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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:
vaunumerkki
vaunumerkki 1975-2000
ommeltava
va kangasmerkki
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Kansikuva: Jaguar E-type ohjaamo,

Jouni Vierimaa
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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
Pääkirjoitus
– Siipimutteri 2/2012
Kesä on kerhomme osalta jo potkaistu vauhdikkaasti käyntiin,
vaikka kuumimmat kesäsäät antavat vielä odottaa itseään. Tapahtumia riittää kesäkuussa lähes
joka viikonlopulle. Joillakin viikoilla tapahtumia on useita, joten jokaiselle varmasti
löytyy taas jotakin.
Julkaisemme tässä lehdessä viime numerosta pois jääneen Tapahtumakalenterin tulevista tapahtumista. Uusia tapahtumia on tulossa vielä joku ainakin
heinäkuulle ja syksyyn useitakin. Kesän autotapahtumien kohokohta Classic Sportscar Concours d’Elegance Turun Kakskerrassa on juuri tämän lehden
ilmestyessä edessä. Olemme tällä kertaa jo perinteeksi muodostuneen oman
palkintomme lisäksi liikkeellä myös jäsenhankinta mielessä. Tästä Siipimutterista otetaankin jäsenhankintaa varten
ylimääräinen painos, jota jaetaan kesän
tapahtumissa potentiaalisille urheiluautoharrastajille. Toivotaan että Concoursin
perinteinen taika hyvästä säästä säilyy
ja saamme jälleen paljon katsottavaa ja
keskusteltavaa torstaisiin kerhoiltoihimme. Ne siirtyvät taas kesäkuun alusta tuttuun kesäpaikkaansa Haukilahden venesataman kahvilaan.

Yritämme kesän kuluessa myös päivittää
ja mahdollisesti piristää kerhon www-sivuja, jotta ne palvelisivat entistä paremmin jäseniämme ja olisivat jälleen edustava käyntikortti uusien jäsenien hankintaa
varten.
Muusta kerhon aktiviteetista täytyy
edelleen mainita SccH:n siirtyminen sosiaaliseen mediaan eli Facebookiin, jonne kerholle on luotu oma sivu. Kannattaa käydä katsomassa ja tykkäämässä!
Olemme saaneet sitä kautta paljon kiinnostuneita kommentteja ja kyselyitä, joten
satsaus myös sinne on järkevää ja keskustelu vilkkaampaa kuin omilla www-sivuillamme. Osoitteena: http://www.facebook.com/scchry.

Tähän numeroon olemme jälleen saaneet
mielenkiintoisia juttuja ja kuva-aineistoa
jäseniltämme kaukomatkoilta. Mitäs muu-

Sitä kuumempaa kesää
ja lomaa odottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
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ta pojilla voisi olla matkoilla mielessään
kuin autot? Tällä kertaa Arno Seppänen
raportoi viime vuoden matkastaan Kuubaan, josta näytti löytyneen erittäin tutunnäköisiä autoja, joskin ihan eri merkkisiä
silti. Marjamaan Pasi tutustui kuumaan
latinomaahan Argentiinaan ja löysi sieltä niin autokilpailun, kuin jonkin autokerhon autonäyttelynkin. Ihan kaikista alkukesän tapahtumista emme juttuja ehtineet
saamaan tähän numeroon, joten ainakin
kesän Cruising- tapahtumat tullaan noteeraamaan seuraavassa numerossa vähintään valokuvien kera.

LIITY
KERHOOMME !
Sports Car Club of Helsinki
(SccH)
SccH on automerkeistä riippumaton urheiluautokerho. Kerhomme on perustettu Helsingissä
vuonna 1975. Meillä on jäseniä kaikkialta Suomesta, Helsingistä Ouluun.
Kerhon jäsenyyden edellytyksenä on urheilu- tai
GT-auton omistaminen tai muu aktiivinen toiminta
urheiluautojen parissa. Kerho ylläpitää omaa urheiluautolistaa urheilu- ja GT-autoista, jonka autot
täyttävät jäsenyysedellytykset. Lisätietoa kerhosta ja jäsenyydestä webistä www.scch.fi.
Kerhollamme on viikoittaisten tapaamisten lisäksi n. 20 tapahtumaa vuodessa (cruising kuukausittain, ratapäivä Alastarolla, osallistuminen
Concours-kokoontumiseen yms.).
Jäsenistö koostuu urheiluauton omistajista, joita
yhdistää rento urheiluautohenki. Emme tee suurta numeroa auton ominaisuuksista tai varustetasosta. Jokaisen uuden jäsenen auto herättää
aina ansaitsemaansa kiinnostusta kerhon tapahtumissa; auton merkistä tai iästä riippumatta. Jäsenistöstämme löytyy koko
urheiluautoharrastamisen kirjo
viikonloppuajelijasta aina kilpakuskiin saakka.
Liittymismaksu: 10 Eur
Jäsenmaksu: 35 Eur/ vuosi
Kerhomme toimintaan ja jäsenten autoihin voit tutustua osoitteessa www.scch.fi. Siellä voit nopeasti ja kätevästi täyttää myös jäsenhakemuksen. Tervetuloa
mukaan toimintaamme ja jäseneksi !

Piiput ladattuina kumia vielä jäljellä

Nähdään urheiluautojen parissa!

Siipimutteri
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SccH:n Tapahtumakalenteri 2012:

Rally Punta del Esten
klassikkoralliauto
Uruguaysta

Tässä kerhon tapahtumat, joista on sovittu tai jotka on
suunniteltu toteutettaviksi ajokauden 2012 aikana. Osalle tapahtumista on merkitty tapahtumavastaava, jolle voi
ilmoittautua tapahtumaan ja keneltä voi kysyä lisätietoja
tapahtumasta ja SccH:n osallistumisesta. Muista tapahtumista voi kysellä ja laittaa viestiä SccH:n hallituksen jäsenille. Kaikista tapahtumista lähetetään lisäksi muistutus
niin sähköpostitse kuin tekstiviestillä ennen tapahtumaa.
16.-17.6. Lauantaina Aboa Rally Storico (SBC).
Sunnuntaina Concours d’Elegance,
Harjattula, Turun Kakskerta
18.6.
FFT-racing ratapäivä Alastaron moottoriradalla,
quarter mile & track day (http://fftracing.fi)
28.6.-1.7. Goodwood Festival of Speed, UK
(Tero 040-5212585)
6.7. Pe Cruising
7.7. La Sportscar Breakfast Club,
Paippisten Moottorikahvila
21.7. La Sportscar Breakfast Club,
Paippisten Moottorikahvila
ja mahdollinen kesäajelu
3.8. Pe Cruising
4.8. La Sportscar Breakfast Club,
Paippisten Moottorikahvila
12.8.
Britit kohtaavat! Fiskars
18.8. La Sportscar Breakfast Club,
Paippisten Moottorikahvila
18.-19.8. Historic Grand Race, Ahvenisto,
Hämeenlinna
7.9. Pe Cruising
8.9. La Pitempi yhteisreissu ratapäiville
Turun seudun kautta,
Triangle Motor Co. Turku ym.
9.9. Su Ratapäivä Alastaron moottoriradalla klo 10-16
15.11. To Pernod Cup -mikroautoilu
1.12. La SccH:n pikkujoulut
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Autourheilua ja urheiluautoja
sivusilmällä E-Amerikassa
Touring Car –katuratakilpailu
Tämän vuoden maalis-huhtikuussa Argentiinaan, Uruguayhin ja Brasiliaan
suuntautuneella lomareissulla kohdalle sattui osumaan joitakin autotapahtumia ja valokuvattuja autoja. Buenos
Airesin ydinkeskustassa järjestettiin
Touring Car (TC2000)- ja Super Touring
Car (SuperTC2000)-katurata-ajot osittain maailman leveimmällä kadulla, yli
100 metriä leveällä Avenida 9 de Juliolla.
TC2000-”vakio”autojen moottorit ovat nelisylinterisiä, mutta SuperTC2000-autojen
noin 400-hevosvoimaisia V8-moottoreita.

ja parhaiden paikkojen väentungoksesta johtuen hyviä ilmaisia ratanäkymiä ei
ollut kovin tiheästi ainakaan lyhyemmille katsojille. Buenos Airesissa oli kuun
vaihteessa sikäläisen syksyn viimeisiä
helteitä ja aurinkoinen kisasää. Kisatapahtumassa oli Chevrolet esillä näkyvästi – sekä autoina että mainostajana.
Super TC2000-finaalin voittajakolmikko: 1. Mariano Werner, Toyota Corolla, 2.
Carlos Bueno, Ford Focus, 3. Jorge Trebbiani, Ford Focus.

Kaupungin keskustassa aluksi hiukan
harmitti suljetut katuosuudet ja väliaikaisjärjestelyt ahtauksineen, mutta mahdollisuus seurata autokilpailua ilmaiseksi oli
positiivinen yllätys. Radan varressa olisi
ollut muutamia pääsymaksullisia ja VIPkatsomoita, mutta suurin osa katuradan
varresta turva-aitojen takana oli vapaata
yleisölle. Osittain rajoitetuista näkymistä
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Club I.A.M.E.:n autonäyttely
Edellämainitun Touring Car –kisan aikana katuradan lähistöllä osuimme sattumalta myös pienehköön argentiinalaisen
ajoneuvovalmistajan näyttelyyn. Tähänkin pääsi ilman pääsymaksua. :)
IAME:lla (Industrias Aeronáutica y Mecánicas del Estado) näytti olevan 60-vuotisjuhlavuosi. Esillä oli muutamia autoja,
traktoreita ja moottoripyöriä – muttei lentokoneita. Joukossa oli pari mielenkiintoista ja harvinaista vanhaa urheilullista
autoa.
Vuoden 1955 IAME Sport V8 avoauto
(kuvassa punainen) oli toinen yksilö kahdesta valmistetusta prototyypistä. Vuoden
1955 Institec Justicialista Coupe (kuvassa kaksivärinen coupe) oli ilmeisen edustava yksilö ”peräti” 167:stä valmistetusta.
Tämä virtaviivainen auto on käsittääkseni
etuvetoinen ja jossain määrin DKW-pohjainen.
Club IAME –näyttelyn vieraskirjaan Buenos Airesissa tuli kirjattua tervehdysviesti
SccH:n puolesta.
Pasi Marjamaa
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CLASSIC MOTORSHOW
5.-6.5.2012 Lahti

Classic Motorshow tarjosi jälleen huikean näkymän suomalaiseen autoiluun vuosien saatossa. Tapahtuma kokosi ennätysyleisön 17500 messuvierasta ja n.150
näytteilleasettajaa. SccH:lla ei ollut tänä
vuonna omaa osastoa, mutta vierailimme
tapahtumassa yhteislähdöllä Helsingistä
lauantaina 5.6. Ohessa muutamia makupaloja näyttelystä.

kattoisena niitä tehtiin vain 2 kpl. Kuvan
auto on kulkeutunut aikanaan Suomeen
muuttoautona Espanjasta.

Pelkästään messuyleisön harrasteautoparkin huolelliseen kiertämiseen ei varmaankaan tunti riitä
Kaksi harvinaista avoautoa Suomen
BMW-kerhon osastolla: BMW 327/328
Cabriolet 39 ja Glas 1700 GT Cabriolet
-65. BMW:n edessä oli vielä EMW 327-2
Sport Cabriolet.
Tätä BMW:tä on rakennettu kolmen
vuoden aikana avomallisena vain 482
kpl. Auto tarjoaa 30-lukulaiseksi huiman
140km/h huippunopeuden. Tämä yksilö on viety Ruotsiin 1939 jossa se sodan
ajan bensiinipulassa varustettiin häkäpöntöllä! Suomeen auto on tuotu 2009.
Frankfurtin autonäyttelyn sensaatio
vuonna 1963 oli Pietro Fruan muotoilema Glas GT. Malli esiteltiin sekä Coupena että Cabrioletina. Avomallisena Glas
GT:tä valmistettiin vain 363 kpl. Vuonna
1966 Glasin tehdas myytiin BMW:lle joka
jatkoi GT-mallin valmistusta, mutta avo-

Eihän se varmaankaan urheiluauto ole,
mutta nykyihmiseltä vaaditaan kyllä huimaa urheiluhenkeä, että uskaltaa lähteä liikkeelle vuoden 1912 Phänömobil
6/12:lla. iskutilavuus 1,5 litraa, teho 12hv

Siipimutteri
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Käväistiin porukalla

Porsche Center Helsingissä
Eräänä toukokuun kesää lupailevana torstai-iltana Oy AutoCarrera Ab:n Helsingin
toimipiste toivotti meidät Asunnan Harrin
johdolla tervetulleeksi tutustumaan Porschen uusiutuneeseen mallistoon sekä
hiljattain laajentuneeseen uusien ja vähän vanhempienkin Porsche-merkkisten urheiluautojen huoltopalveluihin. AutoCarreran kanssa SCCH:lla onkin ollut
vuosien varrella vaihteleva määrä yhteistyötä, joten nyt oli taas mukava muutaman vuoden tauon jälkeen saada yhdessä järjestettyä jäsenille mielenkiintoinen
yritysvierailu ja samalla Porschen nykymalliston esittely.

Tämä taas on jo enemmän kuin urheiluauto. Euroopan mestaruus vuodelta
1974. Kaimann vm-73 Formula Vee. Auto
oli myytävänä, mutta joitakin rajoituksia
saattaa tulla vastaan jos haaveilet tästä
”kauppakassia”.

S.U.A oli rakentanut mainion osaston ku-
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vitteellisen Bond-elokuvan The spy who
left me (eli agentti joka poistui takavasemmalle) teemalle. Lentävä Lotus ja Tuusulasta Ilmatorjuntamuseolta lainattu Petshora ohjus.
Classic Motorhow jälleen ensi vuonna
Lahden Messukeskuksessa jossa ensi
vuonna on entistä enemmän näyttelytilaa. Kalenteriin päivät 4.-5.5.2013!
Arno Seppänen

Ja hyvinhän tapahtuma veti väkeä jälleen
puoleensa – nelisenkymmentä jäsentä ja
muutama heidän frendiään saapui paikalle tuoreinta urheiluautotarjontaa ihmettelemään. Nähtävillä olivat muun muassa täysin uudet Porsche 911 ja Porsche
Boxster –urheiluautot sekä lisäksi tietenkin perheellisille nappiostoksiksi sopivat
Cayenne ja Panamera –mallit. Taisipa
vaihtoautojen puolella näkyä myös nykyisen Cayman-mallin edustaja hieman käytettynä mutta uudenveroisena. Ja mukava
kuulla, että huhtikuun alun veronkorotuksen jälkeen uusien Porscheienkin kauppa
on taas lähtenyt kivasti käyntiin.
Lisäksi pääsimme tutustumaan AutoCarreran hiljattain laajennettuihin moderneihin huoltotiloihin sekä kuulimme
tuoreimmat kuulumiset AutoCarreran
tarjoamista huolto- ja varaosapalveluista Porsche-omistajille. Niin se vaan Porschekin huoltaa nykyään myös diesel- ja
hybridimalleja… koska itsekin niitä val-

mistaa ja suhteellisen paljonhan niitä ostetaankin!
Enemmittä puheitta antakoot kuvat kertoa tapahtumasta enemmän… Ohessa
kuvasatoa Porsche Center Helsingin illasta, kuvaajina Aimo Paksuniemi, Pekka Niskanen ja Arno Seppänen. Lisää kuvia sähköisessä muodossa löytyy täältä:
http://goo.gl/sORZK
Kiitos vielä Harri Asunnalle ja koko Porsche Center Helsingin väelle, että pääsimme kerhon kanssa toimintaanne, palveluihinne ja ennen kaikkea Porscheihin
tutustumaan! Kiitokset myös oivallisesta
tarjoilusta sekä panoksestanne onnistuneen tapahtuman järjestämisessä!
Teksti: Teppo Lehtiniemi
Kuvat. Aimo Paksuniemi,
Pekka Niskanen ja Arno Seppänen
Porsche Crest
ja pari fania

Porsche 911
(991) Carrera
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Porsche 911 (991)
Carrera komentokeskus

Tuliko kaupat?

Boss et Very Big Boss - AutoCarrera

Pientä laittoa
- huoltopuoli

SccH:n autoja pihalla

Boxter

Cayenne
Turbo
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Sanaa kuulemassa

Siipimutteri 13

Helatorstai-markkinat

Off Road Centerissä
SccH kutsuttiin vierailulle Lohjalle Off
Road Centerin helatorstaiseen tapahtumaan 17.5.
Off Road Center tarjosi urheilumakkaraa,
kahvia ja virvokkeita sekä Liukkosen Juha
esitteli mm. Carlos Sainzin Ford Sierra
Cosworthin entisöintiä, autonmoottorista
voimansa ammentavaa historiallista Coventry Climax –palopumppua ja 50-vuotiasta Lotus Formula FJ20:tä. Esillä oli
myös klassikkoautoja, joiden joukossa
enemmän ja vähemmän urheilullisia automallejakin. Paikalla oli noin viitisentoista SccH-jäsentä.

Sainz Sierra
Cosworth

Coventry Climax

Lotus FJ20
päätyttyä muunnettu Formula 3:ksi. Formula 3 –luokassa sillä on viimeksi kilpailtu
Keimolassa v.1967.

Lotus FJ20
Lotus-Ford 20 valmistui aikanaan Formula Junior –luokkaan ja oli laatikkomaista
edeltäjäänsä (Lotus 18) matalampi ja sulavalinjaisempi. Suomeen niitä tuli kolme
kappaletta. Tämä nykyisin väriltään vihreä Juhan omistuksessa oleva yksilö on
vuosimallia 1962 ja sitä on vuosien saatossa päivitetty ensin vastaamaan Lotus
22 –mallia sekä Formula Junior –luokan
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SccH Pantera

Off Road Centerin omistaja Juha Liukkonen on urheiluauto- ja historic-piireissä tunnettu sekä erilaisissa autourheilukilpailuissa menestynyt henkilö. Off Road
Centerissä hän mainitsi olevansa perustamassa
klassikkoautoharrastukseen
keskittyvän Historic Motors Oy:n. Repertuaariin tulevat kuulumaan niin hankinta,
säilytys kuin ylläpito.
Juhalle vielä kerran kiitokset! Lohjalta oli
kiva palailla kotia kohti Länsi-Uusimaan
mutkaisia pikkuteitä pitkin.
Pasi Marjamaa
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SccH Granipäivässä
Torstaina 24.05. vietettiin Kauniaisissa
Granipäivää. Tähän monipuoliseen ja
vilkkaaseen toripäivään osallistui myös
SccH. Paikalla oli 12 autoa vuosilta 19642003: Austin Healey 3000 MLIII, BMW
1600 GT, Dodge Stealth, Ferrari 308 QV,
Ferrari 360 Modena F1, Lamborghini Urraco, Lotus Elite Mk14, Maserati 3200
GTA, Mercedes-Benz 500 SL, Morgan
+8, Posche 911 Turbo ja Porsche Carrera 4S.







Kirjoittajan Morgan saapumassa
Autot lähtivät Nihtisillan ABCltä allekirjoittaneen vetäminä. Granin keskustassa suoritettiin pieni näytöskierros, jonka
jälkeen autot parkkeerattiin kevyenliikenteenväylän varteen. Paikka oli erinomainen, ja sitä ”koristi” vielä Granin uusi patsas Granin pillu. Italialaisilla oli joitakin
vaikeuksia pienen maavaran kanssa.

Ferrari ja Granin pillu

Ihmisiltä saatiin paljon ihailua ja kysymyksiä, joihin kuskit olivat paikalla vastaamaan.
Olavi Tupamäki
Kuvat: Pekka Niskanen
& Ulla Tupamäki
SccHn lippu liehuu

Parkkeerausta, ja
pelkokerrointa taustalla
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Onko Kuubassa
urheiluautoja?
Vastataan kysymykseen heti alkuun: Varmasti on, mutta jollei Karvaooppeleita lasketa niin seitsemän viikkoa Kuubaa ristiin
rastiin paljasti ettei testosteronitaso ainakaan hevosvoimien äänistä päässyt lisääntymään.
Autoista ensimmäisenä kiinnittyy tietenkin
huomio 50-luvun amerikanvaunuihin joita
on paljon – siis todella paljon. Näitä kuitenkin esitellään kaikissa Kuubaa käsittelevissä jutuissa joten jenkkilotjat jätetään
tässä hieman vähemmälle.
Eniten Kuuban teille levinneet autot olivat Lada ja Mosse, vaikka suurin osa konepelti pystyssä olleista autoista olikin
vanhoja amerikanrautoja:-) Omaksi käsitykseksi jäi että etelämpään mennessä neuvostoautot lisääntyivät vanhojen
amerikkalaisten kustannuksella. Toinen
silmään pistänyt seikka oli uudempien
korealaisten autojen ja Citroenin, etenkin
Berlingon näkyvä edustus autokannassa.
Tiedä sitten johtuiko jälkimmäinen Espanjan vai Kiinan kauppasuhteista?
Liikenne Kuubassa oli moneen muuhun
kaukomaahan verrattuna melko rauhallista. Viimeistään moottoritiellä paljastuu
myös syy siihen. Kaupunkien keskustoja
lukuunottamatta liikennettä on todella vähän. Matkalla päästiin todistamaan mm.
kun härkävankkureilla mentiin kaikessa
rauhassa moottoritien poikki ilman, että
yksikään auto olisi häirinnyt / häiriintynyt
ylityksestä.
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Valmiina Stripille ja takarengastuksesta
päätellen maasto-ominaisuudetkin lienevät kunnossa. Kuuban Batmanin voisi kuvitella ajavan tällaista.

Liian hiljainen tie saattaa myös johtaa kuljettajan vauhtisokeuteen. Taksimatkamme Santiago de Cubaan meinasi saada
dramaattisen keskeytyksen kun Taxiladan
kaareominaisuudet loppuivat reilun 100
km/h vauhdissa loivassa mutkassa. Vastaantulijoiden (niitä ei ollut) penkan kautta kuljettaja sai meidät kuitenkin sankarillisesti takaisin tielle.
Kuljettajana en päässyt tutustumaan
Kuuban liikenteeseen. Tämä läninnä siitä syystä, että autovuokraamoissa auton
palautus toiseen kaupunkiin oli liian kallista tai jopa mahdotonta. Sen sijaan läshes
kaikki muut maaliikennemuodot tuli kokeiltua: Ratsastus, polkupyörä, bicitaxi
(pp-taksi), hevoskärrytaksi, Coco-taxi, camiòn (kuorma-auton lava), paikallisjunat,
bussit ja jopa liftaus. Budjettimatkalla pitää mennä sillä millä halvimmalla pääsee.
Urheiluautohavainnot jäivät vähäisiksi,
mutta urheilullisia, tuunattuja, erikoisia ja
omituisia ajopelejä näkee kun pitää silmät
auki ja kameran valmiina.

Pitä matka on taitettu kaksitahtimoottorilla vai olisiko Ladan tekniikka saatu ahdettua Trollhättanilaisen tilalle? Näillä olisi
varmaan mielenkiintoinen tarina kerrottavana siitä kuinka 50-luvulla syntynyt ruåtsalainen on selviytynyt uudelle vuosituhannelle. Sininen lienee alkujaan SAAB
93B ja musta 93F.

Havannasta paljastui Audin salainen testirata. Tässä salakuvassa ilmeisesti seuraava Audi S8 lievästi naamioituna.

Tyypillinen tuunaus. Perä ylös, erikoisvanteet, pikkuratti, sisustaan viihde-elektroniikkaa ja puusomistetta sinne minne
mahtuu. Ja tottakai lattaridisco kaikuu kajareista.
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Iltapäiväruuhka highwaylla

Vaikka ei kerhon autolistalla ole niin kyllä ainakin ensimmäisen korimallin Karmann-Ghia on pirun urheilullisen ja hyvän
näköinen. Harmi, ettei tehdas varustanut
näitä tehokkaammilla moottoreilla.

Vuonna 1957 Fangio voitti Kuuban Grand
Prix:n Maseratilla. Aito Maserati tässä ei
kuitenkaan ole vaan Citroenin tekniikkaan
pohjautuva replika tuosta voittoautosta. Auto tehtiin Fangiosta kertovaan elokuvaan ja lahjoitettiin kuvausten jälkeen
Havannan automuseoon. Seuraavana
vuonna Castron sissit kidnappasivat Fangion juuri ennen kisaa eikä Fangio päässyt starttaamaan.

Varsinaiset urheiluautohavainnot rajoittuivat kahteen autoon. Toinen oli lähes
varma havainto avonaisesta brittisportista MG tai Healey. Auto vilahti Havannan
liikenteessä niin, että näin autosta ainoastaan vilauksen vyötärölinjasta ylospäin.
Tässä on se toinen havainto. Alkuperältään ilmeisesti Simca Aronde Oceane.

Kuubalaiset ovat ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Englannin kielellä pärjää vain välttävästi, mutta espanjan sanakirjan ja viittomakielen avulla selviää mainiosti. Hasta
luego! Gracias por su interés!
Arno Seppänen

Kuuba tarjoaa matkailijalle todella paljon
erilaista nähtävää ja kuultavaa. Autobongarin kannattaa suunnistaa ensisijaisesti
Havannaan kun musiikin ystävän kohteita
ovat Trinidad ja Santiago de Cuba. Rantakohteita löytyy eniten saaren pohjois- ja
koillisrannalta.

Ulkopuolella amerikkalaista peltiä sisällä
japanilaista valurautaa. Tiisselinä tietysti!
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SccH:n autot saapumassa paikalle

HAIKKO PICNIC
3.6.2012

Todella koleasta säästä huolimatta kahdeksan SCCH:n autoa miehistöineen vieraili MGCCF:n kutsumana jo perinteeksi
muodostuneessa Haikon Picnicissä. Kylmä sää piti grillit takakontissa, mutta puhe
ja autojen ihailu puolin ja toisin piti osallistujat lämpinä.

Yhteistyökuvioita on kerhojemme kesken
viritelty jo jonkin aikaa. Tämä oli pitkästä
aikaa ensimmäinen yhteinen kohtaaminen. Pitkä ja toivottavasti lämminkin kesä
on edessä, ja tapahtumia SccH:lla riittää,
joten kutsumme mielellään MGCCF:n jäsenet mukaan ajelemaan kanssamme.

Palkintojakin jaettiin
tapahtuman järjestäjän
toimesta.

MG:t meren puolella
ja SCCH:n autot vastapäätä.

Jotkut eivät onneksi vanhene
koskaan. Tämä MG tuli paikalle
Ruotsista asti peräkärryssä
isoveljensä vetämänä. Kääpiö
kulki muuten pelottavan kovaa.
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Kuvat Arno Seppänen
ja Tomi Lundell
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