otetaan mukaan jo
nuorella iällä autoharrastuksiin mukaan!

Kiitos, Boris, että saimme ainutkertaisen
tilaisuuden tutustua kokoelmaan! Kiitos,
Jaakko, mielenkiintoisista tarinoista sekä
autojen taustojen valoittamisesta! Ja vielä lopuksi kiitokset Tainalle paikan järjestelyistä sekä tarjoilusta! Saimme runsaasti positiivista palautetta ja kiitosta
hienosti sujuneista järjestelyistä itse paikan päällä. Varsinkin lapsiperheet arvostivat sitä, että myös perheen pienimmät
tuli huomioitua tarjoilujen osalta.
Teksti ja kuvat
Teppo Lehtiniemi

Täältä voi käydä vielä
tiirailemassa otoksia
kääpiöautokokoelmasta:
http://www.forump.com/
kuukaudenauto
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(käsittääkseni pääomistajan oma auto).
Mielenkiintoinen vaihtoehto talviautoksi
oli myynnissä ollut BMW 335ix coupe. Lisäksi venepuolella oli tietysti paljon nähtävää. Kuvat kertokoon puolestaan.
Auto ja veneasioissa kannattaa kysyä tarjousta Astrumista. Heiltä saa hyvät tarjoukset!

Tässä vielä yhteyshenkilöidemme
yhteystiedot:
Ville Manninen 0400 848 770,
Tomas Åberg 0400 464 037.
Teksti Tero Nummenpää,
kuvat Pekka Niskanen

Astrum Auto- ja Venekeskus
vierailu 2.2.2012
Uusin kannatusjäsenemme Astrum Autoja Venetalo kutsui meidät Helsingin toimipisteeseen kylään helmikuun alussa.
Paikalla oli koko Astrumin tiimi: Ville Manninen, Tomas Åberg ja Marko Leppä.
Kerholaisia paikalla oli n. 25 henkeä.
Iltaa vietettiin hyvien tarjoiluiden kera ja
kalustoa ihmetellen. Kalustosta itselleni jäivät parhaiten mieleen herrojen itsellensä juuri USA:sta tuoma C2 korin Corvette ja 2000-luvun alun Aston Martin
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Sports Car Club of Helsinki Ry:n
vuosikokous 3.3.2012
SCCH:n vuosikokous pidettiin, kuten
niin monesti aikaisemminkin, kevään korvalla ja tutussa paikassa Allun Grillillä
Vantaan Myyrmäessä lauantaina 3. maaliskuuta. Vuosikokous houkutteli tällä kertaa paikalla yhteensä 20 jäsentä yhteisistä asioista päättämään.
Kokousväki valitutti kokouksen puheenjohtajaksi kerhon puheenjohtajan Tero
Nummenpään sekä sihteeriksi talousvastaava Teppo Lehtiniemen. Teron johdolla
edettiin vuosikokouksen asioita esityslistan mukaisesti. Viime kauden tapahtumia kerrattaessa ja toimintakertomuksen
ja tilinpäätöksen kautta tulkittuina todettiin, että kerhon järjestämiä tapahtumia
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oli ennätykselliset 24 kappaletta ja että
jäsenten osallistumisaktiivisuus oli varsin
hyvällä tasolla. Merkittävimpinä tapahtumina todettiin kestosuosikki ratapäivä
sekä uutena tulokkaana ajoretki ulkomaiselle ajoradalle Gotland Ringille. Lisäksi
jäsenet pitivät Patria Pilot Trainingillä järjestetystä kuukausitapahtumasta ja tallivierailuista jäsenten autotalleihin.
Talousasioita käsitelleessä kohdassa todettiin kerhon erittäin hyvä taloudellinen
tilanne. Vuoden 2011 toiminnan tulos
osoitti voittoa 2222 euroa, mitä voidaan
pitää kerhon toiminnan kannalta pelkästään positiivisena seikkana. Tuotot kertyvät pääosin kannatusjäsenten sekä
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varsinaisten jäsenten (195 kpl!) jäsenmaksutuotosta. Kertyneet voittovarat sovittiin käytettäväksi enenevässä määrin
erilaisten jäsentapahtumien järjestelyihin
sekä viidennen Siipimutteri-numeron toimittamiseen per vuosi.
Vuosikokous päätti perinteiseen tapaan
myös jäsenmaksujen suuruudesta. Sekä
kannatusjäsenten että henkilöjäsenten
jäsenmaksut ja lisäksi liittymismaksu
päätettiin pitää ennallaan (liittymismaksu
15 €, jäsenmaksu 35 € ja kannatusjäsenyys 480 €). Vuosikokouksessa päätetyt
jäsenmaksut koskevat käytännössä vuoden 2013 toimikautta.
Kerhon puheenjohtajaksi ja hallituksen
jäseneksi valittiin vuosiksi 2012-13 Tero
Nummenpää. Tero jatkaa puheenjohtajana toiselle kaksivuotiskaudelle. Lisäksi hallituksen jäseniksi vuodelle 2012
valittiin Teppo Lehtiniemi, Timo Lehtola,
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Mikko Lyytikäinen, Pasi Marjamaa, Arno
Seppänen ja Jouni Vierimaa. Lisäksi valittiin toiminnantarkastajiksi Christer Lindblom ja Pasi Wirkkala.
Vuosikokouksessa esiteltiin myös jäsenille suunnatun palautekyselyn tuloksia. Kokousväkikin totesi, että vastausprosentti oli harvinaisen korkea (63 %)
ja että lähes poikkeuksetta kaikki jäsenet
olivat varsin tyytyväisiä kerhon toimintaan edeltävällä toimintakaudella. Kiitosta saivat tapahtumien runsaus ja monipuolisuus sekä erityisesti ratapäivät.
Kehityskohtina ja toiveina nähtiin kerhon
tapahtumista viestimisen riittävästi etukäteen, tapahtumia myös muualla Suomessa sekä lisää yhteisiä ajotapahtumia.
Puheenjohtaja esitteli vuodelle 2012
alustavan toimintasuunnitelman, mikä oli
taas täynnä isompia ja vähän pienempiäkin mutta aina niin mielenkiintoisia tapahtumia. Aktiivisen keskustelun tuloksena

toimintasuunnitelmaan lisättiin uusia tapahtumia, muun muassa AutoSaloon Salossa 21.-22.4. Lisäksi käytiin keskustelua kesällä mahdollisesti toteutettavasta
ja kerhon koordinoimasta yhteismatkasta Goodwoodin autotapahtumiin, tutustumiskäynneistä Viron moottoriradoille,
toisesta vuotuisesta ratapäivästä sekä
reissusta esimerkiksi LeMans-ajoihin. Todettiin, että hallitus aloittaa yhteismatkan
suunnittelun Goodwoodin Festival -autotapahtumaan.
Lisäksi keskusteltiin kimppatallista, johon jäsenet voisivat jättää autonsa säilytykseen sekä tehdä pieniä huoltotoimenpiteitä. Todettiin käydyn keskustelun
pohjalta, että kerhon kautta organisoitu
yhteistalli ja siihen liittyvä oheistoiminta
on haasteellista toteuttaa. Näin ollen päätettiin, että kerho ei lähde koordinoimaan
yhteistallihanketta, vaan asiaa voidaan
viedä eteenpäin oma-aloitteisesti kiinnostuneiden jäsenten kesken.

Vuosikokous päätti tapansa mukaisesti huomioida erityisen ansioituneita jäseniään; hallituksen esityksen mukaisesti
ojennettiin kiitokseksi kirja Christer Nylundille merkittävästä kannatusjäsenhankinnasta ja lisäksi huomioitiin Hans Seitzin usean vuoden mittainen ja ansiokas
vapaaehtoistyö kerhon rahastonhoitajana vastaavalla kirjalahjalla.
Muissa asioissa keskusteltiin muun muassa videomuotoisen kerhoesittelyn toteuttamisesta. Ideaa pidettiin hyvänä ja
selvittelytyö päätettiin siirtää uudelle hallitukselle. Samoin keskusteltiin jälleen kerran kerhon nimen muuttamisesta muotoon
”Sports Car Club of Finland”. Kokous totesi, että kerholla ei ole nykyisillä resursseilla mahdollisuutta järjestää tapahtumia eri
puolilla Suomea ja näin ollen nimenmuutos ei myöskään ole perusteltua. Todettiin
myös, että alueellinen toiminta kerhon sisällä on tervetullutta, mutta tulee perustua
paikalliseen aktiivisuuteen.
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Näillä vuosikokouksen päätöksillä ja kokoukseen osallistuneiden saatesanoilla
on uuden hallituksen hyvä jatkaa kerhon
menestyksellistä tapahtumatoimintaa samalla kehittäen sitä uuteen, jäseniä entistä paremmin palvelevaan suuntaan.
Vuosikokousterveisin,
Teppo Lehtiniemi
Kuvat Pekka Niskanen

LIIAN SUURI AUTONÄYTTELY
Arno Seppänen
Eli pieni kuvakertomus
Techno Classica Essen messuilta

Parin vuoden tauon jälkeen piipahdin jälleen Saksan Essenissä Euroopan (ellei
koko maailman) suurimmassa klassikkoautonäyttelyssä. Samaan aikaan järjestettiin myös Stuttgartissa Retro Classics
2012 näyttely, mutta tämä päällekkäisyys
ei näkynyt millään tavalla Essenissä. Techno Classica Essen tarjoaa suorastaan järkyttävän paljon katseltavaa. Vai mitä pidätte seuraavista luvuista: Näyttelytilaa yli
130.000 m2, näytteilleasettajia yli 1200,
autoja 3000–4000 joista yli 2500 myytävänä, yli 300 varaosa- ja tarvikekauppiasta
ja yli 220 kerho-osastoa autoineen!
Nähtävää on niin paljon, että yhden päivän kiertelyn jälkeen miljoonien Eurojen
autoistakin menee maku. Silmät ja aivot
turtuvat vahattujen peltipintojen ja kromin
loisteeseen. Nähtävää on liian paljon!
Silmien ja jalkojen turtumista helpottaa
hieman kun jakaa vierailun vähintään
kahdelle päivälle eikä yritäkään ahmia
yhdessä päivässä liikaa. Näyttelyn 12
hallia ja ulkoalueet kannattaa kiertää järjestelmällisesti pysähtyen välillä nauttimaan vaikkapa currywurstit olutlasillisen
kera. Varaosien ja tarvikkeiden myyntipisteitä löytyy lähes joka hallista sekä
ulkoalueilta. Parhaat vierailupäivät ovat
torstai ja perjantai. Silloin messuilla on
parhaiten tilaa ja autojen valokuvaaminen on helpompaa.
Itselleni Essenin vierailut ovat myös merkittävä kerhotapahtuma. Marginaalisen
saksalaismerkin suomalaisena harras-
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tajana tunnen olevani kerhoni osastolla lähes kunniavieraan asemassa. Tosin
messumatkan etäisyyskilpailun hävisin
kirkkaasti kun paikalle ilmestyi kaksi kerhon jäsentä Kolumbiasta.
Aktiivisuus emokerhon suuntaan avaa
myös ovia tilaisuuksiin joihin tavallinen
messuvieras ei pääse. Perjantai-iltana
pääsin BMW:n kutsuvierastilaisuuteen.
Pöydässä oli melko kansainvälinen tunnelma kun meitä oli samassa pöydässä
väkeä Saksasta, Kolumbiasta ja Suomesta ja sitten Italian BMW-kerhon puheenjohtaja kävi välillä pöydässä tervehtimässä meitä.
Mutta nyt höpinät pois ja pieniä makupaloja näyttelytarjonnasta. Pakkopullana lukijoille ensin pari kuvaa oman merkkikerhon osastolta.
Kun lähtökohtana oli täysin solmussa
ollut kolariauto niin kukaan tuskin syyttää BMW 1600 GT:n raiskauksesta. Eten-

Oma kerho
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kään kun lopputulos on todella onnistunut. Samalla on tietenkin myös tekniikkaa
piristetty.
Takana näkyvällä kerho-osastolla saivat
kerhon jäsenet käydä lepuuttamassa jalkojaan ja nauttia kahvia sekä pikkupurtavaa.

Pegasoilla yritettiin aikanaan kovastikin
kilparadoilla, mutta menestys jäi ohueksi. Sen sijaan mainetta niitettiin ja niitetään edelleen Concours d’Elegance turnajaisissa.

Goggo
DS Tissier
Kallista

Kallista keula

Pegaso

Kuolaosasto

Eihän tätä kerhon autolistasta löydy, mutta Kaivarin kierroksella tällä 400 -kuutioisella Goggomobil Coupella saanee
varmemmin kuin monella oikealla urheiluautolla. Tällä yksilöllä osallistutaan aktiivisesti auto-slalom kisoihin.
Glas 1204 TS ja 1304 TS olivat Glasmalliston menestyksekkäimmät kilpurit.
Vuonna 1964 mallilla tyhjennettiin lähes
kaikki mahdolliset palkintopöydät Saksan radoilla. Tämä Goggon takana näkyvä 1204 TS yksilö oli menestyksellinen
Saksan historic-kisoissa vielä 90-luvulla, mutta viriosien valmistajien businessvainua malli ei juuri herätä joten nykyään
muut menevät radalla liian kovaa.
Pegoso oli kunniapaikalla yhden näyttelyhallin keskellä. Parikymmentä espanjatarta oli ryhmittyneenä linnarakennelman
ympärille. Noita muotoja piti kyllä ihailla
useammankin kerran.
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Onhan se jotenkin rahvaanomaista painiskella urheiluautoa trailerille ja sitten
traileria vetoauton koukkuun. Näitä neliakselisia Citroen DS Tissier:jä valmistettiin peräti 35 kpl joista 3 on vielä tallessa.
Citroenin hydrauliikka mahdollistaa sen,
ettei lastia purettaessa tai lastatessa tarvita ramppeja. Arkikäytössä voi tulla pieniä ongelmia löytää Sitikalle parkkiruutu.

ATS GTS
Coys -niminen yrittäjä järjesti klassikkoautojen huutokaupan. Aidatulle myytävien autojen alueelle pääsi vain ostamalla
huutokauppaluettelon, mutta onneksi autot näkyivät melko hyvin aidan ulkopuolellekin. Omat silmät nauliutuivat vuoden
1963 ATS GTS autoon. 2,5l V8 keskimoottori, 260 hv, 750 kg, 255 km/h
Takana häämöttää hieman Wiesmannia muistuttava itänaapurissamme 1998
valmistettu uniikki Cardi Curara. Myllynä
BMW V12.

Tämän auton omistaja meinasi hikeentyä kun yritin nostaa autoa astinlaudasta. Miettisi itse mitä kirjoittaa lokasuojaan!
Teksti tuskin tarkoitti hintaakaan sillä harvinaisuudestaan huolimatta nykyhinnat
päättyvät suurinpiirtein siihen mistä ulkonäkösukuisen Morganin hinnat alkavat.
Panther Kallista. Moottoriksi sai tilatessa
valita Fordin 1,6l nelosen tai 2,8l - 2,9l V6
koneen. Englannissa tehtiin 1982 -1990
vain noin 1740 Kallistaa.

Aidat olivat ehkä syystäkin tämän osaston ympärillä eristämässä autot yleisön
kuolasta. Vaikuttava lista autoja: Porsche
962, Abarth Osella SEO21, Auto Union D
TYPE, Lola T70 MK3, Porsche 911 Race
Rally1966, Lola MK6 GT, OSCA MT4, Ruggeri Grand Prix, Arrows A3, Jaguar D-Type XKD530. Jaggella oli kisahistoria mm.
Curt Lincolnin ja Timo Mäkisen ohjaamana.
Esittelytaulu väitti Lincolnin hankkineen auton 1956 Eltsun jääratakisoihin!?
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Erilaiset yksittäiskappaleet, prototyypit
ja vain muutamia kappaleita tehdyt autot
ovat Techno Classican parasta antia.
Korin muodot paljastavat jo pitkälle,
että Ghian pajalla on sormet tämän Jaguar XK 120 Ghia Supersonic 1953:n
muodoissa. Näitä on tehty yhteensä kolme joista kaksi vasemman puolen ohjauksella

Seuraava Techno
Classica Essen järjestetään
10.–14.4. 2013

Murtoluku
Esisarjan murtoluku-Fiatia ei voi vielä
kauniiksi kehua

Ghia

Panhard

Panhard 750 Sport Spider ”Mille Miglia”
1954. Kaksisylinterinen ilmajäähdytteinen boxer. Valmistusmäärä 1kpl. Vain 50
hepoa, mutta 390 kg:n omapainon turvin
tuli myös kilpailumenestystä.
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Ulkoalueelta löytyi sitten näyttelyn tosiautomiestesti. Ferrari Mille Miglia by Sbarro.
Jos tätä katsellessa ei päässyt pikkuisen
lirahtamaan niin ei voinut kehua olevansa tosiautomies. Pohjana vuoden 1979
Ferrari 400 GT. Eli 5-litran V12 takaa kulun ja soundit. Näitä on tehty vain seitsemän kappaletta, mutta silti hintapyyntö oli
”vain” kolmen Premium-luokan henkilöauton verran.
Esseniin pääsee Suomesta melko helposti. Lentäen Düsseldorfiin (n. 2,5h) ja
lentokentän rautatieasemalta junalla Esseniin (n. 30min). Essenissä metro vie
suoraan messuhallin oven eteen. Aikainen varaaja saa lennot ja hotellit halvemmalla. Moni Essenin hotelli nostaa hintojaan messujen ajaksi joten Düsseldorf on
hyvä vaihtoehto yöpymispaikaksi. Oman
messumatkani hintakattona (lennot + hotelli 3yötä) on aina ollut 300,- Euroa.
Tänä vuonna varasin matkan vasta helmikuussa ja matkabudjettini ylittyi n. 20,Eurolla. Pahus kun juuri sen verran puuttui lompakosta tuota Sbarron Ferraria
katsellessa ;-)

Ferrari by Sbarro
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