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Siipimutteri

Siipimutteri on Sports Car Club of Helsinki
r.y:n jäsenlehti. Lehden tavoitteena on
lisätä kerhon jäsenten yhteishenkeä,
tiedottaa alan tapahtumista sekä julkaista
niin hyödyllisiä kuin viihteellisiä juttuja
urheiluautoharrastuksen piiristä.
Lehti koostuu jäsenistöltä saadusta
aineistosta. Aineiston toimitusosoite on:

jouni.vierimaa@scch.fi
Ilmestymistavoite on neljä numeroa
vuodessa.
Tässä lehdessä julkaistut mielipiteet ovat
kirjoittajien eivätkä välttämättä samoja
kuin Sports Car Club of Helsinki r.y:n
hallituksen.
Päätoimittaja: Jouni Vierimaa,
p. 040 723 8806
Taitto: Juutiprint Ky
Painopaikka: Juutiprint Ky, Vantaa
Ilmoitushinnat: sopimuksen mukaan.
SccH:n kerhotunnuksia on
saatavilla seuraavasti:
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Kansikuva: Corvette C2 Sting Ray vm.1965,
Jouni Vierimaa

Päätoimittajan palsta
Pääkirjoitus – Siipimutteri 3/2014
Olemme
jälleen
tulleet siihen aikaan vuodesta, jolloin lähestyy hetki
urheiluauton peittelyyn ja jättämiseen talvisäilytykseen.
Ajokausi on ollut varsin suotuisa ja kohtuullisen pitkäkin, jos aloitti ajokauden jo
huhtikuussa. Tänä kesänä saimme pitkän lämpimän, ja jopa helteisen jakson,
joka ainakin allekirjoittaneella osui juuri
sopivasti kesälomaviikoille. Vaikka kaikkea muutakin puuhaa toki riitti, niin ajelusta tuli silti nautittua. Nyt on myös sopiva hetki tehdä pieni yhteenveto kesästä
ja kerhon tapahtumista. Tämä numero
antaa siihen läpileikkauksen tapahtumajuttujen avulla.
Kesään on mahtunut niin tuttuja, kuten Concours ja kerhon Ratapäivä, kuin
muutamia toivottuja ja odotettuja tapahtumia. Näistä odotetuista ja toivotuista
kesän kohokohta oli vierailu jäsenemme
Clas Palmbergin automuseossa Voikoskella, Mäntyharjun lähellä. Monet jäsenistämme tuntevat Clasin ja ovat tavanneet
hänet ainakin Historic Race Finlandin ratasarjan kilpailuissa hyvin monenlaisella näyttävällä kalustolla. Tiesimme Clasin myös innokkaana autojen keräilijänä.
Tätä vierailua oli puuhattu jo vuosia, mutta ennen museon valmistumista oli Clasilla se sama ongelma, kuin useilla muillakin autojen keräilijöillä; autot olivat
säilytyksessä useassa eri paikassa. Näin
ollen pitkä odotuksemme palkittiin heinäkuun puolivälissä, jolloin pääsimme tutustumaan Clasin aarteisiin. Ilma oli mitä

parhain ja osanotto runsasta. Kertomatta tässä koko tarinaa, kannattaa lukea tapahtumajuttu tämän lehden sivuilta.
Jäsenemme olivat vahvasti mukana,
niin järjestämässä kuin vain ajamassa,
toisen kerran tänä vuonna järjestetyssä
Kumipallo 4000 Roadtripissä. Tämäkin
tapahtuma on selkeästi löytänyt paikkansa nopeiden urheiluautojen omistajien
keskuudessa. Mikä tietysti hienointa, järjestäjät löysivät myös riittävästi sponsoreita kattamaan tapahtuman varsin mittavia kuluja. Tämä takasi kohtuullisen
osanottajamaksun ja rahaa jäi myös pitkän ajomatkan polttoainekuluihin. Tapahtumasta löytyy juttu tästä numerosta.
Kerhomme selkärankana toimii joka torstaiset kerhoillat. Kesäkauden tapaamispaikka Haukilahden Mellstenin uimarannan
kahvila veti myös tämä kesänä runsaasti jäseniä urheiluautoineen puoleensa. Lämmin
heinäkuu toki näytti meille myös sen, että
uimarannalla ja venesatamassa on paljon
porukkaa vielä klo20 jälkeenkin torstai-iltana. Tämä aiheutti hieman parkkiongelmia
ja esti näyttävän kalustomme esittelyn yhtenäisenä rivinä. Muutamia ehdotuksia taisi tulla myös paikan siirtämisestä muualle.
Tätä voidaan toki harkita, jos hyviä ehdotuksia löytyy ja uusi paikka päästään testaamaan ennen kesää. Kerhomme on noteerattu myös muissa autourheilupiireissä,
kun saimme yhteen kerhoiltaamme vieraaksi joukon ns. Primulan jengin jäseniä.
Tästä kiitos kuuluu Roslundin Kallelle, joka
esitti kerhokavereilleen kutsun tulla kerhoiltaamme. Primulan jengiin kuuluu suuri
joukko nykyisiä ja entisiä kilpakuljettajia ja
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muita autoalan vaikuttajia. Kallen lisäksi tähän kerhoon kuuluu toki muitakin kerhomme jäseniä.. Toivottavasti saisimme jatkoa
tälle tapaamiselle.
Marjamaan Pasi on kirjoittanut tähän
lehteen jälleen ansiokkaan matkajutun,
tällä kertaa Arabiemiraateista. Nauttikaa
jutusta ja näyttävistä kuvista tässä lehdessä. Täytyy tässä jälleen toistaa pyyntöni. Kun matkustelette maailmalla, ja
kuitenkin katselette urheiluautoja, niin ottakaa pari valokuvaa muistoksi, ja laittakaa pari tekstirivin kera Siipimutterin
toimitukseen, niin me kaikki muutkin pääsemme nauttimaan kokemistasi hetkistä
ja tunnelmista edes vähäsen. Kiitän tässä samalla kaikkia muitakin juttuja tähän
lehteen kirjoittaneita. Kiitos !
Tässä numerossa päätin aloittaa lehdessä uuden palstan tai juttuosion, jolle
toivon saavani jatkoa jäsenten lähettämillä pikkujutuilla, tai oikeastaan vinkeillä.
Kyseessä on nimittäin vinkkipalsta. Sain
viime syksynä vinkin eräästä oivallisesta
apuvälineestä urheiluauton talvisäilytykseen. Testasin tuota välinettä viime talven ja kesän aikana. Lukekaa juttuni niin
tiedätte, mistä on kysymys.

Last but not least, kuten sanotaan. Jäsenemme Arttu Toivonen on rakentanut
ja luotsannut Sportscar Breakfast Clubista usean viime vuoden aikana upean ja arvostetun autotapahtuman. Arttu
päätti kesän päätteeksi keskittyä hieman
enemmän muihin asioihin ja luopua tapahtuman järjestämisestä. Tämän tiedon
saavuttua SccH:n hallituksen korviin, päätimme toimia ja ottaa tapahtuman järjestelyvastuun käsiimme ensi kesästä alkaen.
Tarkoituksena on säilyttää tapahtuma ennallaan ja pitää edelleen avoimena kaikkien kerhojen ja kerhoihin kuulumattomien autoharrastajien urheiluautoille. Tämän
hetken alustavan tiedon mukaan myös tapaamispaikka säilyy tästä kesästä tuttuna
Vantaan Ilmailumuseona. Suuret kiitokset
Artulle! Yritämme säilyttää tapahtumasi
perinnön ja pitää tason korkeana.
Mukavaa syksyn alkua toivottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa

Puheenjohtajan palsta
Se oli minulle liian nopea! Tarkoitan siis
mennyttä kesää. Pari pientä piipahdusta
ulkomailla, mökkikäynnit ja pakolliset kotityöt niin harrasteautoiluun ei juuri aikaa
jäänyt.
Onneksi SccH:n tapahtumia riittää ympäri vuoden. Kerhokavereita saa tavata
joka torstaisissa tapaamisissa jotka näin
syksyn tullen siirtyivät jälleen Tammiston
Teboilille. Ja tietenkin yritämme järjestää
kiinnostavia kuukausitapahtumia jäsenistöä kiinnostavien aiheiden tiimoilta. Hallitus ottaa mielellään vastaan vinkkejä
kuukausitapahtumiksi.
Kesän päätös toi mukanaan myös pienen urheiluautoilijoita koskevan uutispommin. Kuusi vuotta Sportscar Breakfast Clubia pyörittänyt Arttu Toivonen
päätti lopettaa tämän tapahtuman järjestämisen. Ensimmäisestä viidentois-

ta urheiluauton kokoontumisesta lähes
kahdensadan osallistujan lauantaitapaamiseksi paisunut SBC on ollut meille urheiluautoilijoille niin kova juttu, että viimeisessä Sportscar Breakfast Clubissa
SccH:n puheenjohtajana luovutin Artulle kerhon standaarin. Mutta kuten kuninkaan heittäessä veivinsä niin nytkin voidaan huudahtaa: SBC on kuollut, eläköön
SBC! Arttu Toivonen antoi SccH:lle kunnian jatkaa SBC:n järjestämistä. Sportscar
Breakfast Club jatkaa hyväksi todetulla
Artun luomalla linjalla. Siitä ei tule kerhotapahtuma vaan se pysyy avoinna kaikille urheiluautoilijoille. SBC:n järjestämiseksi toivotaan tietenkin mahdollisimman
monen kerholaisen panosta. Järjestetään
tapahtumalle sen arvoiset puitteet ja annetaan osallistujien luoda tunnelma.
Arno Seppänen
puheenjohtaja

Parkissa
WDH:lla
sivulla 28

Kumipallo4000 26.-30.6.2014
sivulla 14
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Dubai Autodrome

Ferrari World

Maaliskuussa 2014

Arabiemiraateissa
Keväisen matkan varmistuttua viime vuoden lopulla aloin järjestelemään matkalle ohjelmaa. Autoihin liittyen mieleeni tulivat ensin Abu Dhabin F1-rata Yas Marina
Circuit ja Ferrari World, molemmat Yas
Islandilla. Yas Marinan driving experience -ajovaihtoehdoista minua kiinnosti oitis eniten Aston Martin GT4:llä ajaminen
F1-radalla. Muita vaihtoehtoja ajamiseen
olisi olleet Formula Yas 3000 (periaatteessa kiinnostava, mutta turhan kova
laite minulle ensimmäiseksi siipiautoksi),
Chevrolet Camaro kiihdytysajoon, Yas
Dubai Autodrome Single Seater

Radical SST sekä jotain kyydissä istumista ja ajokoulutuksia tms. Ai niin, taisihan siellä olla myös AMG driving experience eli erilaisilla AMG-laitteilla olisi ajeltu
lähes koko päivä alkaen ns. perheautoista ja päätyen lopulta muutamaan kierrokseen SLS AMG:llä. Ajotapahtumaan
kuluva aika ja hinta vähensivät kiinnostustani. No, ei muuta kuin radan sivustolta varaamaan ajoa Astonilla. Suureksi
harmikseni varauskalenterissa ei reissuajankohdalleni ollutkaan ajomahdollisuutta Aston Martinilla.
Dubai Autodrome R8

Onneksi Dubaissa on myös FIA/F1-luokan rata Dubai Autodrome (jota ei kuitenkaan käytetä F1-kisoissa), joten tsekkasin sitten sen valikoiman. Siellä oli tarjolla
kaksikin mielenkiintoista vaihtoehtoa: Audi
R8 V10 ja ”F1-style” Single Seater -pikkuformula. R8:lla muutaman kierroksen ajamaan pääsy olisi vaatinut ensin radalla
ajoa Audi TT:llä ja käytössä olisi ollut vain
osa radasta. Muita vaihtoehtoja olisivat
Audi TT 2.0 turbo, Camaro SS, Renault
Clio Cup race car ja jotain ajoharjoittelun
tapaista. Päädyin valitsemaan kahdesta
mielenkiintoisimmasta edullisempana ja
minulle ajokokemuksena uudentyyppisen
siipiformulan eli Single Seaterin (180 hp,
5-vaihteinen sekventiaalivaihteisto, 0-100
km/h 4 sec). Tässäkin tapauksessa ajo tapahtui vain osalla rataa. Jos ei ollut ajanut aikaisemmin kyseisen radan kyseistä ajovaihtoehtoa, joutui aloittamaan ns.
Stage 1 -tasolta. Ajotapahtuman alkaes-

Dubaissa

sa sitten selvisi tarkemmin, mitä kaikkea
se tarkoittikaan. Stage 1 -tasolla ajetaan
lyhyempää osaa rataa kuin korkeammilla jatkotasoilla ja muutaman auton jonoissa ratakouluttajan Audi TT turbon perässä. Lisäksi jarrutuspaikat ja kaarteiden
ajolinjat oli merkitty kartiotötteröillä. Ei siis
ihan sitä, mitä olin odottanut - mutta siipi-/
pikkuformuloiden ensikertalaisena se riitti minulle sen lyhyehkön ajan, mitä radalla lopulta ehti ajamaan. Olisin tosin voinut
mielelläni ajaa hiukan pitempäänkin. Tapahtuman kokonaiskesto oli n. 2 tuntia,
johon sisältyi alkubriiffaukset rataluentoineen ja auton esittelyineen sekä ajovarustautumisineen. Stage 1 -vaiheen jälkeen
pääsisi halutessaan Stage 2 -tason ajovuorolle ajamaan vapaammin ja ilmeisesti saamaan nopeamman ajon opetusta.
Ajaminen ensi kertaa tällaisella laitteella
oli mielestäni täysin erilaista kuin mikroautoilla tai urheiluautoilla. Varsinkin jarru-

Ferrari World 288 GTO

Ferrari World ENZO
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Ferrari World F40

jen mutta myös slicks -renkaiden lämpöjen kanssa joutui olemaan varpaisillaan.
Sekventiaalivaihteistoon tottui melko nopeasti ja siihen kyllä tykästyin. Arabiemiraateissa on päivisin sen verran lämmintä, että etenkin ajohaalareissa ja kypärä
päässä olosuhteisiin tottumattomalle puoli
päivää ajamista olisi maksimi ja sekin vaatisi taukoja. Jos joku lukijoista aikoo joskus käydä Dubai Autodromella, kannattaa
rataa etsiessä huomioida vieressä sijaitseva, samannimisellä rata-alueella oleva
karting-rata, joka löytyy kaupungista tullessa ensin, ja johon esim. taksi saattaa
sekoittaa moottoriradan. Tietääkseni tämän vuoden keväällä samalla radalla kävi
vähintään kaksi SccH-jäsentä eri aikoihin

minun lisäkseni. Abu Dhabin F1-kisaviikonloppuja edeltävällä viikolla kuulemma
monet F1-kuskit käyvät totuttautumassa paikallisilmastoon tällä Dubain radalla
ajelemalla. Kun olin jo varannut ja maksanut ajotapahtuman Dubain radalle, huomasin myöhemmin Yas Marinalle tulleen
varattavaksi lisää ajovuoroja Aston Martin
GT4:llä ja jopa reissuajanjaksolleni...
Dubain lisäksi kävin myös mm. Abu
Dhabissa, ja siellä tietenkin Yas Islandin
Ferrari Worldissä. Ferrarin urheiluautojen
ja formuloiden sekä rekvisiitan ja matkamuistojen lisäksi siellä on myös huvipuistolaitteita, mm. maailman nopein vuoristorata Formula Rossa (0-100 km/h 2 sec,
0-240 km/h 4.9 sec). Kaikki enemmän
Ferrari World
Pit garage

Ferrari World frames

Ferrari World,
Replica of Enzo’s
Alfa Romeo race car
tai vähemmän Ferrari-teemaan mukautettuina. Formula Rossan kiihdytyksissä
ja radan taitekohdissa sai puristaa kiinni liki rystyset valkoisina ja kyytiä edeltäneen irtotavaroiden poisluovutuksen jälkeen ojennetut suojalasit olivat ilmeisen
tarpeen. Kuumuus ei haittaa Ferrari Worldissä, koska se on pääosin ilmastoiduissa sisätiloissa.
Otin matkalle mukaani kaiken varalta
GoPro-kameran sellaisine kiinnikkeineen,

Ferrari World

että olisin voinut kuvata esim. rata-ajoa kypärästä tai Formula Rossa -vuoristoratakyytiä rintakehän edestä. Pettymyksekseni kummassakaan em. tapahtumassa en
kieltojen takia saanut kuvata.
Arabiemiraateissa - ainakin Dubaissa
(ja siellä etenkin Dubai Marinan alueella)
- pääsee bongaamaan oikeastaan takuuvarmasti erikois-, urheilu- ja superautoja liikenteessä ja/tai parempien hotellien
ja ravintoloiden edustoilla. Satuin näkemään myös hallitsijaperheen Porsche
911:n yksinumeroisella rek.kilvellä.
Kuvia myös SccH:n Facebook-sivujen
kuva-albumissa ”Cars in U.A.E. 2014”.
www.dubaiautodrome.com
www.yasmarinacircuit.com
www.ferrariworldabudhabi.com
www.facebook.com/scchry
Teksti ja kuvat: Pasi Marjamaa
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Concours d’Elegance
ensikertalaisen silmin
Lauantaiaamu 14.6.2014 aukeni pilvisenä minulle ja vaimolleni Tainalle, kun
lähdimme ensimmäistä kertaa Maseratillamme mukaan Concours d’ Elegance –
tapahtumaan Harjattulan kartanoon, Turun Kakskertaan. Olimme ilmoittautuneet
mukaan ”Aboa Rally Storico”-yhteisajoon
ja kokoonnuimme lähtöön Bembölen kahvituvalle aamulla klo 9. Kun saavuimme
paikalle vähän enne yhdeksää, oli Tainan ensi reaktio ”täällähän on vain miehiä”. Tämä kuitenkin osoittautui vääräksi, kun vähän aikaa palloilimme alueella,
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mukanahan oli sittenkin myös naisia ja
mikä tärkeintä, erilaisia hienoja menopelejä näytti olevan yhteisajoon lähdössä n.
40 kpl, näistä arvioini mukaan ainakin 10
oli yhdistyksemme jäseniä! Erityisen hienoa oli nähdä mukana automme cabriolet-versio, helmiäisen-värinen Maserati 4200 Cambiocorsa, jonka oli hankkinut
suoraan Italiasta omistukseensa kaveri,
joka ihastui autoomme kesällä 2013 Bella Italia tapahtumassa.
Siellä hänen kommenttinsa oli ”Tommonen on pakko saada!” Tunnelma kah-

vituvalla oli kaiken kaikkiaan leppoisa ja
ajo-ohjeet saatuamme pääsimme vihdoin
matkaan, reitiksi oli jo ilmoittautumisvaiheessa valittu Kuninkaantie.
Autoletka, jossa oli siis useita Ferrareita, Maserateja, Porscheja, Mersuja ja
muita pöriseviä toinen toistaan hienompia luomuksia, keräsi matkan varrella ihailevia katseita ja autoja tuli iso porukka pällistelemään erityisesti Inkoon
pienvenesataman parkkipaikalla, jonka
viereisessä kuppilassa meillä oli ajelun
kahvitauko. Ajelu päättyi sitten Turkuun,
jossa osa porukasta söi ennalta varatun,
maittavan lounaan Pinellassa. Mehän
ensikertalaisena olimme tietenkin ilmoit-

tautuneet tähän mukaan, koska muutenhan ei porukoihin tutustu, jos vain omissa oloissaan viihtyy. Lounasseuramme
osoitti, että Suomi on pieni maa; esittäytyessämme kävi ilmi, että yksi pöydässämme istunut pariskunta oli tyttäremme
parhaan ystävän vanhemmat, jotka olivat
mukana Ferrari 208 GTS Turbollaan.
Lounas nautittiin ja autokunnat siirtyivät
pienempinä porukoina ”pelialueelle”, Harjattulan kartanon maille. Majoittumisten
jälkeen oli lauantaille kartanoon järjestetty illalliset ilmoittautuneille. Illallisen avasi Antti Wihanto mukavalla puheellaan ja
koko n. 60 hengen seurue sai nauttia tosi
rennossa ilmapiirissä pöydän antimista,
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nyt ei ajomiestenkään tarvinnut jättää viinilasillista (tai kahta) väliin.
Viileän lauantain jälkeen sunnuntai
15.6. osoittautui koko päätapahtumaa
suosivaksi aurinkoiseksi päiväksi ja jo
aamulla saattoi nähdä, että tapahtumasta tulee yleisöennätus, kun parkkipaikat
alkoivat täyttyä varmaankin lähinnä Turun alueelta koostuvista vieraista. SccH:n
autot ryhmittyivät Tero Nummenpään
opastuksella tyylikkääseen asetelmaan
nurmikentälle kartanon välittömään läheisyyteen.
Ständillämme oli myös teltta, jossa pystyi levähtämään ja tutustumaan kerhomme toimintaan jäsenten opastuksella.
Myös Siipimutteria jaettiin ahkerasti. Päi-
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vän mittaan kuljeksimme Tainan kanssa
alueella ja jututimme eri autojen omistajia; rentoa jengiä kaiken kaikkiaan.
Päivä huipentui sitten palkintojen jakoon, kuten odottaa saattoi komeimmat
pokaalit nappasivat Coupe sarjassa Ferrari 365 GTC ja avosarjassa Bugatti 57,
kummatkin varsinaisia klassikoita, mutta eivät tietenkään ihan joka pojan ulottuvilla harvinaisuutensa ja arvonsa takia.
Seuramme upea Corvette -65 palkittiin
ansaitusti, ja olihan sillä vielä tehty juuri
ennen tapahtumaa uusi nopeusennätyskin, yli 200 mph mailin matkalla.
Mitä sitten jäi ensikertalaisten käteen? Koko tapahtuma ylitti odotuksemme enemmän kuin olimme koskaan kuvi-

telleet; saimme uusia hyviä tuttavuuksia,
vinkkejä Maseratimme ylläpitoon ja hyvän mielen uudesta harrastuksestamme.
Samanlaisen fiiliksen saamme nyt kuin
mitä olemme kokeneet purjehduksen ja
laskettelun tiimoilla; kenenkään titteleitä
ja tekemisiä ei kysellä, tärkeintä on yhteiset harrastukseen liittyvät keskustelut!
Kannustan kaikkia jäseniämme ja muita
Siipimutterin lukevia autokärpäsen puremia mukaan vastaaviin tapahtumiin. Kiitokset suuresti myös Antti Wihannolle,
joka oli nähnyt porukoineen paljon vaivaa
tapahtuman onnistumisen eteen!
Kai Keituri
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Kumipallo4000 26.-30.6.2014
Kotimainen erikoisautojen ajotapahtuma
Kumipallo4000 järjestettiin tämän vuoden kesällä järjestyksessään toista kertaa. Tapahtuma ei ole sidoksissa SccHkerhoon, mutta tapahtuman järjestäjät
sattuvat olemaan SccH:n jäseniä. Ensimmäisen kerran jälkeen kiinnostus tapahtumaa kohtaan kasvoi ja osallistujamäärä samoin. Ymmärtääkseni tälle toiselle
kerralle osallistujamäärän rajaksi asetettu 30 autokuntaa ehti täyttyä jo keväällä. Itse olin osaltani alustavasti ajatellut, että voisin osallistua jonkun toisen
kyydissä apukuskina. Suomen lyhyehkön kesän aikana on joka viikonloppuna
useita erilaisia tapahtumia ja minullakin
oli Kumipallon viikonlopulle pari vaihtoehtoista tapahtumaa mielessä, mutta pidin vaihtoehtoja auki mahdollisimman pitkään lyömättä mitään lukkoon. Joidenkin
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Kumipalloon alun perin ilmoittautuneiden peruutusten takia paikka omalla autolla osallistumiseen avautuikin tapahtuman lähestyessä. Noin viikkoa ennen
tapahtuman alkua ilmoittauduin Markukselle ja maksoin osallistumismaksun. Taisin olla viimeinen mukaan ilmoittautunut.
Yhteensä meitä osallistui 23 autokuntaa.
Kohtuullinen osallistumismaksu kattoi lopulta rata-ajon, yöpymiset, mikroautoilun,
Ruotsin lautan maksun ja päivälliset/illalliset yhtä iltaa lukuun ottamatta. Tapahtuman sponsoreiden ansiosta osallistumismaksut olivat todellisia kustannuksia
pienemmät ja vastineeksi osallistuviin autoihin tuli kiinnittää sponsoreiden tarrat.
Tämän vuoden pääsponsori oli tietääkseni Rakennus AK Voutilainen Oy. Lisäksi
osallistumisedellytyksenä on allekirjoittaa
Kumipallo4000 ry:n säännöt. Kuten vii-

me vuonna saimme Siipimutterista lukea,
ulottui vuoden 2013 ajoreitti pk-seudulta aina pohjoisen jäämeren rannalle asti.
Kumipallon henkeen kuului, ettei reittiä ilmoitettu etukäteen. Osallistujat saivat aina kunkin ajoetapin alussa paperilapulla seuraavan määränpään tietoonsa
osoitteen kera. Tänä vuonna 2400 km:n
reitti kulki Pohjanmaan läpi ja Haaparannan kautta Ruotsiin, josta Tukholman lautalla lopulta takaisin Helsinkiin.
Torstaiaamuna 26.6. kokoonnuimme
lähtöä varten Tuusulaan Jermun Autoimperiumin pihalle. Paikalle tuli osallistujien
lisäksi yleisöä, mediaa, SccH ry:n edustus ja pikaruokamyyjä sekä Poliisin liikku-

vaa kalustoa. Tapahtumalla oli hyvä henki
jo alusta alkaen. Ensimmäisen etapin kohde oli Botniaringin rata Jurvassa. Rataajot sujuivat hyvin, eikä onneksi sattunut
kalustorikkoja tms. Seuraavaksi ajoimme
Pietarsaareen, jossa saimme hyvää kestitystä ja palvelua Rautamo Wheel Fashion
-vannetukkurilta ja Pietarsaaren kaupungilta sekä jossa yövyimme. Toisen päivän
välietappi oli Oulun Nallikarissa ja maali
yöpymisineen Luulajassa. Ruotsin puolella, ainakin Pohjois-Ruotsissa ja osin keskisemmässäkin Ruotsissa ovat tiet monin
paikoin harmittavasti sen verran huonossa kunnossa, ettei nopeampivauhtinen
kiirehtiminen ole välttämättä urheiluauto-
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jen alustoille tai vanteille ihan otollisinta. Maisemat olivat Ruotsissa paikoitellen hyvät ja hienot. Kolmantena päivänä
ajoimme välietapilla Lyckselen Trollringenkartingradalle ja mikroautoilujen jälkeen
yöpymispaikkakunnalle Östersundiin. Viimeinen varsinainen ajopäivä johti Tukholmaan Värtanin satamaan. Laivamatkalla
mm. syötiin ja koottiin reissua yhteen hyväntuulisella porukalla, saapuaksemme
Helsinkiin maanantaiaamuna 30.6.
Tulipahan reissu sittenkin tehtyä pienellä kaksipaikkaisella, keskimoottorisella
ja askeettisella autolla semisliksirenkain.
Seuraavalla kerralla mahdollisesti toisenlaisella (urheilu-)autolla tai jonkun toisen
apukuskina. Osallistujissa oli nyt mukana
vähintään yhdeksän SccH-jäsentä kahdeksassa autossa. Porukka oli enemmän
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tai vähemmän samanhenkistä ja illanvietot tai muut yhteishetket olivatkin hauskoja. Autot herättivät pääosin positiivista
huomiota kaikkialla reitin varrella. ”Kovimman” mukana olleen auton virityssarjan
valmistaja muuten lupaa ko. auton huippunopeudeksi 375 km/h. Reissun jälkeen taisi jotakuinkin kaikki haluta mukaan myös
ensi vuoden Kumipalloon, johon otettaneen mukaan tätäkin vuotta enemmän
osallistujia. Suosittelen. Kiitoksia järjestäjille, sponsoreille ja muille yhteistyökumppaneille sekä kanssaosallistujille!
http://www.facebook.com/Kumipallo4000
http://autohullut.fi/etusivu/2014-kumipallo-4000/
Teksti: Pasi Marjamaa
Kuvat: Sebastian Ratu

Tervetuloa SccH-kerhoon,
arvoisat uudet jäsenet 2014:

Harri Hartman, Röykkä, Genesis Coupe GT
Pekka Rastas, Helsinki, BMW Z3M
Jouni Kankaanpää, Espoo, Nissan Skyline Gtr
Jarmo Liimatainen, Helsinki, Porsche 911 Turbo
Jarkko Pukkila, Espoo, BMW Z4
Arttu Toivonen, Vantaa, BMW Z3
Jarkko Saastamoinen, Espoo, Jaguar XJS
Samuel Isaksson, Helsinki, Lamborghini Diablo
Jukka Vesanen, Lahti, Lotus Elise
Timo Vierimaa, Helsinki, BMW Z4
Pekka Eloholma, Espoo, Porsche 911 Turbo
Tapio Honkanen, Pietarsaari, Ferrari 328 & Triumph TR4
Petri Pulkkinen, Helsinki, Lotus Europa
Juha Partanen, Espoo, Ferrari GTS Turbo
Mikko Kirjavainen, Espoo, M-B 500SL
Juha Pelkonen, Tuusula, Dodge Viper & M-B SL600
Reijo Karhulahti, Espoo, M-B SLK 350
Jyri-Pekka Löytty, Helsinki, Corvette ZR-1
Jussi Hirvonen, Helsinki, Corvette C4
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Vinkkipalsta:

Rivissä valmiina - lähde unlimited racing

Näin estät kosteuden auton talvisäilytyksessä
Sain vuosi sitten syksyllä vinkin siitä kuinka voi estää auton sisätilojen kostumisen ja
pahan hajun muodostumisen auton verhoiluun talvisäilytyksen aikana. Kyseessä on
yksinkertainen suolakidepussiin tai kapseliin (kalsiumkloridi) perustuva vedenimeytysmalja. Tämä on suunniteltu alun perin
karavaanarien käyttöön; asuntovaunuihin
ja -autoihin, sekä veneilyyn.
Valmistajan mukaan tämä pitää kuivana
jopa 20 m2 ja sitä voi käyttää ympäri vuoden. Malja on helppo tyhjentää välillä siinä olevan kaatonokan ansiosta. Astian vetoisuus on noin 8 dl. Isompiakin astioita on
täyttöpakkauksen kuvien perusteella saatavissa. Yksi pussi tai kapseli toimii valmistajan mukaan, käyttöpaikasta riippuen 1-3
kuukautta. Suolakidepusseja ja kapseleita
on ostettavissa myös erikseen, joten uutta
astiaa ei tarvitse ostaa joka kerta.
Omien käyttökokemusten perusteella voin
suositella tätä lämpimästi. Annoin vinkin viime syksynä myös työkaverilleni, jolla on
asuntoauto. Hän kertoi keväällä ettei ollut
koskaan pitänyt kosteutta minään ongelmana asuntoautossaan, mutta ero oli kuulemma keväällä valtava. Se aiemmin autossa keväisin ollut tuttu tunkkainen haju oli hävinnyt
ja auto tuoksui raikkaalta ja kesäiseltä. Mitkä olivat sitten omat kokemukseni? Otin astian käyttöön hieman jälkikäteen talvisäilytyksen jo alettua, eli viime joulukuussa. Säilytän
pikku Possuani taloyhtiön maan alle raken-

netussa, lämmittämättömässä parkkihallissa.
Tässä käytössä olleessa astiassa oli mukana
suolakidepussi. Talven aikana astiaan oli kertynyt muutama desi vettä ja auto oli keväällä
täysin kuiva ja raikas sisätiloiltaan. Suolakidepussi näytti keväällä lähes samanlaiselta kuin
syksyllä laitettaessa. Valmistaja ilmoitti tuossa ostamassani pakkauksessa, että tätä astiaa voi käyttää ympäri vuoden, ja että suolakiteet ”lepäävät” jos kosteutta ei ole ilmassa.
Tästä innostuneena päätin testata, miten se
toimii kesällä. Vaikka en ajellut kesällä juurikaan vesisateilla ja kesäkin oli suhteellisen
lämmin, kertyi astiaan koko ajan hieman vettä. Auto toden totta pysyi raikkaampana myös
kesäajossa. Lämpö ilmeisesti kuitenkin vaikuttaa suolakiteisiin niin että ne alkavat sulaa.
Kesän aikana astiaan, veden joukkoon nimittäin kertyi suolaa. Syynä voi toki olla myös se
että tämä suolapussi oli jo muutenkin tehnyt
tehtävänsä 7-8 kuukauden aikana. Kävin ostamassa uuden sisällön astiaani, tällä kertaa
kapselin. Se kumpi on tehokkaampi, pussi
vai kapseli, riippuu käyttöpaikasta. Kapselissa tuota massaa, ja sitä kautta imutehoa on
hieman enemmän, joten se on ilmeisesti tehokkaampi isommissa tiloissa. Urheiluautossa toimii varmasti molemmat.

Unlimited Racing

- Lappeenrannan festarit
Kerhomme kannatusjäsen Daniel Eden
järjesti otsikon nimellä autoja ja musiikkia
yhdistäneen tapahtuman Lappeenrannan
lentokentälle kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tarkoitus oli, että olisimme saaneet isommankin osallistujajoukon SccH:n
riveistä, mutta Lappeenranta on sen verran
kaukana, että joukkomme kutistui kolmeen
autoon. Viikonlopun ohjelmassa oli ajamista lentokentän oheen tehdyllä radalla, lentonäytöksiä ja iltaisin musiikkia. Rata oli
ihan mukavasti ajettava ja kiitotiellä nopeudetkin nousivat parinsadan tienoille. Katuautojen lisäksi radalla oli monipuolinen setti
formuloista, Nascareista ja moottoripyöristä aina Electric Race Aboutin nopeusennätykseen. Tapahtumalavalle nousivat esiintymään mm. Reckless love, Scandinavian
Hunks, Diandra, Elastinen, Sini Sabotage
ja Robin. Omaa kivaa keksimme vielä Ben-

ji-hypystä – Kimmo ja Maria kävivät sellaisen vetäisemässä lauantaina ajopäivän ollessa pulkassa. Ja hauskaa oli!
Tapahtuman odotetuin stuntti ei kuitenkaan ollut Benji, vaan lentokoneen lentäminen hyppäävän minin alta. Kannattaa käydä youtubesta etsimässä video
tästä tempusta – kaikki ei mennyt ihan
putkeen, vaan hyppy jäi vähän lyhyeksi
(haku: CAR JUMP OVER FLYING PLANE) tai linkki https://www.youtube.com/
watch?v=YCdXm166dSU
Ja lisää hienoja kuvia Facessa:
www.facebook.com/unlimitedracing/photos
Katsotaan missä Daniel seuraavaksi järjestää näitä hauskoja tapahtumia ja mennään mukaan isommalla joukolla!
Teksti ja kuvat:
Viper -kuski, Tero Nummenpää

Näitä kosteudenpoistajia myy ainakin Motonet. Hinta oli vaatimattomat alle 6 eur.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/605313/Kosteudenpoistaja

ERA
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Epäonninen mini
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Alfa Romeo 4C

Aina se Lambo
jaksaa kiinnostaa

Sportscar Breakfast Club (SBC)
– kesä 2014

Arttu Toivonen aloitti tämän tapahtuman
järjestämisen kesällä 2009. Ensimmäiseen tapahtumaan saapui Artun mukaan
15 urheiluautoa, joista 11 oli Ferrareita.
Tämä johtui siitä että Ferrari-kerhon Jan
Matzke organisoi kerhonsa kesän ensimmäisen yhteisajelun poikkeamaan aamusta SBC:n kautta. Olin itsekin läsnä
tuossa, nyt kai voi kutsua, legendaarisessa tapahtumassa. Ne neljä muuta autoa
taisi olla sitten Porscheja.... tosin voi olla
että joku muukin merkki oli paikalla. Itse
muistan vain nähneeni useamman Porschen omani lisäksi.
Tapahtuma saavutti pian paikkansa urheiluautoilijoiden kesän lauantaiaamujen
kokoontumispaikkana. Homma lähti todellakin lentoon parin viime vuoden aikana ja
useammat autokerhot päättivät pitää sitä
epävirallisena jäsenten tapaamisena. Kuten Arttu jos alusta alkaen mainosti: ”Se
ei ole kerho, se on aamiainen”. Sellaisena se on säilynyt kuluneet 6 vuotta, kenenkään kerhon lippu ei ole heilunut toista
korkeammalla.
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Kesä 2014 alkoi SBC:ssa uudessa tapaamispaikassa Vantaan Ilmailumuseolla
todella vauhdikkaasti, sillä paikalle saapui
peräti 184 urheiluautoa. Arttu oli sopinut
järjestelyistä paikan kahvilan pitäjän kanssa. Yrittäjä oli ollut epäuskoinen Artun vakuutteluista yli 100 auton saapumiselle.
Pelkäsi luonnollisesti tarjottavan jäävän
käsiin. Niinhän siinä sitten kävi että myytävät tuotteet loppuivat ensimmäisen vajaan
tunnin aikana kesken. Yrittäjä oli vihainen
itselleen, ettei uskonut Arttua. Sanoi kuulemma Artulle: ”Miksi et sanonut painokkaammin” - Niinpä. :-)
Menestys jatkui koko kesän, eikä yhdessäkään tapahtumassa jääty juuri alle
100 urheiluauton. Kohteen hyvä sijainti
herätti kiinnostusta myös urheiluautojen
bongaajien keskuudessa, joten paikalle
saapui (ei tosin päästetty autoilla pihalle) myös katselijoita. SccH käytti kahta
SBC:tä myös starttipaikkana kesän ajeluilleen. Heinäkuun puolivälissä starttasimme SBC:n jälkeen kohti Mäntyharjua
ja WHD Gårdin Woikosken (Palmbergin)

automuseota. Elokuun lopulla järjestimme SBC:n päätösajelun.
Arttu ilmoitti kesän lopulla SBC:n Facebook- sivustolla että aikoo lopettaa
SBC:n järjestämisen omalta osaltaan. Tapahtuman jatkosta alkoi heti kuulua kyselyitä. Tiedon kantauduttua SccH.n hallituksen korviin, päätimme toimia ja sopia
Artun kanssa järjestelyvastuun siirtämisestä SccH:lle. Ilmoitimme tapahtuman
jatkuvan täysin samassa muodossa, eli
avoimena kaikille urheiluautoharrastajille,
merkkiin ja kerhoon katsomatta. Arttu jätti
meille erittäin suuret saappaat täytettäviksi, mutta otamme haasteen vastaan ja yritämme olla saadun luottamuksen arvoisia.

Badass SLS

Ratin voi
ripustaa
tarvitteassa
peruutuspeiliin

Lentävän näköinen
driftauskärry
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SBC:n päätösajelun letkaa

Kiitokset Artulle

Honda NSX_n uhkea peräpeili

Ensi kesän paikasta ja tapahtumista tiedotamme sitten lähempänä kesää
SBC:n tutulla Facebook -sivustolla.
Kannatttaa muuten käydä SBC:n sivuilla lukemassa Artun ”testamentti” eli
mukavat muistelmat kuluneelta kuudelta
vuodelta blogin muodossa (24.8.2014).
https://fi-fi.facebook.com/sportscarbreakfastclub
Kiitos Arttu !
Teksti: Jouni Vierimaa
Kuvat: Arno Seppänen,
Jouni Vierimaa ja Pasi Marjamaa

Silloin tällöin
Possukin paranee teippaamalla

Autorivistöä 12.7.
SBC:ssä

Vähän kireempi
Vette aiheuttaa
hämmästelyä
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Elevenin ohjaamon tyyliä

Caterham Lotus
Eleven replica

Kerhoillat Haukilahdessa kesä 2014
Kesän 2014 kerhoillat Haukilahden Mellstenin uimarannan kahvilassa vetivät jälleen runsaasti jäseniä urheiluautoineen
puoleensa. Kahvittelun ja jutustelun lisäksi lähes joka torstai oli jonkun jäsenen
auton konepelti avoinna, porukka auton
ympärillä tai jono miehiä koeistumaan kaverin autoa. Erittäin maittavaa ja mielenkiintoista kalustoa oli jälleen esillä. Jotkut
jäsenistä olivat vaihtaneet kalustoa, toiset ostaneet uutta edellis(t)en jatkoksi.

Kerhomme on noteerattu myös muissa
autourheilupiireissä, kun saimme yhteen
kerhoiltaamme vieraaksi joukon ns. Primulan jengin jäseniä. Tästä kiitos kuuluu Roslundin Kallelle, joka esitti kerhokavereilleen kutsun tulla kerhoiltaamme. Primulan
jengiin kuuluu suuri joukko nykyisiä ja entisiä kilpakuljettajia ja muita autoalan vaikuttajia. Kallen lisäksi tähän kerhoon kuuluu
toki muitakin kerhomme jäseniä. Toivottavasti saisimme jatkoa tälle tapaamiselle.

Jonoa riittää Maseratin kuskin paikalle
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Lämmin heinäkuu houkutteli myös muita kuin kerholaisia. Uimarannalla ja venesatamassa on paljon porukkaa vielä
klo20 jälkeenkin torstai-iltana. Tämä aiheutti hieman parkkiongelmia ja esti näyttävän kalustomme esittelyn yhtenäisenä
rivinä. Muutamia ehdotuksia taisi tulla
myös paikan siirtämisestä muualle. Tätä
voidaan toki harkita, jos hyviä ehdotuksia löytyy ja uusi paikka päästään testaamaan ennen ensi kesää.
Ensi kesää ja urheiluautoja on kiva jäädä näillä kuvilla odottamaan. Muistutuk-

sena loppuun että kokoonnumme koko
syys-, talvi- ja kevätkauden Tammiston
Teboilin kahvilasta. SccH:n nimen tuolloin
mainitessa kassalla, saa kahvin ja pullan
tarjoushintaan.
Juttu ja kuvat: Jouni Vierimaa
Kerhomme toinen Jensen
- se alkuperäiskuntoinen

Ferrari 456 v12 pata

S
Si
iip
ipim
im
mut
utte
te 25
teri
Siipimutteri

Sampolla vetää syystäkin
suun messingille kun
kehuja satelee

Maserati
Granturismon
linjoja

Maseratin V8- kone
Ferrarin valmistamana

Maserati sisältä

On se pirun pieni

Suomen kaunein
Jensen Interceptor
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Lefa tarkastaa vielä
peilin ennen lähtöä
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kaunis auto kauniissa paikassa

SccH:n Kesäajelu – WHD-automuseo
Monta vuotta oli jo keskusteltu, että olisi
hienoa joskus päästä tutustumaan Clas
Palmbergin autokokoelmaan. Asiasta oli
myöskin keskusteltu Clasin kanssa ja lopulta sovittiinkin, että kun uusi näyttelytila valmistuu, niin tulemme sitten isolla joukolla tutustumaan. WHD- kartanon isäntä
Clas on aktiivinen Historic Race Finlandin kisojen kiertäjä, joten useampi kerholainen tuntee Clasin jo kisaympyröistä. Visiitti saatiin sovittua heinäkuun lauantaille,
jolloin oli myös Sportscar Breakfast Club.
Lähtöpaikaksi sovittiin SBC ilmailumuseolla. Asiasta oli tiedotettu etukäteen ja
reissuun sai tulla mukaan kerhomme ulCaterham koko komeudessaan

kopuolisetkin, ja jokunen sellainen liittyikin
letkaan. Lisäksi jäseniä tuli paikalle myös
suoraan muualta Suomesta – kerrankin
kun tapahtuma oli selkeästi pääkaupunkiseudun ulkopuolella - Kouvolan ja Mäntyharjun välissä Woikoskella.
Ajomatka meni mukavasti pitkässä letkassa ajellessa – kokeilimme onnistuneesti PJ:n vinkkiä, miten pidetään pitkä
letka oikealla tiellä: Vetäjän perässä kulloinkin kakkosena oleva auto jää risteyksen tienoille tien reunaan odottamaan
kaikki mukana olijat mukaan kunnes näkee sovitun peränpitäjäauton. Suosittelen
jatkossa muillekin retkille – toimi hyvin!

Kiinnostusta riitti autoihin ja
Woikosken historiaan

Perillä odotti mäntymetsän seassa järven rannalla uusi hieno rakennus, jonka
päädyssä oli kahvila ja suurin osa tilasta oli
korkeaa näyttelytilaa. Meille oli varattu ohjattu opastuskierros, joka osoittautui erittäin
informatiiviseksi setiksi. Vierailun kruunasi se, että Clas itsekin ehti paikalle rupattelemaan. Autoja oli viitisenkymmentä ja
useimmilla niistä oli joku yhteys Woikosken
historiaan – ja niihin liittyi tietenkin aina joku
tarina. Autot vaihtelivat isoista edustusautoista koviin kisavehkeisiin. Osalla autoista Clas ajaa edelleen kilpaa – ja nähtävästi ratti pysyy kädessä, koska yksi seinä oli
täynnä kisoista voitettuja pokaaleita.
Ajatuksena on, että ensi kesänä voitaisiin lähteä vastaavalle ajoretkelle tutus-

Nuorta ja vanhaa

kunnon maski
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tumaan joihinkin muihin autokokoelmiin.
Ehdotuksia kannattaa heittää hallituksen
suuntaan! Mikäli et nyt ehtinyt mukaan,
niin WHD:hen pääsee tutustumaan omallakin ajalla. Kannattaa tarkistaa avoimet
päivät verkosta: http://www.woikoskiheliosdressage.fi/fi/automuseo
Itse näyttelytilassa ei saanut kuvata, joten ohessa on muutama kuva matkalta ja
kartanon pihalta kokoontumisesta – mukana letkassa ja perillä oli mielenkiintoista kalustoa. Päätoimittaja rikkoi tuota kuvauskieltoa hieman, joten muutama kuva
saatiin myös näyttelyn puolelta. :-)
Teksti: Tero Nummenpää
Kuvat: Tero Nummenpää
ja Jouni Vierimaa

tankkaustauolla
- huomaa radio
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KERHOAJELU.

Vähän harvemmin
nähty TVR 350i

SAKSALAINEN
TEKEE SEN(KIN)
PAREMMIN
Upea Allard löytyi joukosta

SBC:ssä riitti jo katseltavaa
Komea autorivistö
museon pihalla

Muillakin kuin autoilla
pääsi perille

Kahvilla Älä Pasi taas
liioittele!
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Onpa tainnut käydä SccH:nkin kerhoajeluissa jonkin kerran, että letkan katketessa osa ajelijoista ajaa risteyksessä harhaan. Karttaa tai kirjallista reittiselostetta
on vaikea seurata etenkin yksin ajettaessa eikä meistä kovin montaa liene koulutettu rivistöajon saloihin;-)
SccH:n kerhoajoihin verrattuna ongelma saa aivan toiset mittasuhteet kun yli
sata Glas-autoa pitäisi johtaa n.100km:n
reitti läpi keskellä Saksan ruuhkaisinta viikonloppua. Olen osallistunut tähän
ajeluun jo kahdesti ja molemmilla kerroilla opastuksen sujuvuus ihastutti. Ja näin
homma menee: Jokainen osallistuja tietää ajelun ensimmäisen ja viimeisen auton (eli järjestäjien autot). Kun vastaan
tulee risteys, jossa tarvitaan opastusta,
niin ensimmäisen auton ikkunasta heilautetaan lippua ja jonossa seuraava auto
pysähtyy sopivaan paikkaan tien sivuun.
Tämän auton kuljettaja sitten opastaa
kaikki perässätulijat kääntymään oikeaan
suuntaan. Kun jonossa viimeisenä oleva
järjestäjän auto tulee kohdalle niin se ottaa risteyksessä oppaana olevan eteensä. Ja kuvio toistuu jokaisessa kohdassa,
jossa on eksymisen mahdollisuus.
Viitisen vuotta sitten ajoreitti oli niin
pitkä, että kun ajoon lähdettäessä olimme jonon kärkipäässä, niin perillä päästyä autokuntamme oli jälleen siellä vaikka yhdessä risteyksessä oli ollut meidän
opastusvuoromme. Kuka uskaltaa kokeilla tätä meillä?
Teksti ja kuvat: Arno Seppänen

Opastuksen ohella tärkeää on moikata iloisesti kaikkia ohiajavia kerholaisia. Tuosta pysäköinnistä saattaisi
kyllä meillä päin tulla huomautus.

Omalla opastusvuorolla jokainen
ohiajava vilkuttaa 100% varmuudella

Tiekirja vielä varmistaa reitille pääsyn
mikäli teknisten ongelmien tai inhimmillisen hädän johdosta joutuu pysähtymään pidemmäksi aikaa
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SBC Kesä 2014

MB SLS

Vette Penske

Alfa Romeo 4C

Lambo Gallardo

Arttu johtaa

