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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:
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Kansikuva: Ferrari F430, Jouni Vierimaa

Päätoimittajan palsta
Pääkirjoitus
– Siipimutteri 4/2013
Olemme jälleen
päässeet siihen
aikaan vuodesta
jolloin suurin osa
vuoden tapahtumista ja kokemuksista on
jo nähty ja eletty. Pian on aika rauhoittua ja viettää useampi päivä perheen ja
läheisten kanssa, tai vaikka laulaa muutama joululaulu, jota puheenjohtajammekin koittaa omalla palstallaan viestittää
tutuin sävelin, mutta ihan omin sanoituksin. Tärkeintähän on kuitenkin ajatus ja
aito välittämisen tunne. Tätä toisesta välittämistä on tänäkin vuonna kerhossamme näkynyt, kuten yhdessä tekemistä ja
toinen toistemme auttamista moninaisissa pienemmissä ja isommissa asioissa.
Voimme olla ylpeitä ja iloisia tällaisista
ystävistä ja kerhomme hengestä. Tästä
tunteesta iso kiitos kaikille kerhomme toimintaan tänä vuonna aktiivisesti osallistuneille jäsenille !
Tunteikkaan aloituksen jälkeen voidaan
käydä suoraan kiinni ”pihviin”, eli ruotia
kulunutta vuotta ja kerhomme toimintaa
ja tapahtumia. Menen tästä ehkä hieman
puheenjohtajamme tontille, mutta Arno
joulukiireissään (ja lauluinnossaan) tämän unohti, tai ehkä puheenjohtajamme
jo tuntee minut ja arvasi että teen sen tuttuun tyyliini kuitenkin. Arnolla onkin mielessään eräs toinen tärkeä kerhoamme
koskettava asia. Mitä siis samoja juttuja
kahteen kertaan kirjoittamaan... ;-)
SccH:n vuoteen on mahtunut jälleen
runsaasti kerhon omia kuukausitapahtumia, nopealla laskutavalla 10 kpl, eli mel-

kein yksi per kuukausi. Lisäksi olemme olleet lähes yhtä monessa tapahtumassa
kutsuttuna mukana omalla osastolla tai järjestämässä toisen autokerhon kanssa jonkinlaista ajelua jäsenillemme. Kiinnostus
kerhoamme kohtaan on edelleen vahvassa
kasvussa. Jäsenmäärämme on vakiintunut
200 jäsenen paremmalle puolelle. Vaikka
hallitus on pitänyt varsin tiukkaa linjaa parin
viime vuoden ajan jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden jäsenten erottamisessa,
on uusia kiinnostuneita liittynyt kerhoomme
samaa tahtia. Tällainen vaihtuvuus ja kiertokulku kuluu osana vapaaehtoiseen harrastustoimintaan.
Tästä lähtökohdasta onkin hyvä käynnistää jäsenkuntamme motivointi siihen
”Isoon Pamaukseen”, eli vuonna 2015
vietettävään 40-vuotisjuhlaan! Asiasta on
syytä mainita jo tässä vaiheessa, sillä tarkoituksemme on tietenkin pistää paremmaksi 2010 järjestetystä 35-vuotisjuhlasta ja siihen liittyneestä Sports Car Expo
Urheiluautonäyttelystä. Tällaisen järjestäminen vaatii meiltä runsaasti aikaa ja
jäsenten apua, joten tapahtuman suunnittelu alkaa jo vuoden 2014 keväällä.
Vuosikokoukseemme mennessä meillä
tulisi olla jo suunnitelmat selvillä. Hallitus
toivookin jo tässä vaiheessa yhteydenottoja innokkailta ja varsinkin hyviä kontakteja omaavilta tai sellaisilta jäseniltä.
Mukaan tarvitaan niin nuorta intoa kuin
vanhoja konkareita, joilla on enemmän
kokemusta ja mahdollisesti jo hieman
enemmän vapaa-aikaa erilaisten järjestelytehtävien suorittamiseen.

Siipimutteri

3

Tämä vuoden viimeinen lehti on varsin
tuhti lukupaketti syksyn, ja osittain vielä
menneen kesänkin, tapahtumista. Mukana on myös tarinaa parista mielenkiintoisesta autosta, joista tässä haluan mainita ja kiittää Stig Jenseniä mittavan Jensen
Interceptor III:n entisöintiprosessin valmistumisesta, sekä Jensenin automerkin historian esittelystä. Stig (sukunimi todellakin
myös Jensen) kirjoitti jutun englanniksi.
Paljon teknisiä yksityiskohtia ja tietoa sisältävän jutun kääntämisessä on suuri riski hävittää hyödyllistä tietoa ja nyansseja,
joten julkaisukielenä on myös englanti.
Kesän tapahtumista juttu löytyy kerhon Vehoniemeen suuntautuneen kesäajelun jatkeeksi järjestetystä Botniaringin ratapäivästä. Tällä kertaa oikealla
jutulla, joka jäi edellisestä numerosta sekaannuksen takia pois ja oli korvautunut päätoimittajan lyhyeillä tapahtumaan
osallistumattoman mainintasanoilla. Toinen kesän tapahtumaraportti ei ole varsinainen SccH:n tapahtuma, vaikka mukana oli tiettävästi ainakin kolme kerhomme
jäsentä. Kyseessä on ensimmäistä kertaa järjestetty Kumipallo 4000 Roadtrip,
jossa bensa paloi ja kilometrit taittuvat rivakasti neljän päivän matkalla Helsingistä Norjaan Jäämeren rannalle ja takaisin.
Jutut löytyvät myös jäseniä kiinnostaneista vierailuista Race Performanceen
ja Grips Garageen. Kävimme myös syyskuun pimeiden tullessa elokuvissa kat-

SccH:n
ratapäivä
Botniaringillä
3.-4.8.13
sivulla 9
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somassa Formula 1 -mestaruussarjan
yhdestä legendaarisimmasta kaudesta
kertovan Rush -elokuvan.
Tähän loppuun haluan vielä kiittää
kaikkia tänä vuonna Siipimutteriin juttuja kirjoittaneita ja valokuvia tapahtumista lähettäneitä jäseniämme. Lehtemme
ei olisi ollut näin upea ilman niin monen
ihmisen panosta. Kiitokset myös kaikille
yhteistyökumppaneillemme kerhollemme
antamastanne tuesta. Erityiskiitos Prescon Markku Uotilalle niin mainoksista
kuin useissa vuoden tapahtumissa saamastamme tuesta ja autohoitotuotteista joilla automme ovat näyttäneet todella
upeilta! Aivan viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä haluan kiittää Juutiprintiä lähes mahdottomien painoaikataulujen upeasta onnistumisesta. Kiitos
Esa! Todella suuret kiitokset ja halaukset
Juutiprintin Ainolle, joka luonut taittotyöllään lehdestämme visuaalisesti entistä
upeamman !
Kiitokset myös kaikille jäsenille
kuluneesta vuodesta !
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta toivottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa

RUSH -elokuva-arvio
sivulla 11
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Niinpä. Tuo Chenard & Walcker on yksi
poiminta SccH:n huikealta urheiluautolistalta joka vilisee merkkejä jotka ovat
meille Toyota-sukupolven ihmisille täysin tuntemattomia. Listaa lukiessa täytyy vain antaa syvä kumarrus kerhomme perustajien suuntaan. Näin kattavaa
listaa urheiluautoista tuskin löytyy muualta maailmasta. Autolistan tapaista luetteloa on kuitenkin vaikeaa pitää täysin
ajantasaisena ja listan julkaisun jälkeen
onkin syntynyt aivan uusia automerkkejä
ja toisaalta perinteisiä urheiluautotehtaita on syyllistynyt mm. katumaastureiden
valmistukseen. Tästä tietoisina olemme
vuoden vaihteen jälkeen kokoamassa arvovaltaista raatia päivittämään listaa ja
uusi lista julkaistaan ensi vuoden aikana.
Mikäli sinulla on ajatuksia urheiluautolistaamme tai jopa innostusta
osallistua
raatiin niin lähetä allekirjoittaneelle sähköpostia. SccH:n urheiluautolistan löydät
kotisivuiltamme
www.scch.fi

Vuoden viimeinen Siipimutteri on oiva
paikka lähettää erityiskiitos teille kaikille jotka olette olleet hallituksen apuna
eri tapahtumien järjestelyissä tai lähettäneet aineistoa lehteemme. Samoin kiitokset kerhon ulkopuolisille tahoille jotka
järjestävät upeita tapahtumia kaikille urheiluautoilijoille. Concours d'Elegance,
Sportscar Breakfast Club, Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa... Tuskin tässä malttaa odottaa ensi kesää.
Harrasteauto on nyt laitettu talviunille,
mutta jotta sitä ei tulisi liian ikävä niin pitäähän siitä olla unileluna 1:18 pienoismalli. Ja tottahan urheiluautolijan unissa
on jotain nopeampaa, kalliimpaa, harvinaisempaa. Rakas Joulupukki. Miten olisi jos.......

Hyvää Joulua ja
urheiluautollista
vuotta 2014!
Arno Seppänen
puheenjohtaja
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Eli täydellinen tapa aloittaa
kesä ja unohtaa arki.
Keväisen Air & Motor Show Liven jatkoilla
kippisteltiin muutaman kerholaisen kesken erittäin hienosti järjestettyä tapahtumaa ja vauhdikasta tapaa aloittaa harrasteautokausi 2013. Mutta mitä ihmettä
tehtäisiin seuraavaksi, kesähän oli vasta
alussa!? Ratapäivät, SBC:t ja cruisingit
tulevat totta kai mutta kaikkihan olimme
jo pitkään haaveilleet Gumball -tapahtumasta. 40 000 punnan osallistumismaksu oli toistaiseksi rajoittanut osallistumista mutta siitähän se ajatus sitten lähti…
Järjestetään itse parempi, päästään matkaan heti eikä vasta viimeisestä eläkkeestä!
Kahden kuukauden päästä kisahallin pihassa Helsingissä näytti tältä:

Ensimmäiseksi kohteeksi klo 9:00 paljastettiin Rovaniemi johon suuntasimme
Jyväskylän ja Oulun välietappien kautta.
Rovaniemellä asetuttiin hotelliin, tankattiin kuskit ja kartturit, nautittiin yöelämästä sekä parsittiin autoista kasaan akuuteimmat vauriot (mm. 1 bensapumppu,
1 virtalukko, 1 takarengaspari, 1 vanne).
Tapahtuman toisena aamuna starttailtiin Rovaniemeltä reippaina miehinä kohti
Norjaa, jäämerta ja Altan kaupunkia. Liikenne oli nyt vähäisempää mutta sitäkin
arvaamattomampaa. Vaikka kaasujalkaa
jo kutitteli, niin porot saivat enemmistön
pitämään marssitahdin vielä selvästi alle
autobahn-vauhtien. Radiopuhelimet raikasivat porovaroituksia jatkuvalla syötöllä takana tulijoille.

MB SL55 AMG, BMW 335ci, Nissan GT-R, Porsche 911 Turbo,
Nismo 400R, Porsche 911 Carrera, Ford Mustang GT,
Ferrari 360 sekä 430.

Kaikki eivät kuvaan mahtuneet sillä ripeimmäthän olivat jo Altassa!
Matkan ehdoton kohokohta aukesi maan
rajan jälkeen. Norjan mutkaiset, mäkiset
ja hyväpintaiset vuonotiet nostivat fiiliksen kattoon. Henkeäsalpaavat näkymät
jatkuivat joka mutkan takana.
Yöelämää Altassa ei ollut minkäänlaista mutta hotellimme aamiainen ei jättänyt
mitään toivomisen varaan. Kaikki nauttivat siitä skarppeina koska kukaan ei halunnut olla aamulla kartturina – niin paljon
odotimme norjalaisilta teiltä tähänastisen
perusteella. Altaa pidemmälle emme kuitenkaan voineet enää jatkaa; Aikaahan
oli varattu neljä päivää ja jäämeri tuli jo
eteen. Suuntasimme siis takaisin Suomeen ja kohti Kuusamoa pitkin hienoja jäämeren rantaa kulkevia mutkateitä.
Vettä tuli kuin aisaa mutta kaikille sekään
ei riittänyt.

Kolmas päivä oli hyvin pitkälle myös reissun nopein päivä. Pohjoisen tiet ovat suoria ja liikenne vähäistä mutta ikävä kyllä
taajama päättyy –liikennemerkki ei sittenkään tarkoittanut aivan vapaita nopeuksia. Kolme kiireisintä autokuntaa saivat
ansaitut euromääräiset muistutukset kotiin viemisiksi. Jäljempänä tulleet selvisivät muistutuksella. Kaikkien loppumatka
Rukalle taittui äärimmäisen rauhallisesti mutta kukaan ei moittinut virkavaltaa –
Olivat nimittäin erittäin asiallisia poliiseja!

”Täytyyhän se uimaan pysähtyä kun jäämerelle on tultu”.

Reitistä emme tienneet tuolloin vielä mitään mutta tapahtuman nimen mukaisesti
olimme kaikki varautuneet neljään ajopäivään ja neljääntuhanteen kilometriin. Mitähän tästä vielä tulisi?
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Neljäs päivä tarkoitti häntä koipien välissä kotiin kruisailua. Takana oli kesän
unohtumattomin matka ja viikonloppu.
Neljään päivään mahtui äärettömän hieno kokoelma keskenään erilaisia tilanteita, autoja, teitä, maisemia, omistajia
ja paikkoja. Nämä muodostivat yhdessä
erittäin sykähdyttävän kokemuksen jota
suosittelen varauksetta kaikille vauhdinnälkäisille!
Ensi kesän ohjelmaa suunnitellaan
parhaillaan mutta tärkein eli ajankohta
on päätetty. SCCH on varmasti vahvasti edustettuna myös ensi vuonna. Laita
päivät kalenteriin ja kysy lisää kumipallo4000@gmail.com mikäli haluat mukaan vuoden 2014 tapahtumaan.
Teksti: Sampo Muje
Kuvat: Sebastian Ratu

SccH:n ratapäiväreissu Botniaringille
3.-4.8.13 (v. 2)

TIEDOTE JÄSENMAKSUSTA 2014!
Sports Car Club of Helsinki r.y.:n jäsenmaksu
vuodelle 2014
Taas on tullut aika lunastaa oikeus
nauttia SCCH:n vuoden 2014 tarjonnasta, kuten lukuisista mielenkiintoisista tapahtumista sekä tietenkin
Siipimutteri -kerholehdestä.
Vuosikokous päätti keväällä 2013 kokouksessaan korottaa jäsenmaksua.
Uusi jäsenmaksu on vuoden 2014
alusta lähtien 40 Eur.
Jäsenmaksu kannattaa maksaa tietenkin hyvissä ajoin vuoden alussa, ettei
pääse unohtumaan. Asiasta lähetetään
kuitenkin vielä sähköpostimuistutus tai
erillinen maksuilmoitus postitse niille
ketkä ovat yhteystavaksi valinneet kirjepostin.
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Tiedot verkkopankkimaksuun tai pankin tilisiirtolomakkeelle (joka niitä vielä
käyttää):
Maksun aihe:
SCCH jäsenmaksu 2014
Maksun saaja:
Sports Car Club of Helsinki r.y.
Tilin nro: Sampo-Pankki
FI83 8000 1170 3020 39
Viitenumero: 107
Maksun määrä: 40 €
Eräpäivä: 1.3.2014

Edellisessä Siipimutterin numerossa
mainittu lauantain 3.8. kesäajelu Vehoniemeen jatkui ratapäivälle menijöiden
osalta yhteisajelulla Vehoniemestä Jurvaan, muiden palatessa Vehoniemestä
kotimatkoilleen. Tämä kesäajelun kiireetön jälkiosuus suuntautui parin huoltoaseman kautta ja tylsäksi tunnetun 3-tien
sijaan pienempiä maisemateitä pitkin.
Tankkauksia varten huoltoasemiksi valikoitui sellaiset, joista sai radalla revittelyä silmälläpitäen mahdollisimman
korkeaoktaanista polttoainetta. Pariin otteeseen näiltä huoltoasemille osuneilta
taukopaikoilta autoletkaamme liittyi Hämeen seudulta matkan varrelta mukaan
tulevia jäseniä. Tampereen ja Jurvan välisellä matkalla aurinkoinen yhteisajelumme reitittyi ensin Ylöjärveltä 3-tien itäpuolisia teitä pitkin ja Parkanon jälkeen 3-tien

länsipuolisten pienempien teiden kautta.
Pieniä jännityksellisiä elementtejä tarjosi pari ohimenevää vähemmän vakavaa
teknistä ”säikähdystä” ja joku reittivalintaa hieman muuttanut epäilyttävä soratieosuus. Lopulta urheiluautoletkamme
saapui lauantain ja sunnuntain välistä yöpymistämme varten Botniaringiin nähden
läheisimpään hotelliin, Tarina Hotelliin
Jurvalla. Jurva ja hotelli osoittautuivat kutakuinkin ennakko-odotusten mukaisiksi
myös paikkakunnalla ensi kertaa vieraileville… Hotelli sijaitsee Jurvan keskeisimmällä paikalla ja hotellin eteen parkkeerattu autorivistömme keräsi jonkin verran
huomiota paikallisissa autoilijoissa, joten
hotellin terassilta saimme nauttia muutamasta kiihdyttelystä ja kiertoliittymässä driftauksesta. Koska hotellin etupiha
ja osa viereisestä kadusta oli uudelleen-
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rakentamisen takia sorapinnalla ja siten
pölyäviä, siirsimmekin automme hotellin takapihalle. Nautimme hotellin ravintolassa yhteisen illallisen. Jurvan lauantainen iltameno oli ensin kadun toisella
puolella pubissa ja loppuillasta hotellimme yökerhossa.
4.8. sunnuntainen Botniaringin rata
oli varattu SccH:lle koko päiväksi eli klo
9-21. Tiesimme jo etukäteen, ettemme
tulisi käyttämään koko päivän varaustamme täysimääräisesti mm. pitkien kotimatkojen takia. Puoli vuorokautta rata-aikaa olisi muutenkin ylenpalttisesti, mutta
joustavuuden ja ratavuorojen hinnoittelun
puolesta kannatti varata koko päivä mieluummin kuin irtotunteja. Jurvasta hotellilta saapuvia oli radalla jo odottamassa
useita omia reittejään suoraan radalle tulleita kerhojäseniä ja muutama vieraileva
osallistuja.
Vastikään uudistunut ja
pidentynyt Botniaring osoittautui korkeuserojen puuttumisesta huolimatta positiiviseksi yllätykseksi ja sai

varauksettomat kehut niin ensikertalaisilta
kuin vanhalla Botniaringillä käyneiltä. Rata
taitaa olla nyt Pohjoismaiden pisin ja keskinopeudeltaan nopein, ilmeisesti. Pisimpien suoriin verrattavien osuuksien jarrutuksissa nopeudet nousivat noin 200:een
km/h, ainakin osalla autoista. Vaikka ratapäivien ajoharjoitteluissamme ei kierrosaikoja mitatakaan, osasivat autonsa tuntevat
ja ennenkin ajoharjoitteluissa karaistuneet
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arvioida (ilmeisesti mielissään laskien) omien kierrosaikojensa jääneen aavistuksen
päälle kahden minuutin. Ajoharjoittelu hyvällä radalla, ruuhkattomissa olosuhteissa ja hienossa säässä oli mukavaa. Oikeastaan ainoa huonompi puoli Botniaringillä
käynnille oli radan suht. kaukainen sijainti
esim. pääkaupunkiseutuun nähden. Osallistujia olikin tällä kertaa vähemmän kuin
aikaisempina vuosina. Enimmäkseenhän
ratavarauksemme ovat kohdistuneet Alastaron moottoriradalle. Motorsportti antaa
elämyksiä ja kehittää kuskia, mutta kalusto
joutuu koville. Tälläkin kertaa valitettavasti sattui enemmän tai vähemmän harmittavaa teknistä vahinkoa sekä SccH-jäsenen kalustolle että yhteistyökerhoistamme
Corvette Clubin jäsenen autolle. Iltapäivällä ennen illan hämärtymistä päätimme radalla ajot ja ilmoitimme ratavalvojalle radan

sulkemisesta. Ainakin pk-seudulle suuntaavat lähtivät kotimatkalle yhteisletkassa, mutta
nyt nopeampia pääteitä pitkin ja vähemmillä pysähdystauoilla. Upeasti uudistuneella
Botniaringillä kannatti käydä. Osallistujilla
oli tosi hienoja autoja. Kiitokset kyydityksiä
tarjonneille ja muillekin kanssaosallistujille!
Kesän 2014 SccH:n (kotimaan) ratapäivävaraus on Alastarossa su 10. elokuuta.
www.botniaring.com,
facebook.com/scchry
Teksti ja kuvat: P.Marjamaa

RUSH -elokuvailta
Joidenkin mielestä syksyllä elokuvateatterihin tullut Rush on paras kilpa-autoilusta koskaan tehty elokuva. Parikymmentä
SCCH:n jäsentä katsasti sen tuoreeltaan
26. syyskuuta.
Rush on maineikkaan Ron Howardin
parhaimpiin kuuluvia ohjaustöitä. Se kertoo tositarinan kahden taitavan kuljettajan,
Niki Laudan (Daniel Brühl) ja James Huntin (Chris Hemsworth) kaksinkamppailusta
alemmista kilpaluokista aina Formula ykkösiin – ja dramaattiseen taisteluun vuoden 1976 maailmanmestaruudesta.

Teksti: Mikko Lyytikäinen
Kuvat: Future Film

Lauda ja Hunt ovat toistensa täydellisiä
vastakohtia. Lauda on askeetti ja pedantti, riskejä tarkkaan laskeva autonviilaaja,
Hunt elämästä ja etenkin naisista nautiskeleva playboy. Kuskit sekä inhoavat että
tarvitsevat toisiaan.

Tarinan huipentumana on Saksan Grand
Nürbirgringissä 1976. Lauda on nopein
kuski, kiinni mestaruudessa. Sään kääntyessä vaaralliseksi huonoksi hän ajaa osakilpailun boikotointia. Hunt on toista mieltä. Äänestyksen jälkeen kisa päätetään
ajaa. Lauda joutuu onnettomuuteen ja on
palaa Ferrariinsa.
Vain kuuden viikon tuskallisen toipumisajan jälkeen Lauda palaa kahden kisan
jälkeen radalle. Mutta Hunt vie mestaruuden. Ja kuolee 45-vuotiaana sydänkohtaukseen. Lauda voittaa vielä kaksi mestaruutta.
Rush on viihdyttävä elokuva. Se on kuvattu hyvin, vauhdikkaasti ja tyylillä. Ajankuvana mainio, ja tosiaankin harvalukuisten kilpa-autoiluelokuvien ehdotonta
kärkeä. Myös SCCH:n jäsenten mielestä.
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Vierailu Grips Garage:ssa
Grips Garage on tullut monessa autotapahtumassa vastaan, ja hallituksessa oli
puheissa, että kerhomme pääsisi kurkistamaan tämän brittiautojen entisöintiin ja
myyntiin erikoistunutta firmaan. Lopulta
Arno sai sovittua päivän ja vierailun kerhon kalenteriin tälle syksylle 24. lokakuuta. Yhtiötä pyörittää Oskari Åvall ja mukana toiminnassa on myös Oskarin isä
Arne Åvall sekä useampia työntekijöitä.
Entisöinnin lisäksi Grips Garage on Anglo Partsin virallinen maahantuoja. Yritys
on saanut alkunsa harraste-entisöinnistä, josta alkoi kaupallinen toiminta, kun
kysyntää oli ammattitaitoiselle entisöinti-
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työlle. Brittiautojen lisäksi Grips Garagessa on valmistunut myös vuosisadan alkupuolen loistoautoja – nytkin työn alla oli
avomallinen Mercedes.
Grips Garagen toimitilat ovat Nurmijärvellä kolmostien kupeessa. Sinne saapui
syksyisenä iltana n. 30 jäsentä. Illan ohjelmana oli tutustua firman toimintaan ja
katsella keskeneräisiä projekteja. Tarjolla oli odotetusti kahvit ja pientä purtavaa.
Oskarin kerrottua yhtiön toiminnasta ja esiteltyä firman väen, jakaannuimme kahteen porukkaan, joista toinen lähti
ensin tutustumaan viereisessä rakennuksessa olevaan koripajaan. Koripajassa oli

pari näytillä muutama
keskeneräinen mielenkiintoinen projekti: Rallihistorian omaava Austin Healeyn kori täysin
riisuttuna ja kiillotettuna sekä puurunkoinen
avo-Mercedes.
Austin Healey ei vaikuttunut kovin helpolta projektilta, koska autossa
oli rallihistorian jäljiltä
näkyvissä lukemattomia vanhoja korjausjälkiä. Harvinaisen mercedeksen mielenkiintoinen detalji oli puurunko, jota ei
ihan jokainen entisöijä osaisi korjata/uudelleen rakentaa. Allekirjoittaneen olemattomalla entisöintikokemuksella oli
helppo havaita tehdyn työn korkea laatu
näitä projekteja katsellessa.
Tekniikkapuolella oli useita asiakkaiden autoja korjattavana. Mukana mm.
yksi erittäin mielenkiintoinen auto, joka
on tullut vastaan jo yhdessä tämän vuoden kerhovierailulla. Lisäksi korjaamon
yhteydessä oli myyntivarastossa kymmenisen autoa, joista oli useampia MGA
ja MGB autoja, mutta myös mm. Porsche
356 ja DB7 Aston Martin.

Vierailusta jäi itselle sellainen kuva,
että Grips Garagessa tiedetään viimeisen
päälle mitä tehdään. Jos oma brittisportti
kaipaa ehostusta, kannattaa soittaa Oskarille ja kysyä millaista hoitoa Grips Garage voisi tarjota. Lisäksi kannattaa vilkaista myytävät autot, joista osa on Grips
Garagen huolella entisöimiä. Myytäviin
autoihin voi tutustua myös netissä:
http://www.gripsgarage.com
Teksti: Tero Nummenpää
Kuvat: Pasi Marjamaa
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In total 6407 Interceptors were built before the factory went broke in 1976;
Mk I; 1024, of which 195 were FF’s
Mk II; 1128, of which 110 were FF’s
Mk III; 4255, of which 15 only were FF’s
In the years 1983 – 1991 an additional 14
cars were built and named “S4” in an attempt
to resurrect the make. These cars though
were issued with 360 Chrysler engine

From 1998 – 2005 the “S-V8” was produced in a number of 40, of which not all
made it to completion. These cars had a
4.6 L Ford V8 engine.
For further reference see;
http://www.richardcalver.com/jensenprodn.htm
and http://www.richardcalver.com/

Jensen Interceptor III Series J
Vuosimalli:
Moottori:

Jensen Interceptor III – J Series
Some historic facts
The Jensen factory in West Bromwich
produced cars from around 1935, the first
one - the “White Lady” with a 3½ L flathead Ford V8 – but most of the early production consisted of “commercial bodying”
of lorry’s van’s and buses. In 1939 a revolutionary light weight commercial vehicle,
the Jen-Tug, JSNS, was introduced.
The first “Interceptor” was presented in
1950 and production up to 1957 counted
88 cars – these cars used a 4 L straight
six engine from Austin.
In 1955 the “541” was introduced, with
a fiberglass body, also using the Austin
engine.
From late 1962 – 1966 the C-V8, also
with a fiberglass body, was produced –
but with Chrysler engines, in the beginning the 361 V8 and from 1964 the 383
V8. Most of the C-V8’s had a TorqueFlite automatic gearbox but some very
few were with the A-833 4-speed manual gearbox from Chrysler. The Mk II ver-
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sion was one of the fastest cars of those
days, 330 bhp made it possible to accelerate from 0 -100 in less than 7 seconds,
with a top speed of close to 220 km/h. No
more than 2 handfuls of these cars were
made in LHD version.
At the Earls Court Motor Show in 1966
the “Interceptor” was re-introduced, using the same chassis frame as the C-V8 –
but with a steel body instead of the C-V8’s
fiberglass. This was because the first approx. 200 vehicles were produced in Italy
by the designer of the body – Vignale.
Engines for the Interceptor range was
Chrysler 383 -> 440 and gearbox either the
automatic TF 727 or the manual 4 speed
A-833, however, as for the C-V8 manual
gearboxes was/are an absolute rarity.
The Interceptor FF (Formular Ferguson,) introduced in 1967, was way ahead
of its time with four-wheel drive, anti-lock
brakes and adopting Dunlop’s Maxaret
system which initially was used in the aviation industry.

1973 (valm. 11/72)
Chrysler 440, (7,2) / S. Hurmerinta
int
nta
Teho; 468hp / 5400 rpm
Vääntö; > 620 Nm / 2500 – 5300
00 rpm;
r m;
rp
max 692 Nm / 3600 – 3700 rpm
m
Pakosarjat:
4-2-1 / Martelius työ No 185
Vaihdelaatikko: Chrysler TF 727
Jarrut:
Girling, tuuletettu levyt/
3-mäntäiset satulat ympäri
Perä:
Salisbury Powr-lok (limited slip))
Maalaus:
Väri; Cerise / L. Linnavuori
Varusteet (alkup.): Ilmastointi
Sähköikkunat
4 kpl turvavyöt
Sundym lasit
Projekti aloitettu: Helmikuu 2010

Part 1 – Feb. 2011
In February 2010 the opportunity of realizing an old dream materialized - becoming the owner of a very special British car,
a Jensen Interceptor.
The car, Mk III, Series J – 1973 (manufactured in November 1972), was for sale
at Old Cars World Oy, imported from California towards the end of 2009.
Upon viewing the car it became clear
that although its restoration would involve
a lot of work, it was still salvageable because somehow it had avoided the fate of

many others of its like, corrosion, in fact
the entire body was very good.
The engine compartment however was
in very bad condition, totally covered in
rust and with most wires, hoses and even
the blades on the cooling fans - literally
eaten away – more about that later!
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In May/June 2010 the car was
transported to Karaasi where
the engine & gearbox, Chrysler
440 + TorqueFlite 727, was taken out.
Before removing the engine
we investigated if it was seized,
this was not the case – even
though the valley pan had a big
rust hole.
It was then brought elsewhere
– a warehouse in Vantaa – where
I got stuck into taking it apart,
particularly the engine bay, dashboard and all the interiors.
Also coming with car was an original
workshop manual and cardboard box full
of “Pink Lady” & “Gentlemen’s Express”
magazines - all Jensen Owners Club US
publications - the former owner had joined
JOC when he bought the car in 1983.
Among the magazines I also found a JOC
(US) member list from 1993 still mentioning the former owner as a member.
Because the car has been “off-the
road” since 1986 attempt was made to
contact the former owner to get to know
why it was taken off the road – completely undamaged. This did not yield any response.
Since then some reasons have been
found;
The original RV2 A/C compressor had a
broken con-rod, one of the 2 non-returnvalves in the vacuum system was turned
the wrong way and finally the fuel pick-up
line in the fuel tank level sensing unit was
completely blocked – explaining why the
car had no less than 3 fuel pumps and 2
sets of fuel lines.
Later, when restoring the fuel tank, involving a POR 15 treatment, I kept the
solvent cleaner until all the cleaner sol-

16

Siipimutteri

vent had evaporated and found that the
tank had held approximately 1 liter of
very thick tar – wonder what they put into
gasoline in those days.
Next I contacted Martin Robey Sales
Ltd in England to get a certificate of origin & a copy of the factory records – only
to be told that these documents had been
sent to “the dealership in the US”. This
message made me write a letter to British Motor Car Distributors (BMC), on
Van Ness in San Francisco, a company
owned by Kjell Quale, a man with a long
history of relation to the Jensen factory
in West Bromwich, at one stage holding
a major share of the ownership. Again I
ran into a wall as neither they had any
of the sought after records. Now recently,
through K&D Enterprises in the US I was
told that BMC discarded these records
many years ago – what a pity!
In the meantime I had gotten hold of
the so called “Chassis Book” by Mr. Richard Calver, holding a complete record of
all Jensen cars ever built – and through
this I have been able to confirm that the
engine is the original. Because of the circumstances related to the car, its undamaged condition etc. – I have little doubt

that all the rest is original as well.
Another book that I bought was a complete Parts Catalogue holding all the original part numbers, published by Martin
Robey Sales Limited in 1997 – apart from
part numbers this book also has an abundance of exploded view drawings showing how everything (mainly using screws)
is put together – an invaluable help.
As mentioned above, the engine bay
was in very poor condition - the reason
for this became clear when I began removing everything from the bay – starting with 5 l of nut shells & dried up pooh,
small round balls approx Ø 10mm some
single and other stuck together 2 or 3. If
some of you out there are experts, I have
kept some samples. I later learned that
even the engine contained the same substances (the hole in the valley pan)
Maybe the large amount of surface rust
in the bay was helped by the residing rodent urinating in there as well.

All the “black fluffy” stuff residues is what
was left of the single cell noise dampening foam, glued on everywhere and providing a nice place for water to do its job,
in particular in areas where no glue had
been applied below the foam.
However, the only area where rust had
done penetrating damage was on the passenger side foot well – below the battery –
probably because of acid leakage. This is
now repaired, and a new s/s battery tray
with drainage has been prepared.
All parts removed from the engine bay
and cabin were brought home for rust +
old paint stripping - by electrolysis, 25 l
plastic bucket, 1-1½ kg of soda pellets,
a good powerful battery charger (24V15A) negative clam on the rusty item,
positive clam on a suitable s/s anode,
power on (outdoor only, the bubbles are
hydrogen) and after some 5-10 hours
the item is ready – clean with steel brush
& repaint.
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Many parts have been sourced via
the web & e-bay, to the extent that I often wonder how on earth similar projects
were conducted before these tools were
available – hat off for those who did such
projects years ago.
I have been very positively surprised by
the availability and relatively low cost of
parts, many times thinking that if going to
a dealer for a similar part for a modern
car it would probably cost twice as much.
Another thing worth noting is also that
wherever I have gone looking for new
similar parts, great helpfulness has been
showed once I explained why I was looking for particularly that (old fashioned)
part, here are some examples;
Ranco pressure switches (aircon):
Ahlsell Vantaa
Ranco capillary thermostat, Sanden
SD5H14 compressor & pressure testing
of the original evaporator and condenser
cores (aircon): Finnklima Oy
The Ranco parts are a chapter of their
own – although nearly 40 year old originals, the new pressure switches not only
look exactly as the old but they also have
exactly the same flange for mounting the
original pipe work. The new capillary thermostat did not have the actuator arm system needed – so I made up a new arm only to notice that also the cam disc was
different, requiring close to a 360° turn in
order to actuate the thermostat as much
as the old one did with a 90° turn. I then,
daringly, took off the old back plate, cam
and actuator arm and found that it fitted
the new thermostat exactly = problem
solved very easily. So much for 40 years
of product development!
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A lot of parts have been sourced either
in England or the US;
s/s exhaust, all new ball joints + track rod
ends + bushings for the front axle, gasket set for the brake main cylinder, new
gaskets for all 4 calibers (3 pot’s), new
pistons for the rear calipers, brake hoses, shocks, gaskets for various lamps,
complete set of body rubber gaskets
incl. windshield and rear window, steering shaft u-joints, inner roof and noise/
heat insulating/shielding material for engine bay/interior (single cell 150°C+ rubber was sourced from Etola) a set of 2nd
hand dashboard switches (Lucas; King
of Darkness) and many other 2nd hand
parts were sourced from REJEN Classics
in the UK
Something which took a while to find
was a supplier of new wiring looms for
the dashboard and engine bay, but this
was found at Autosparks of the UK – a
supplier that I lift my hat for - everything
was exactly as per the originals. When I
ordered, Debbie from Autosparks warned
me that not all the Lucar plastic plug sockets could be supplied, so I would have to
move some of the old ones to the new
loom – but the looms came with all plugs
on the engine bay loom and a couple on
the dashboard loom, but all the pins were
readily mounted so all I had to do was to
make a small tool for removing the plastic
sockets from the old and install them on
the new loom.
From the US, K&D Enterprises, oil
pressure switch & transmitter (suitable for the Jaeger instruments), engine
mounts, high/low pressure hoses for the
power steering, R134A suitable expansion valve, compressor bracket set; 440/
Jensen / Sanden SD5H14 allowing for
the integration with the power steering
pump bracket, wheel medallions and rub-

ber mounts, gaskets for the wheel box
bezels (wind shield wiper axles) where
sourced.
There are probably many more parts
required – I just haven’t discovered that
I need them yet!
And, oh yes, not to forget, the engine
and gearbox.
When at the combined Aston Martin /
Rover stand at the 2010 Classic Car
Show in Lahti, I noticed that the Finnish MOPAR Association had their stand
right next to our – so I went over there
and asked if they could provide me with
a name of someone who would take on
restoring / trimming the engine & gearbox. They told me that they would come
back to me on the issue - ½ an hour later
2 guys came to our stand and told
me that providing the time schedule was reasonable (i.e. long) Samuli Hurmerinta of Snow Wheels in
Tuusula would do the job. So that’s
where those parts went, the gearbox has now been completely taken apart and put back together
new seals and shift kit and the turbine reinforced. The engine block
has been acid cleaned & machined
and the whole thing should be
ready during late summer, including blasting and re-painting of auxiliary parts such as brackets etc.
All parts for the front suspension was
blasted and powder coated, the steering
rack refurbished and during my winter
holiday the engine bay & cabin was repainted –using Teknos INERTA PRIMER
5 Epoxy Primer . The following step was
to install new noise & heat protective material in the engine bay & cabin.

Part 2 – Sep. 2011
The engine work is now progressing, so
re-installing gearbox & engine will be end
2011/early 2012. Of the “original” engine
only the camshaft & the block + water
pump housing is left. The heads though
are identical to the old = cast iron, but
ported and issued with larger valves. The
compression ratio has been raised from
8.2:1 to approx 10:1
The intake manifold & carburetor has
also been up-dated together with the ignition system which is now contactless.
What these modifications bring remains
to be seen when the Dyno testing has
been done (before the engine goes back
in the car)
Also, during August, the upholstery work
has begun Marko Eskelinen (Karaasi)–
nothing however is yet installed because
the whole thing has to be painted first.

Part 3 – May 2012
On a project like this - one quickly find out
that time schedules are made in order to
have something to change – so also here.
Anyway, the engine & gearbox was
successfully put back early February and
the car made its first road trip under own
power 04.05.2012, as well as to/from the
Classic Motor Show 2012 in Lahti, after
26 years of “resting”
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Part 4 – Winter 2012-13
Paint work is in the planning by
Lauri Linnavuori. Lauri, his brother
Antti and Marko were very helpful
removing doors and windows. After this the car went to Pitäjänmäki
having the roof straightened out,
rivet holes on the sides and minor
rust holes at the bottom of the front
window frame welded up.
Lauri mentioned that for some
vintage car colours, those used
frequently, it was sometimes possible to find the mixing formula in
the paint shops Glasurit system
– so we tried entering the “Make”
= Jensen and the colour “Cerise”
– and bingo – the receipt came
up. Also the colour “Tangerine”, a
more orange shade, was looked
up and Lauri painted some samples of both colours. At the end I
decided for “Cerise” – the dark red
colour the car has today.
Originally the car was painted in “Dark
Lavender” (Lilla) as the only car ever
made in this colour – but documents
coming with the car, as well as evidence
found during dismantling of the car – supp
pport the claim that before it was regisegi
giss-tered first time in the US - the car w
was
as
as
painted metallic brown by the US importportt-ing company (BMC in San Francisco))
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Race Performance 7.11.2013

Lauri, Antti and Marko also provided
great assistance putting everything back
together again, with completion just a
few days before the 2013 Classic Motor
Show
Sh
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SccH sai kutsun tulla tutustumaan Race
Performance -nimiseen yritykseen Pornaisissa. Parikymmentä kiinnostunutta
kerholaista noudatti kutsua. Kahvi- pullaja makkaratarjoilu siivitti illan keskusteluja. Apukuljettajille oli jopa tarjolla ohraista
makkaran kyytipoikaa.
Race Performance on autojen vara-,
viritys- ja tuningosiin keskittyvä erikoisosaaja jolta löytyvät osat niin auton viritykseen kuin korjaamiseenkin. Merta

edemmäs ei tarvitse lähteä ostoksille sillä ylivertaiset tuotteet, järkevät hinnat ja
ystävällinen palvelu ovat combo josta on
vaikea pistää paremmaksi.
Välitie 6, 07170 Pornainen. www.race.fi
Lokakuussa 2013 Race Performance on
julkaissut myös Mercedes Benzin osiin
keskittyvän verkkokaupan
fi.mbspecialist.com
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scribe! The range starts at under €30 000
and goes all the way up to €70 000 for the
top of the range 485. (Prices include all
Finnish VAT and Taxes).

Caterham
Roadsport
175 SV

Caterham AeroSeven

Further information at
www.C7imports.com
Teksti: Andrew Barriskell
Kuvat: Caterham Cars UK

New Caterhams from under 30k!
Did you know that Caterham now produces a range of cars that come with European Type approval and can be registered
in Finland under the EU small series regulations? Well yes they do! These cars
are specially produced to comply with
EU regulations (EU5 emissions) and differ slightly from the cars sold in the United Kingdom – so be careful if you look at
their web site!

The range of approved cars starts with
the new Caterham 165 with a turbocharged Suzuki (car) engine which delivers the back to basics thrills one associates with the very first Lotus Sevens, then
there are Roadsport and Superlight versions, all the way up the EU compliant
range topping 485R which delivers mind
boggling performance which even a 0 –
100kmh time of 3.4 seconds fails to de-

Caterham Roadsport 175 SV
Toimituksen lisäys:
Kaikki kuvissa esiintyvät
mallit eivät välttämättä
ole rekisteröitävissä
Suomeen.
Kysy lisätietoja
C7importsista.

Caterham 620R

Caterham 485R
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Caterham Supersport R
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Caterham 7

Menopeli- messut

– Messukeskus Helsinki 22. - 24.11.2013
SccH oli mukana nyt toista kertaa järjestetyssä Menopelimessut -tapahtumassa. Vuosi sitten saimme tiedon mahdollisuudesta omaan osastoon sen verran
myöhäisessä vaiheessa ettei varsinaista omaa ajokalustoa saatu paikalle, vaan
olimme Porsche Centerin ystävällisesti
paikalle tuoman muutaman auton vieressä toimintaamme esittelemässä pöydän
ja banderollien kera.
Tänä vuonna tapahtuman järjestäjä RLO-Events halusi meidän jo hyvissä
ajoin ennen tapahtumaa varmistamaan
tulomme. Porkkanana toimi erittäin hyvin ilmainen messuosasto, johon mahtuisi helposti 6-7 autoa. Tällaista tilaisuutta
esitellä kerhomme toimintaa ja kalustoa
oli vaikeaa vastustaa.

Tiesimme hyvin ajankohdan marraskuun lopulla olevan haasteellinen autojen saamiseen, kun useimmat autot alkavat olla jo tallien uumenissa ja poistettuna
liikennekäytöstä. Riskinä oli vielä arvaamaton säätila tähän aikaan vuodesta,
joka ensilumen ja teiden liukkauden takia
saattaisi aiheuttaa autojen kalliin kuljetuksen trailerien kera. Syksy jatkui kuitenkin lämpimänä ja leutona tänne pikkujouluaikaan saakka. Kaikki osastomme autot
taisivat tulla Messukeskukseen ihan ajamalla, vaikka ainoastaan Teron Jagge oli
ympärivuotisena käyttöautona varustettu
talvirenkailla.
Autojen saaminen osastolle ei ollut millään tavalla hankalaa. Oman autonsa tapahtumaan ilmoittikin varsin pian riittä-

Porsche911T

vä määrä, tosin monen kohdalla luki ihan
viimeiseen viikkoon asti ”säävarauksella”. Kun tuokin pieni uhka todettiin väistyneen, saimme osastolle erittäin upean
ja näyttävän kattauksen kerhon urheiluautoja. Osastoamme komistivat esittelijöiden, pöydän, tietokonenäytön ja kerhomateriaalien lisäksi Lamborghini Urraco,
Caterham 7, Opel Speedster, Jensen Interceptor III, Porsche 911 T, Jaguar XK ja
Porsche Cayman. Erittäin suuret kiitokset
autonsa tuoneille Juha Pokelalle, Pasi
Marjamaalle, Andrew Barriskellille, Stig
Jensenille, Juha Liukkoselle, Tero Nummenpäälle ja Mattias Wredelle !
Menopelimessut eivät tietenkään olleet
Messukeskuksen ainut tapahtuma, vaan
nykyisin jo vakiintuneeksi käytännöksi on
tullut niputtaa muutaman vähän samaan
kohderyhmään (tai edes lähelle) kuuluvan messujärjestäjän tapahtuma samaan
aikaan.
Jensen Interceptor III

Caterham 7 ohjaamo
Tässä yhteydessä toki voi miettiä mitä
yhteistä Menopeleillä on Elma maataseutumessujen, Kädentaidon (käsityöt),
Outletin (himoshoppaajat), Metsämessujen ja Lemmikkieläimien kanssa? Hienoa crossoveria tuossa saadaan ainakin
aikaan kun maatalon emäntä istutetaan
Caterhamin kuppipenkkiin... ;) Messukeskus oli kuitenkin aivan täynnä, joten
tämäkin sillisalaatti teki tehtävänsä.
Perjantain ensimmäinen messupäivä oli
Menopelin puolella yli-innokkaiden teiniikäisten opiskelijoiden hätistelyä autojen
kimpusta. Heiltä toki tuli myös päivän visaisimmat kysymykset ja asiantuntevimmat kommentit osaston autoista. Olin itse
päivystämässä osastolla lauantain, jolloin
oli hieman hiljaisempaa Menopelin puolella. Meillä oli riittävän monta päivystäjää, joten aikaa riitti hyvin ruokailuun ja
muun messutarjonnan katseluun. Tämä
RadalleCom osasto

Jaguar XK
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SCCH:n ja MGCCF:n pikkujoulut
30.11.2013

SccH osasto

jälkimmäinen johti muutaman varsin näyttävän pienoismallin ostoon (Alfa Romeo
TZ 1964 ja Lancia Stratos HF Stradale 1973). Hyvä että näitä urheiluautoharrastajan ”märkiä päiväunia” saa nyt ihailla
edes kirjahyllyssä.
Päivän kohokohta oli myös keski-ikäisen miehen päiväuni. Naapuriosastomme
Radalle.comin pojat halusivat kuvata heidän ratatyttöjään meidän autojen kanssa,
joten pääsimme luonnollisesti poseeraaman tyttöjen kanssa. :)
Sunnuntai oli sitten saamani tiedon mukaan huomattavasti vilkkaampi Menopelin
puolella ja saimme muutamia kerhostamme kiinnostuneita ottamaan materiaalia
mukaan ja näyttää siltä että pari uutta jäsenhakemustakin on messujen jälkeen

Yhteiskuva
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tullut. Messut olivat siis meidän osalta sitä
toimintamme esittelyä ja tiedostamisen lisäämistä, jota lähdimme hakemaankin.
Haluan lopuksi kiittää vielä RLO-Eventsiä ja Risto Lainetta itse tapahtumasta,
sekä Prescon Markku Uotilaa autojemme
kiiltävistä pinnoista.
Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa

”Yhdessä on mukavampaa” Tällä teemalla Sports Car Club of Helsinki ja MG Car
Club Finland yhdistivät voimansa yhteiseen pikkujouluun ravintolalaiva Wäiskissä Helsingissä. Ruokailu, mukava musiikki, taustalla pyörivät tapahtumakuvat
ja tietenkin itse Joulupukki siivittivät juhlijoiden jutustelua. Tämän vuoden teemaa
on tarkoitus jatkaa ensi vuonna ja näyttää siltä, että seuraavissa pikkujouluissa
meillä on lisää seuraa.

Tytöt + Urraco

SccH:n Facebook -sivusto
SccH:n jäsenet keskustelevat,
vaihtavat kuulumisiaan ja kertovat toisilleen mielenkiintoisista urheiluautoja koskevista asioista. Täältä löydät myös usein
miten ensimmäisenä tuoreimmat kerhon toimintaa ja tapahtumia koskevat asiat, vaikka
ne hieman myöhemmin myös
SccH:n websivuillakin kerrotaan. Tervetuloa mukaan osoitteeseen:
www.facebook.com/scchry
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