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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
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Kansikuva: Morgan 8 Plus, Olavi Tupamäki

Päätoimittajan palsta
Pääkirjoitus – Siipimutteri 2/2014
Voidaan varmaan
todeta kesäkausi
nyt virallisesti avatuksi. Siitepölyä ilmassa enemmän
kuin vuosikausiin, ensimmäiset hellesäät
on koettu ja toukokuukin alkaa olemaan
loppupuolellaan. Hyviä ajokelejäkin on ollut
jo kohta kuukauden verran, hetken viileämmästä jaksosta huolimatta. Kaikki tämä tarkoittaa tietenkin sitä että jokaisen urheiluautoilijan pitäisi nyt herätä kodin tai tallin
perukoilta osallistumaan SccH:n kesän
2014 tapahtumiin ja torstaisiin kerhoiltoihin.
Painamme tätä nyt käsissäsi olevaa lehteä hieman isomman painoksen uusien jäsenien rekrytointia varten kesän tapahtumissa, joten käytän tilaisuuden kertoakseni
hieman SccH:n kuluneen vuoden toiminnasta ja tulevan kesän tapahtumista. Tässä
numerossa ne ovat muutenkin hyvin esillä
juttujen muodossa ja Tapahtumakalenterimme löytyy niin ikään tästä lehdestä. Seuraava toimii hyvänä muistutuksena nykyisille jäsenille ja informaationa sinulle joka olet
saanut tämän lehden käsiisi ja mietit kannattaisiko liittyä kerhoomme.
Kerhomme toimii aktiivisesti ympäri vuoden. Tämä ei ole ihan itsestäänselvyys edes kaikissa merkkikerhoissa,
joissa toiminta painottuu selvästi kesään.
Toimintamme selkäranka on tämä Siipimutteri -lehden, nettisivujen ja Facebook
-sivuston lisäksi ehdottomasti joka viikkoinen kerhotapaaminen. Kuukausitapahtumat tuovat piristystä myös talvikuukausina, keräten jäsenet harrastamaan,
vaikka urheiluauto seisookin tallin uumenissa kesää odottaen. Kesäisin tapah-

tumia on luonnollisesti paljon enemmän
per kuukausi. Olemme parin viime vuoden aikana luoneet hyvät kontaktit niin
muihin autokerhoihin kuin alalla toimiviin
yrityksiin ja tapahtumajärjestäjiin. SccH.n
jäseniä ja jäsenten urheiluautoja pyydetään usein osallistumaan eri tapahtumiin.
Alkuvuoden menneisiin kuukausitapahtumiin ovat kuuluneet Kansallismuseon Autot ja Helsinki -näyttely, Auto Outlet
vierailu Tesla Model S:n koeajon merkeissä, sääntömääräinen Vuosikokous,
kerhomatka Techno Classicaan Esseniin,
Lähitapiolan vakuutusilta ja Classic Motor Show Lahdessa. Viikoittaiset kerhotapaamiset Tammiston Teboililla ovat olleet
erittäin suosittuja. Joku saattaisi asiasta
tietämättömänä ajatella että huoltoaseman kahvilassa istuminen on yksi niistä
kaikkein vähiten kiinnostavista asioista.
Moni meistä välttelee näitä kahviloita jopa
automatkoillaan. Voin kuitenkin vakuuttaa, että tuo kahvilan ympäristö menettää merkityksenä, kun uppoudut mukaan
keskusteluun joko asioita kommentoiden tai muiden jäsenten tarinoita ja juttuja kuunnellen. Ja jos nyt ei ihan kaikki jutut jaksa kiinnostaa niin lähes joka viikko
pöydältä löytyy niin kotimaisia kuin ulkomaalaisia autoalan julkaisuja. Kerhoomme tulevia lehtiä voi lukea kerhotapaamisissa ja lainata kotiin lukemiseen.
Kesän tulevista tapahtumista haluan
tässä yhteydessä mainita lähes urheiluautoilun kesän päätapahtumaksi vakiintuneen Classic Sportscar Concours d’ Elegancen Turun Kakskerrassa, Harjattulan
kartanossa. Tapahtuma järjestetään 14.15.6. SccH kutsuttiin myös tänä vuonna
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Unlimited Racing -tapahtumaan, joka tänä
vuonna järjestetään Lappeenrannan lentoasemalla 27.- 29.6. Tähän tapahtumaan
järjestäjä toivoo saavansa runsaan osanottajajoukon urheiluautoineen SccH:stä. Tämän vuoksi meidän jäseniä houkutellaan
mukaan ilmaisella sisäänpääsyllä ja oheiskonserttien ilmaislipuilla. Lähetämme tästä lisätietoja lähiaikoina. Unlimited Racingin
kanssa samaan aikaan käynnistyy myös
tänä vuonna toista kertaa järjestettävä Kumipallo 4000 Roadtrip. Tapahtuman järjestelyissä on mukana muutama kerhomme jäsen. Heinäkuun alussa Ranskassa
järjestettävään Le Mans Classic -tapahtumaan ollaan myös keräämässä porukkaa
kasaan yhteismatkaa varten. Jokavuotinen
kesän kohokohtamme on jo useita vuosia
ollut yhteinen Ratapäivämme. Tänä vuonna se on taas tutussa paikassa, eli Alastaron moottoriradalla 1.8. Se on perjantai iltapäivä, joten moni varmasti kykenee sen
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vielä tässä vaiheessa järjestämään vapaaksi, vaikka ei kesälomalla enää olisikaan. Muitakin tapahtumia on toki tulossa
kesän aikana, mutta osa ei ole vielä täysin
ajankohdan tai järjestelyiden osalta valmiina ja joihinkin tapahtumiin meitä kutsutaan
varsin lyhyellä varoitusajalla.
Tästä lehdestä löytyy noiden jo aiemmin
mainittujen kuukausitapahtumajuttujen lisäksi Christer Nylundin juttu Brysselin Autoworld -museosta ja Arnon juttu kultaiselta 60-luvulta Shellin täkytuotteista lapsille
ja heidän isilleen. Tämänhän Shell osaa
edelleen ja hyödyntää näppärästi meidän Kimi-huumaa formula-autoillaan ja
Ferrari-paidoillaan ym. muilla Ferrari tuotteillaan. Lisäksi SccH:n hallituksen uudet
jäsenet Esa Manninen ja Kai Keituri esittäytyvät jäsenille tässä numerossa.
Lämmintä kesää
ja hyviä ajokelejä toivotellen,
Jouni ”Jone” Vierimaa

Techno Classica –messureissu sivulla 6.
Mersun osasto oli näyttävin

Puheenjohtajan palsta
Puolen vuoden sisällä SccH on näyttäytynyt kaksilla messuilla joiden järjestely- ja päivystysvastuu on jäänyt valitettavan pienen joukon harteille. Kenenkään
meistä ei ole tarkoitus saada vatsahaavaa harrastetöistä ja mitä useampi kerholainen osallistuu yhteisiin projekteihin sitä
vähemmän se rasittaa yksittäisiä kerholaisia ja erityisesti kerhon hallitusta.
Jotta useampi SccH:n jäsen saataisiin
mukaan tapahtumien organisointiin on
hallitus päättänyt hankkia uusia kerhotuotteita jaettavaksi kerholaisille jotka ottavat osaa eri kerhotilaisuuksien järjestelyihin. Tarkoitus on, että näitä hienoja
kerhotuotteita ei voi ostaa vaan niitä saavat ainoastaan tapahtumien järjestelyihin
osallistuvat jäsenet.
Muutenkin hallituksen toiveena ja tavoitteena on saada parempi osallistumisaktiivisuus kaikkiin kerhon tapahtumiin. Yhteistyökumppaneiden ja
kannatusjäsenten kannalta olisi myös tärkeää, että järjestettyihin yritys- yms. vierailuihin saataisiin aina minimissään parinkymmenen kerholaisen joukko.
Kerhon yhteisöllisyyttä yritetään kasvattaa myös perinteisemmin keinoin. Lahden

Classic Motorshowssa oli ensimmäistä
kertaa (tai pitkästä aikaa?) kerhon standillä kahvitarjoilu kerholaisille ja sidosryhmille. Oiva tilaisuus lepuuttaa jalkoja messukierroksella ja tutustua muihin kerholaisiin
sekä vaihtaa ajatuksia. Tarkoitukseen sopiva retkipöytä tuoleineen oli hankittu kerholle ja aiemmin. Kiitettävän moni Lahden
kävijä käyttikin tilaisuutta hyväkseen.
Kesä täyttää kalenterin autoilutapahtumilla. Torstai-illan tapaamiset siirtyvät perinteisesti Haukilahteen Cafe-Mellsteniin, Sports
Car Breakfast Club siirtyy uuteen paikkaan Ilmailumuseolle Vantaalla ja lukuisat
viikonlopputapahtumat pistävät varmaan
pohtimaan kesämenojen tärkeysjärjestystä. Hallitus yrittää pitää kerhon kotisivuilla
olevan tapahtumakalenterin järjestyksessä
osoittamassa SccH:n prioriteettijärjestystä
eri kesähoukutuksissa. Kesän ykköstapahtumaksi voitaisiin nostaa vaikkapa kerhon
ratapäivä joka poikkeuksellisesti on tänä
vuonna perjantaina 1.8. mutta totutusti jälleen Alastaron moottoriradalla.
Seuraa kerhon kalenteria
ja tule mukaan!
Arno Seppänen
puheenjohtaja

Vierailu Brysselin Autoworldiin sivulla 12
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Lokinsiipiä
ja mitä lauantaina. Porukkahan ei tietenkään pysynyt koossa, mutta etukäteen
sovittu lounaspaikka kokosi suurimman
osan yhteen paikkaan.

Lancia Flaminia Sport Zagato 1960

Techno Classica –messureissu
by SccH
Techno Classicasta eli maailman suurimmasta klassikkoautotapahtumasta on vuosien varrella puhuttu kerholaisten kesken
niin paljon, että vuoden vaihteessa päätin
aktivoitua asian suhteen: varasin saman
tien Finnairin lennot Dusseldorfiin ja hotellista kolme kahden hengen huonetta luottaen siihen, että mukaan aktivoituu muitakin. Mukaan ilmoittautui loppujen lopuksi
kahdeksan jäsentä ja yksi avec – kuitenkin vain puolet liikkuivat samoilla lennoilla. Itse messut ovat Essenissä, mutta konkarikävijät osasivat suositella yöpymistä
Dusselissä Essenin sijaan: Essen on kuulemma hiljainen tuppukylä kun taas Dusselin vanhassa kaupungissa on ”maailman pisin baaristiski”. Helpotti kummasti
valintaa tällainen knoppitieto.
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Reissuun lähdettiin perjantain aamulennolla, joka laskeutui Dusseliin jo aamukymmeneltä. Kentältä vuokrattiin liikkumisvälineeksi VW Sharan, jossa oli tilaa
7 henkilölle. Varsinaiseksi tykiksi sitä ei
voinut kehua, mutta se riitti kuskaamaan
kaikkia samoja reittejä kulkeneita. Messuille oli pienen staun kanssa noin tunnin matka – ilman ruuhkaa matkaa olisi
noin puoli tuntia. Eli messuille päästiin sisään jo yhdentoista jälkeen. Messualue
jakaantuu suunnilleen kymmeneen eri
halliin, joten navigointiin tarvitsee oikeasti karttaa. Hallien lisäksi 5-6 ulkoalueella oli autoja ja olutta myynnissä. Koska
koko alueen kiertäminen vaatii oikeasti pari päivää, teimme porukalla suunnitelman mitkä hallit kierrettiin perjantaina

Messujen tarjonta oli yhdistelmä klassikkoautokauppojen , varaosakauppojen ja
yhdistysten/merkkikerhojen osastoja. Ja
tarjonta oli kyllä päätähuimaavaa ja vastaan tuli autoja, joita on tehty vain yksittäisiä tai kymmeniä kappaleita. Yhden
firman osastolla oli mm. vähintään puoli tusinaa priimakuntoista lokinsiipi-mersua, joten siitä voi päätellä tarjonnan tasoa. Kyllä siinä sai itsekurin kanssa olla
tiukkana, ettei tullut tehtyä heräteostoksia. Sitä hiukan pidätteli myös ”messuhin-

nat”, jotka olivat mielestämme muutaman
kymmenen prosenttia normaaleja markkinahintoja suuremmat. Siitä huolimatta
n. 20-30% autoista oli ”myyty” –laputettuja jo perjantaina. Eli jos tosissaan tulisi
ostoksille, niin kannattaisi tulla jo alkuviikosta heti messujen auettua.
Messut olivat perjantaina auki seitsemään, jonka tienoilla suuntasimme hotellille Dusselin vanhankaupungin lähistölle.
Illalla käytiin tutustumassa siihen kuuluisaan vanhaan kaupunkiin, joka todettiin
varsin toimivaksi: paljon iloisia ihmisiä,
olutta ja ravintoloita. Helsingin lähdön aikainen herätys toi unihiekkaa sen verran
tehokkaasti silmiin, että hotellihuoneista
kuului kuorsaus jo puoliltaöin.

Ulkona oli
autoja myynnissa
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Alfa romeo Guilia TZ 1964
Sponsored by my Wife

Pannaanko tyylikkäälle
herralle tyylikäs kypärä
Lauantaina suunnattiin takaisin messuille ja nähtävää riitti jälleen koko päiväksi
– oikeastaan tuntui siltä, että olisi voinut
vielä muutaman tunnin kierrelläkin. Saksassa on siinä mielessä kiva matkustaa,
että hotellit ja ravintolat ovat usein ”preisverttiä”, eli hintaan nähden hyvälaatuisia:
varsinkin lauantai-illan paikallissuositteltu panimoravintolan nahkoineen grillattua
sianpotka ja loputon oluttarjoilu muutamalla kympillä per nassu tuntui Helsingin
hintojen jälkeen erittäin kohtuulliselta.

Sunnuntaina suunnattiin visiitille Remiseen, eli entiseen Mailenwerk:iin, joka on jo
itsessään oman reissun arvoinen kohde…
Reissusta on laajempi kuvakollaasi kerhon facebook-sivulla, joten kannattaa
käydä sieltä katsomassa lisää kuvia ja
tunnelmia www.facebook.com/scchry.
Sieltä löytyy myös allekirjoittaneen kuvakollaasi tämän kevään Geneven autonäyttelystä. Uusia reissukohteita kannattaa ehdotella hallitukselle.
Kevätterveisin,
Reisefuhrer Nummenpää

LÄHITAPIOLA
3.4.2014
Tuorein kannatusjäsenemme LähiTapiola Pääkaupunkiseutu oli kutsunut SccH:n
pääkonttorilleen Tapiolaan kuulemaan LähiTapiolan tarjontaa erityisesti harrasteautolijan näkökulmasta. Parikymmentä kerholaista ilomoittautui tilaisuuteen missä

maittavan tarjonnan ohessa syntyi vilkastakin keskustelua erikoisempien ajoneuvojen vakuuttamisen ongelmista. SccH kiittää
vierailusta. Oma yhteyshenkilömme LähiTapiolassa on Eldin Skoko, eldin.skoko@lahitapiola.fi, p. 044 261 3217

Mikä on harraste- tai museoajoneuvo?

Harrasteajoneuvo

Museoajoneuvo

on vähintään 15 vuotta vanha. Sen rakennetta on muutettu korkeintaan 35 %
(katsastuksessa määritelty muutosprosentti). Ajoneuvo on rekisteröity ja se on
pois liikennekäytöstä (talvisäilytyksessä) vähintään 5 kk vuodessa. Ajoneuvo
ei saa olla kilpailukäytössä.

on vähintään 30 vuotta vanha alkuperäisillä osilla täsmälleen alkuperäiseen
asuun entisöity ajoneuvo. Se on katsastettu ja rekisteröity museoajoneuvoksi. Liikenteessä ajoneuvo on enintään 30 päivää kalenterivuodessa.

LähiTapiola tarjoaa museo- ja harrasteautovakuutukset sekä muut vakuuttamisen ratkaisut niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin. Pääkaupunkiseudun alueella Sports
Car Club of Helsinki Ry:n jäseniä palvelee oma yhteyshenkilö.
Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen!

Ryhmakuva
muutama puuttuu
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Eldin Skoko
Edustaja
Puh. 044 261 3217
eldin.skoko@lahitapiola.fi
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SCCH:n vuoden 2014 vuosikokouksen
huippukohdat tiivistettynä
Kerhon vuosikokous palasi tälle vuodelle
pienen vieraissa käynnin jälkeen tuttuun ja
turvalliseen Allun Grilliin, jossa kokouspullat –ja sufeet olivat katettuina aurinkoisena
aamupäivänä (kelpo urheiluautokeli!) 22.
maaliskuuta.
Kokouskansaa valui paikalle alkuun 16
henkeä joukon sitten täydentyessä parilla
mattimyöhäsellä kokouksen loppupuolella.
Kokousta juoksuttamaan valittiin Christer
Nylund, joka nuiji päätökset rutiinilla siitäkin
huolimatta, että tiiraili esityslistaa vaimonsa
okuläärien läpi.
Kerhon puheenjohtaja Arno Seppänen esitteli menneen kauden toimintakertomusta,
joka osoitti järjestetyn noin 20 omaa tapahtumaa. Tapahtumien yhteenlaskettu kävijämäärä lasketaan sadoissa. Mieleenpainuvimpia
tapahtumia olivat yksityiseen autokokoelmaan tutustuminen Hyvinkään kupeessa
(n. 100 osallistujaa!), osallistumiset Lahden
Classic Motorshowhun, Malmi 75 vuotta Air
& Motor Showhun sekä Menopeli-messuille,
kerhon perinteinen ratapäivä (joka perinteistä poiketen oli tällä kertaa BotniaRingillä Juvalla) sekä tietenkin Pernod Cup –kartingajot.
Pikkujoulut järjestettiin yhteistyössä MG Car
Club Finlandin kanssa.
Kerhon jäsenmaksun
maksoi vuoden 2013 aikana 207 jäsentä, joista
uusia jäseniä oli 29 henkilöä.
Kunniajäsenten
kokonaismäärä
kasvoi
vuoden 2013 aikana 13
henkilöön. Yhteensä kerholla oli vuoden lopussa
220 henkilöjäsentä.
Edellisen vuoden taloutta läpikäytäessä todettiin,
että kerhon vuotuiset menot ja tulot ovat kutakuin-
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kin samalla tasolla aikaisempien vuosien
kanssa. Nyt tulojen ja menojen ynnääminen
tuotti tuloksen, joka oli 1469,02 eekua pakkasella. Tulos oli odotusten mukainen johtuen muun muassa lukuisista tulevinakin vuosina käyttökelpoisista hankinnoista kerhon
tarpeistoon. Kannatusjäsenmaksuilla pyritään kattamaan Siipimutteri-lehden vuotuisten numeroiden taitto- ja painatuskulut.
Vuosikokous päätti perinteiseen tapaan
myös jäsenmaksujen suuruudesta. Sekä kannatusjäsenten että henkilöjäsenten jäsenmaksut ja lisäksi liittymismaksu päätettiin pitää ennallaan (liittymismaksu 15 €, jäsenmaksu 40 €
ja kannatusjäsenyys 350 €). Vuosikokouksessa päätetyt jäsenmaksut koskevat käytännössä vuoden 2015 toimikautta.
Kerhon puheenjohtajaksi valittiin vuonna
2012 kerhon sääntöjen mukaiselle kaksivuotiskaudelle Tero Nummenpää, joka tosin vaihtoi nuijaa vuoden 2013 vuosikokouksen yhteydessä silloisen varapuheenjohtajan Arno
Seppäsen kanssa, Arnon näin toimien kerhon piällysmiähenä koko kauden 2013. Tämän vuoden vuosikokouksessa päätösasiana oli siis taas puheenjohtajan valitseminen
kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Päätös syntyi yksimielisesti ja puheenjohtajaksi kruunat-

tiin riemunkiljahdusten saattelemana Arno
Seppänen! Jatka ansioitunutta työtäsi, Arno!
Lisäksi hallituksen jäseniksi vuodelle 2014
valittiin Teppo Lehtiniemi, Pasi Marjamaa,
Arno Seppänen, Jouni Vierimaa, Kai Keituri ja Esa Manninen. Lisäksi päätettiin jatkaa
toiminnantarkastusrutiineja Christer Lindblomin ja Pasi Wirkkalan tarkan silmän alla.
Kerhon puheenjohtaja Arno Seppänen
esitteli alustavan toimintasuunnitelman
vuodelle 2014. Suunnitelma valkenee parhainten tapahtumakalenterin muodossa,
joka on löydettävissä Siipimutteri-lehden lisäksi vaikkapa kerhon websivustolta (www.
scch.fi). Tapahtumia on taas luvassa huikea määrä pitkin kevättä, etenkin kesällä ja
myöskin syksylle ja talvelle riittää omat häppeninkinsä. Ja joka torstai kokoontuu arvostettu ja pidetty kerhoilta (joka onkin juuri siirtymässä pidettäväksi taas kesäkauden
ajaksi Espooseen Haukilahdenrantaan).
Rahaa tulee ja sitä myös menee tänäkin vuonna. Talousarvion mukaan sitä menee kerhon toiminnan pyörittämiseen noin
10 600 erkkiä ja raha puolestaan satelee sisään reilun 11 000 eemelin verran (jos vain
onnistumme jäsenhankinnassamme suunnitelmien mukaisesti). Rahakirstua on syytä täyttää, jotta vuodelle 2015 kaavailtua
40-vuotisjuhlanäyttely saadaan kunnialla ja
näyttävästi pystyyn. Merkittävimmät tuettavat tapahtumat ovat ratapäivät, pikkujoulut
sekä Lahden Classic Motor Show.

Kerho tosiaan täyttää ensi vuonna 40
vuotta, jonka kunniaksi on suunnitteilla monia merkkipaalua juhlistavia tapahtumia,
suurimpana urheiluautonäyttelyn järjestäminen. Tätä juhlatoimintaa valmistelemaan
päätettiin perustaa erillinen juhlatoimikunta.
Vuosikokous keskusteli myös mahdollisesti perustettavasta kansallisesta merkkikerhojen kattojärjestöstä, jonka suunnittelukokoukseen kerho oli saanut kutsun ja
johon puheenjohtaja oli valmistautunut etenemään. Viemisiksi Arnolle annettiin toive, että mieluummin nähtäisiin jo olemassa olevien mutta toiminnaltaan hiipuneiden
kattojärjestöjen elvytys sen sijaan että perustetaan taas joku uusi instanssi.
Kun saavuttiin esityslistassa kohti loppupuolta, huomioitiin hallituksen esityksen mukaisesti ansiokkaan työn ja kerhon toiminnan edistämisen johdosta kerhon entinen
puheenjohtaja Tero Nummenpää. Tero sai
työpöydällään pidettäväksi kerhon standaarin kaiverruksineen.
Kokouspullien lomassa keskusteltiin aktiivisesti uusien kerhotuotteiden hankkimisesta ja jäsenistölle eteenpäin myytäväksi.
Keskusteltiin myös siitä, että myyntiin pitää
löytää tuotteita, joita voidaan myydä myös
muille kuin kerhon jäsenille esim. erilaisten
autoharrastetapahtumien yhteydessä. Hallitus mitä todennäköisimmin kuunteli ja ottanee tämän huomioon kerhotuotteiden hankintoja pähkiessään.

Kokous päättyi edelleen aurinkoisiin tunnelmiin ja saattoipa
jokunen jäsen poistua kokouksesta suoraan tallinperukoille
hinkkaamaan rakkaintaan taas
kesäkuntoon…
Kokousta haikeana
muistellen,
Teppo Lehtiniemi
Rahakirstunvartija &
vuosikokouksen
pikakirjoittaja
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Vierailu Brysselin Autoworldiin
Kävimme Lasse Staffansin kanssa maaliskuussa Brysselissä, jonne olimme
saanneet kutsun eräältä mepiltä voidaksemme tutustua EU:n asioihin. Kun
olimme saanneet omasta mielestämme
tarpeeksi EU-infoa, päätimme tehdä matkastamme vielä mukavamman käymällä
kuuluisassa Autoworld-museossa.
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Otimme metron Park du Cinquantenaireen. Museo sijaitsee upeassa rakennuksessa, joka rakennettiin vuonna 1880
suurta näyttelyä varten. Kun tulimme sisään museoon, näky oli melkein mykistävä. 250 toinen toistaan hienompia autoja
tässä upeassa tilassa!

Museon on perustanut Ghislan Mahy joka
syntyi 1908. Mahyn perhe, joka on kotoisin Belgian Gentistä, rikastui valmistamalla höyrykattiloita ja boilereita. Ghislan
Mahy kiinnostui jo nuorena mekaniikasta ja rakensi itselleen ensimmäisen auton
17 vuotiaana. Hän avasi Belgian ensimmäisen autonvuokrausliikkeen 1938, ja
sai Nash, Simca sekä Fiat autojen edustukset Belgiassa.
1944 hän osti T-Fordin, josta hänen
kiinnostuksensa autojen keräämiseen sai
kimmokkeen. Häntä pidettiin omituisena,
koska hän keräsi suuren yleisön mielestä
hyödyttömiä autonromuja. 60-luvulla ääni
kellossa kuitenkin muuttui, kun kiinnostus
historiallisiin autoihin voimakkaasti kasvoi. Niin kävi myöskin niiden arvolle.
Tänään Mahyn perhe omistaa noin 950
historiallista ajoneuvoa. 250 on vuodesta

1987 ollut esillä Autoworldissä Brysselin
keskustassa. Muut autot (n.750) on vuodesta 1997 saanneet oman museon nimeltään Mahy Mobiles Musee de L’Auto,
joka sijaitsee Leuze-en-Hainautissa, vanhassa ”Ernaelsteen” tehtaassa. Museot
vaihtavat koko ajan keskenään autoja.
Autoworld on upea museo jossa näyttely elää koko ajan. Lassen ja minun vierailun aikaan erikoisteemoina olivat Legendary Cars of the Seventies, Ferdinand
Porsche, The Heritage, Racing Memories-50 years of passion and history at the
Zolder track. Täysin uutta oli sunnuntaisin vierailijoiden silmien edessä tapahtuva historiallisten kilpa autojen restaurointi. Tilassa joka oli rakennettu näyttämään
60-luvun kilpatallilta oli restauroitavana Rondeau Formula Ford 1984, joka oli
kuulunut kuuluisalle Eric Bachelartille,
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Formula Junior Delfosse 1963 NSU, sekä
Formula Ford SELL 1963, joka oli rakennettu Lotus 20 runkoon. Kaikki kolme autoa on ilmoitettu Monacon Historic Grand
Prix’n sekä Goodwoodiin mikäli valmistuvat ajoissa.
Autoworldissä on myöskin Babouin
Shop joka perustettiin 1960. Babouin on
Belgian suurin autopienoismallien ja kirjojen kauppa. Tyytyväisinä näkemäämme ja
kokemaamme lähdimme Lassen kanssa
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Autoworldin ravintolaan nauttimaan maan
kuuluisasta oluesta ennen kuin suuntasimme takaisin metroon. Voimme lämpimästi suositella käyntiä kaikille autofriikeille, mikäli matka käy läpi Brysselin.
Netistä löytyy tietoa museosta osoitteessa
www.autoworld.be
Alkukesän terveisin,
Christer Nylund
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MUISTUTUS
JÄSENMAKSUSTA 2014!

Sports Car Club
of Helsinki r.y:n
jäsenmaksu
vuodelle 2014

Nyt on tullut viimeinen hetki lunastaa oikeus
nauttia SCCH:n vuoden 2014 tarjonnasta, kuten
lukuisista mielenkiintoisista tapahtumista sekä
tietenkin Siipimutteri -kerholehdestä.
Hopi hopi verkkopankkiin ja maksu kerhon tilille,
jos tämä velvollisuus on vielä suorittamatta, muuten.... no sitten ei enää nähdä näissä merkeissä. ;-)
Vuosikokous päätti keväällä 2013 kokouksessaan
korottaa jäsenmaksua. Uusi jäsenmaksu on vuoden
2014 alusta lähtien 40 Eur. Tiedot verkkopankkimaksuun tai pankin tilisiirtolomakkeelle (joka niitä vielä
käyttää):

Turvaa
matkasi.
Liity Autoliiton
jäseneksi.

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: HETI!

www.autoliitto.fi
16

Siipimutteri
Sii
i
tt i

Sii
i
tt i 17
Siipimutteri

Esittelyssä

Esa
Manninen

Olen ollut SCCH:n jäsen1970-luvun lopulta alkaen. Ensimmäiset vuosikymmenet
olin melko passiivinen etäjäsen, mutta nyt
viime vuosina olen pystynyt osallistumaan
aiempaa enemmän kerhon tapahtumiin.
Nyt, kun olen saanut joitain runsaasti aikaa vieneitä vapaa-ajan projekteja päätökseen, on aikaa entistä aktiivisemmalle
urheiluautoharrastukselle.
Tällä hetkellä minulla on kaksi urheiluautoksi luokiteltua harrasteautoa, MGB
ja Porsche 911. Jo paljon ennen ajokortti-ikää minulla oli kirkkaana tavoitteena
hankkia urheiluauto. Seurailin ja tutkin
lehtien autonmyyntipalstoja tiiviisti ja antaumuksella. Tammikuussa 1975 alkoi sitten urheiluautounelman toteutusrintamalla tapahtua. Eräs kouvolalainen autoliike
oli kaiketi kyllästynyt odottamaan ostajaa
pitkään myynnissä olleelle MGB:lle, ja pudotti auton myyntihintaa kolmanneksella.
Vaikka MGB ei ollut mikään suosikkiautoni, kävin kuitenkin katsomassa millainen
auto oli tarjolla. Esillä oli myyntikuntoon
kiillotettu punainen avoauto. Kiiltävä maalipinta, kromatut pisarapeilit, pinnapyörät,
puukehäinen Les Leston -ohjauspyörä ja
upeat kromikehyksiset mittarit ohjasivat
teinipojan ajattelun kertaheitolla oikeille
urille. Kun auton hintakin oli vielä säädetty
sopivaksi, kaupat syntyivät nopeasti.
MGB oli minulla pari vuotta ympärivuo-
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tisena käyttöautona, kunnes se hiljalleen
kasvaneiden korjaustarpeiden takia jäi kesäkäyttöön ja myöhemmin muutamaksi vuodeksi talliinsa odottamaan 80-luvun
puolivälissä tehtävää entistämistä. Kun
MGB oli sitten aikanaan parin talven aikana
tehdyn läpikäynnin jälkeen jälleen valmiina
liikenteeseen ja katsastukseen, tuli mutkia
matkaan. Katsastajan ensikommentti yllätti
minut täysin. Katsastukseen tuomani auto
ei ollut se auto, minkä rekisteriote väitti sen
olevan. Alkuperäisestä autosta oli katsastajan mukaan jäljellä vain bensatankki, kaikki
muu oli uutta. Mikäli halusin välttyä autoverolta, minun piti selvittää tehdyt muutokset
ja korjaukset, sekä esittää ja myös jättää
käytetyistä osista alkuperäiset kuitit katsastajalle. Selvityksen pohjalta sitten arvioitaisiin, oliko kyseessä rekisteriotteessa yksilöity auto. Kirjoitin selvityksen, keräsin kuitit
ja esitin entisöintivaiheen valokuvat. Vaikka millä tavalla laskettiin, osien vaihtoprosentit eivät kohonneet korkeiksi. Entisöinti
oli asiallisesti tehty ja auto oli se sama vanha auto, mikä pitikin. MGB on minulla edelleen. Se on tuon lähes 30 vuoden takaisen
entisöinnin jälkeen täyttänyt tehtävänsä
hienosti.
Eräs nuoruuden urheiluautohaaveista
oli Porsche. Etsiskelin vuosikausia sopivaa Porschea, mutta oikeanlaista autoa
ei oikein tahtonut löytyä. Lopulta tietoo-

ni tuli eräs silloista museoajoneuvoikää
lähestyvä ja alkuperäisenä säilynyt 911
SC. Koska kotiväkikin kannusti autonostoon, kävin koeajamassa SC:n. Se oli kaikin tavoin tarpeeseen sopiva auto, joten
kauppa oli helppo tehdä.
Mistähän sitten kotiväen kova kannustus tuohon autonostoon johtui? Olin aiemmin sopinut vinttikoirakilpailutusta harrastavien vaimon ja tyttärien kanssa, että
kovasti haluttu kolmas greyhound voidaan

minun puolestani hankkia sitten, kun olen
ensin saanut hankittua sen kauan haussa
olleen Porschen. Oli helppo luvata, koska
tiesin itseni hitaaksi autonostajaksi. Varsin nopeasti tämän sopimisen jälkeen alkoi kuitenkin autoehdokkaita löytyä, ja
pian Porschen hankinnan toteuduttua taloon tuli sitten myös kaivattu kolmas koira. Nyt Porsche on palvellut huolettomana harrasteautona jo kymmenen vuoden
ajan. Ja koiria on tällä hetkellä kaksi.
Tapahtumarikasta
urheiluautokesää
odotellen,
Esa Manninen

Esittelyssä

Hallituksen jäsen Kai Keituri
Siviilityö; Hallituksen puheenjohtaja,
Newsec, Suomen yhtiöt
Autoharrastusinto alkoi n. 10 vuotta sitten. Aiempia autoja: 2 Alfa Romeota ja
yksi BMW. Nykyiset kärryt: siviiliauto Jaguar XF, harrasteauto Maserati 4200 GT.
Enemmän ja enemmän kiinnostus kohti
italialaisia ajoneuvoja.

Muita harrastuksia; purjehdus kesäisin,
tennis, laskettelu ja kellojen keräily. Lempinimi Kaijus. Minut voi tavata kesällä
Haukilahden torstain kerhoilloissa, ainakin silloin tällöin.
Terveisin,
Kai Keituri
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Unelmien unelma. Lamborghini Miura.
Kuva Timo Heikkerö

Uteliaita riitti aina kun Matti Patteri
raotti MJP:n konehuonetta

Classic Motorshow
Arno Seppänen

Jo seitsemättä kertaa järjestetty Classic
Motorshow keräsi Lahden messukeskukseen toukokuun alussa jälleen ennätysyleisön. 19.652 kävijää ennakoi sitä, että
ensi vuonna menee 20:n kilokatsojan
määrä rikki. Vaikka perinteinen suomalainen vappusää jatkui näyttelyviikonlopun yli täyttyi messukeskuksen harrasteparkki totuttuun tapaan yli 30-vuotiaista
ajoneuvoista. Varsinaisen näyttelyn lisäksi harrasteparkki on molempina näyttelypäivinä kiertämisen arvoinen kohde.

SccH oli tänä vuonna saanut osaston
hyvältä paikalta aivan E-hallin oven suusta. Näin halliin tulija ei juuri voinut ohittaa
kerhon standia. Jos joku tässä kuitenkin
onnistui niin ulosmennessä olisi jo pitänyt
laittaa silmät kiinni, jotta olisi voinut huomaamatta ohittaa SccH:n osaston.
Näyttelyn tämän vuotinen teema oli
Unelmia. Tätä mukaillen kerhon osasto oli rakennettu ajatuksen ”BROKEN
– DREAM – CAME TRUE” pohjalle.
Särkyneenä unelmana esittelimme var-

sinaiseksi yleisömagneetiksi osoittautuneen Matti Patterin 70-luvun lopulla itse
rakentaman urheiluauton MJP 3000 Turbon. Auton rakenteelliset ratkaisut saivat
tyyppitoimiston hyväksynnän, mutta sitten rakas verottajamme halusi rangaista Mattia siitä, että hän oli kehdannut
rakentaa autoa ihan omalla ajallaan ja
kustannuksellaan. Autoon käytetty 3000
työtuntia kerrottiin teollisuuden keskituntiansiolla sillä seurauksella, että autosta olisi pitänyt maksaa veroja yli 100.000
markkaa. Siihen pysähtyi unelmien urheiluauton rakentaminen. Mikäli missasit
messut niin MJP:tä voi käydä ihmettelemässä Espoon automuseossa.

Toteutuneena unelmana esittelimme
Tom Selleckin näköisen miehen Ferrari
308 GTS:n. Autohan tuli tunnetuksi 80-luvun Magnum televisiosarjasta ja tämän
kunniaksi näyttelyn auto varustettiin Magnumin Ferrarin lähes aidolla ROBIN-1 rekisterikilvellä. Vaikka messuilla olikin esillä useampia Ferrareita niin osastollamme
ollut auto keräsi varmasti eniten kaihoisia
huokauksia.
Unelmia teema keräsi Lahden messukeskukseen monenlaista näkemystä siitä
mikä meille moottoriharrastajille täyttää
unelman tunnusmerkit. Kun se toiselle on
Porschen traktori niin toinen näkee unta
Riva veneestä. Molempina messupäivi-

SccH:n messuosasto

Ei urheiluauton vaan urheiluveneen
ohjaamo. Riva Ariston
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Andrew Barriskell
Caterham porukoineen
ajelutti yleisöä Lastensairaalan hyväksi

Tuolla propellilla vosi jo lähes lentää

Siipimutteri 21

Huutokaupassa Michael Schumacherin F1 Ferrarin rengas vanteineen.
Jäi myymättä

nä järjestetty huutokauppa keräsi katsomon täyteen väkeä. Erityisesti jännitettiin
vuoden 1962 Facel-Vega HK 2:n myyntiä. Vaikka korkein tarjous nousi 290.000
euroon, jäi auto kuitenkin myymättä.
Classic Motorshow:n kaltaiset tapahtumat ovat loistava tilaisuus tutustua muihin harrastajiin ja tavata kerholaisia. Moni

SccH:n jäsen piipahtikin kerhon osastolla lepuuttamassa jalkojaan kahvikupposen äärellä.
SccH:n hallitus kiittää kaikkia messupäivystykseen osallistuneita kerholaisia.
Erityiskiitos Janne ja Matti Patterille mittavasta ponnistelusta MJP 3000 Turbon
näytteille tuonnista.

Sunnuntain paluumatkalla
Caterham kuskeja ilahdutettiin
peribrittiläisellä säällä.
No lunta oli ehkä
hieman enemmän.

Ranskalainen on häpeilemättä
kopioinut SccH:n kerhotunnuksen spinnerikseen
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Passiin oli mahdollisuus kerätä
leimoja lähes koko Euroopasta

Leimojen helmi. Vaan
kuuluivatko nuo formulat
Haagan Shellin leimaan?

SHELLIN PORKKANAT
Arno Seppänen

Muuton yhteydessä laatikoiden kätköistä
löytyy aina tavaroita joiden olemassaolon
on jo autuaasti ehtinyt unohtaa. Nyt sattui
käteen autoiluun liittyviä muistoja ajalta
kun omasta autosta tuskin edes haaveili.
Shell on aina kunnostautunut erilaisten
oheishoukuttimien tarjonnassa tankkaajille tai ennemminkin tankkaajien poikalapsille. Erilaisia Ferrari-tuotteita, Legoautoja jne. Kultaisella 60-luvulla iskät
pakotettiin tankkaamaan Shellillä Lasten
passilla. Shellin väreissä olevaan passiin
sai kaikilta Shell-asemilta aseman oman
leiman. Samalla kun isä maksoi tankkauksen totutettiin lapset jo pienenä käyttämään ketjun asemia ja asioimaan kassalla leimoja keräten. Kun passi oli täynnä
Alfa
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BMW 328

se piti palauttaa Shellille joka palautti passin pienen yllätyslahjan kera. Totuuden nimissä täytyy tunnustaa, että läheskään kaikkia leimoja jotka passistani
löytyvät en hakenut itse vaan passi oli
isälläni mukana hänen kiertäessään työtehtävissä pitkin Suomen niemeä.
Lasten passin jälkeen houkuttimeksi
asetettiin Lentävä Maailma – kolikkosarja. Kullanvärisissä kolikoissa esitettiin lentävien supermiesten historia Ikaroksesta
Apollo 11:een. Näitä kahdenkymmenen
kolikon sarjoja kertyi useampia ja olenpa pystynyt vajaasta sarjasta auttamaan
jopa saksalaista kerhokaveria jolta puuttui omasta kokoelmastaan pari kolikkoa.
Sama kolikkosarja oli ilmeisesti käytössä
Itala

Jagge

Mersu

useammassakin Euroopan maassa.
Näiden löytöjen innoittamana tutkin sitten ebayn tarjontaa toivoen tietenkin sitä,
että laatikoissa olisi muhinut oikea aarre.
Toive huimasta arvonnoususta osoittautui kuitenkin turhaksi, mutta urheiluautoilijan aarre löytyikin ebayn Saksan tarjonnasta. Kympin huuto ja viikon sisällä
kokoelmassa oli uusi kolikkosarja: Weltberühmte Sportwagen – maailmankuulut
urheiluautot. Tätä sarjaa ei ilmeisesti ollut koskaan Suomen Shellien tarjonnassa. Lamborghini Miuran kuvalla koristettu
taustapahvi jossa on paikat kuudelletoista hopeanväriselle kolikolle. Kolikkoihin
on painettu urheiluautoja vuoden 1907
Italasta vuoden 1970 Mercedes-Benz C
Possu

Nämä tarrat taisivat
olla Shellin lahja
äyteen kerätystä
passista?
Keskimmäiseen on
painettu ilmeisesti
itse Curt Lincolnin
nimikirjoitus?
111:een. Taustapahvin kääntöpuolella on
(saksaksi) lyhyt kuvaus sarjan jokaisesta autosta.
Ebayta selatessa löytyi myös muita
Shellin kolikkosarjoja mm. jalkapalloiluun
liityviä ja Saksan maajoukkuetta käsitteleviä, mutta nämä ovat varmasti ainoastaan Saksan markkinoille tarkoitettuja.
Myös muutamia yksittäisiä esiteltyyn sarjaan kuulumattomia autokolikoita oli tarjolla, mutta muita kokonaisia autokolikkosarjoja ei tätä kirjoitettaessa löytynyt.

Mercedes-Benz C 111 oli kyllä rajusti
aikaansa edellä, mutta tuotantomäärä
jäi prototyyppiasteelle. Selkeästi saksalaisten oma valinta tähän sarjaan
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Scch Tapahtumakalenteri 2014:
Lentävä
maailma
kolikkosarja

KESÄKUU
La
La
Su
To
La
La
Su

7.6.
14.6.
15.6.
26.6.
28.6.
28.6.
29.6.

Sportscar Breakfast Club, Suomen Ilmailumuseo, Vantaa
Concours d`Elegance driving event, Aboa Rally Storico
Concours d`Elegance, Harjattula, Kakskerta
Kumipallo 4000 lähtö, Autoimperium, Tuusula
Sportscar Breakfast Club, Suomen Ilmailumuseo, Vantaa
Unlimited Racing, Lappeenranta
Unlimited Racing, Lappeenranta

HEINÄKUU
- Kuukausitapahtuma Picnic- ajelu (aika ja kohde vielä avoin)
Pe-Su 4.-6.7. Le Mans Classic http://www.lemansclassic.com/en,
Ranska
La 12.7.
Sportscar Breakfast Club, Suomen Ilmailumuseo, Vantaa
La 26.7.
Sportscar Breakfast Club, Suomen Ilmailumuseo, Vantaa

Sarjan takapuolella lyhyt
kuka kukin
on selostus

ELOKUU
Pe 1.8.
La 9.8.
La-Su 16.-17.8.
La 23.8.
Maailmankuulut
urheiluautot

Su 31.8.

Ajoharjoittelu-/ratapäivä klo 10-14 Alastaron moottorirata
Sportscar Breakfast Club, Suomen Ilmailumuseo, Vantaa
Historic Grand Race, Ahvenisto, Hämeenlinna
Sportscar Breakfast Club & päätösajelu, Ilmailumuseo,
Vantaa ym.
Urheiluautolijat Vanjanlinnassa

SYYSKUU
Kuukausitapahtuma vielä avoin

LOKAKUU
Kuukausitapahtuma vielä avoin

MARRASKUU
La 29.11.

SccH:n ja MGCCF:n ja Caterham Owners:n
yhteinen pikkujoulu

JOULUKUU
Tämänkin sarjan
takapuolella on
pieni selostus
kustakin autosta
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To 11.12.

Pernod Cup, SccH:n Karting
mestaruuskilpailu (päivämäärä
alustava ja paikka vielä avoin)
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