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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: Lamborghini Gallardon ohjaamo
pilviheijastuksella, Jouni Vierimaa

Päätoimittajan palsta
Pääkirjoitus – Siipimutteri 4/2014
Vuoden viimeisiä
päiviä viedään jälleen kerran ja Joulupukkiakin monet
odottavat. Tuo pukin odotus lienee riippuu lapsikatraasta ja heidän ikäjakautumasta. Meillä joulua vietetään ns. perhejoulun merkeissä,
seurasta ja joulupöydän antimista nauttien. Sitä pukkia ei enää kukaan odottele, kun nuorempi poikakin täyttää jo maagiset 20 vuotta juuri ennen uuden vuoden
vaihtumista. Uutta Vuotta 2015 siis odotellaan, sillä niin itselläni kuin SccH:lla tulee ensi vuonna pyöreät täyteen. Saas
nähdä mitä vuosi tuo tullessaan. Mikään
uusi ”villitys” ei ole vielä iskenyt, mutta
hauskaa tullaan joka tapauksessa pitämään!
Päättyvää vuotta muisteltiin jo kesän tapahtumien suhteen varsin kattavasti viime numerossa, joten niihin ei tarvitse paljon lisätä. Oleellista kerhomme kannalta
on tietenkin se että uusia jäseniä liittyy
joukkoomme tasaiseen tahtiin ja tapahtumamme kiinnostavat jäseniä. Vaikka ovi
käy myös toiseen suuntaan, on jäsenmäärämme kasvanut tasaisesti viimeiset
pari vuotta nykyiselle noin 240 jäsenen
tasolle. Uusia jäseniä on saatu houkuteltua mukaan niin kerhon tapahtumiin
kuin hallitukseen vetämään kerhon toimintaa. Kerhomme on erittäin hyvin tunnettu maamme autourheilupiireissä ja
jäsenemme ovat mukana monissa autourheilutapahtumissa. Näistä hyvinä
esimerkkeinä käyvät jo edellisessä nu-

merossa ja pääkirjoituksessa mainitut
Historic Race Finland ja Kumipallo4000.
Tässä numerossa tuohon listaan voidaan
lisätä lähes kokonaan kerhomme jäsenistä koostuva Endurance team, jonka ensimmäisen kilpailukauden kokemuksista voimme lukea jutun tästä numerosta.
Edellisestä ”kauniina” yhteenvetona voisi sanoa että toimintaa löytyy jokaiselle
ikäryhmälle vanhoista äijistä nuoriin kolleihin. Silloin kun jäsenistömme kattaa
nuo kaikki ikäryhmät ja onnistumme järjestämään kaikkia kiinnostavaa toimintaa, olemme varmasti onnistuneet tehtävässämme.
Tästä numerosta löytyy jo edellä mainitun Endurance teamin kisakokemusten
lisäksi Sampo Mujeen matkakertomus
Maseratin 100v juhlanäyttelystä Modenassa, sekä Kimmo Nevalaisen juttu hänen rakentamastaan, oletettavasti maailman nopeimmasta Corvette C2:sta.
Tapahtumien osalta juttuja löytyy elokuisesta kerhon ratapäivästä Alastarolla,
kerhon syysajelusta, Sports Car Centerin vierailusta, sekä kerhomme pikkujouluista.
Siipimutteri on saanut nyt myös oman
sarjakuvan Hermannin Autohullun maailman muodossa. Tämä strippi on erityisesti meille tehty versio Mattio Kallion
ja Marita Honkasen piirtämästä ja netissä julkaisemasta ”Hermannin Maailma”
–nimisestä sarjakuvasta. Se kertoo Hermannista, joka ns. perusmies ja se on
luettavissa osoitteessa: www.hermanninmaailma.net. Tässä numerossa Her-
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mannin joulutervehdys ja jatkoa seuraa
ensi vuoden Siipimuttereissa.
Kiitokset kaikille vuoden aikana Siipimutteriin juttuja kirjoittaneille, kerhon
hallitukselle ja yhteistyökumppaneille !
Suuret kiitokset myös Juutiprintin henkilökunnalle yhteistyöstä ja Siipimutterin
painamisesta. Lehden taitosta ja upeasta ulkoasusta erityiskiitokset Juutiprintin
Ainolle!
Rauhallista Joulua ja
Iloista Uutta vuotta toivottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa

Puheenjohtajan palsta
Kyllä nolottaa
Corvette SIX-5 tarina,
sivu 10. Runko puhtaana

Syysajelu Vihdin Minilandiin 20.9. sivulla 17

Ratapäivä Alastarolla,
sivu 6.
Tarkistuksia ennen
radalle menoa
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Reilu vuosi sitten varoittelin teitä tällä
palstalla eskoriihelänä syksyn lehti- ja
vesiliukkaista. Vaan ehkä puhiksen olisi
itse syytä toimia kuten saarnaa niin silloin
olisi tältäkin vältytty. Lauantai ja syksyn
ensimmäisiä vetisiä aamuja. Tarkoitus
käväistä parin kilometrin päässä läheisessä kauppakeskuksessa. Kehä I:n liikenteen sekaan pääsy on aina hieman
haastavaa, mutta nyt siitä muodostui ylivoimaisen vaikea suoritus. Kilometri kotiovelta, ajatus ties missä, harkitsematon
kiihdytys ja vaikka näitä driftaukseen käytetäänkin niin ei nämä ihan itsestään radalla pysy. Siinä sitä sitten seistiin keskellä Kehää takapuskuri ruvella. Paikalle
soittamani poliisikin taisi piruilla rattimiehestä. Lupaan, että en enää ikinä valista kerholaisia auton käsittelyn haasteista ja vaaroista

SccH 40-vuotta!
Vuonna 2015 kerhomme täyttää pyöreät
40-vuotta. Tätä kirjoittaessa juhlavuoden
tapahtumat ovat suunnitteilla ja osin byrokratian rattaiden käsiteltävänä. Varmistuneina on jo kesän Sportscar Breakfast
Club kokoontumiset jotka saatiin sopivasti SccH:n järjestettäväksi sekä Lahden
Classic Motorshow ja Turun Concours
d´Elegance joissa tulemme olemaan näkyvästi esillä. Heti kun juhlavuoden muiden tapahtumien avoinna olevat kysymykset ratkeavat kutsumme kaikkia
kerholaisia mukaan järjestämään ja ideoimaan tapahtumia. Tarkkaile siis sähköpostiasi!
Hyvää Joulua ja
Urheiluautollista Uutta Vuotta
Arno Seppänen
Puheenjohtaja
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Vauhdikkaasti pääsuoralle

Pasi ihailee
autorivistöä

Ratapäivä Alastarolla
R
Tä ä vuonna vietimme
Tänä
i ti
perinteistä Ratapäiväämme 1.8. Alastaron moottoriradalla. Olimme alunperin (jo vuotta aiemmin)
varanneet ajan tämän saman viikonlopun sunnuntaille, mutta johtuen viikonlopulle osuneesta moottoripyörökilpailusta,
aikaamme siirrettiin kesäkuulle. Tuo ehdotettu uusi ajankohta osui kuitenkin ikävästi samaan viikonloppuun Kakskerran
Concours –tapahtuman kanssa. Tämä ei
meille tietenkään sopinut, joten jouduimme etsimään uutta aikaa. Kaikki viikonloput olivat kuitenkin jo alkukesästä täysin
varattuja, joten ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi jäi tuo perjantain aamupäivän
aika. Laskeskelimme kuitenkin että tuo
osuu hyvin monille lomakauteen tai perjantain voi helposti kesäaikaan järjestää

vapaaksikin. Lopulta myös säänjumalat
olivat meille suosiollisia, sillä Ratapäivää
vietettiin keskellä kesän parhainta hellekautta Suomessa.
Kokoonnuimme tuttuun tapaan yhteislähtöä varten Bembölen kahvituvalle.
Ajoissa jo ennen kello seitsemää oli reilut kymmenen autoa saapunut paikalle.
Nopeiden autojen ja kuskien tankkausten jälkeen lähdimme matkaan puolipilvisessä ja raikkaassa aamusäässä. Saavuimme ennen puoli yhdeksää Loimaan
Shellille tankkaamaan autoja rataa varten
ja noukkimaan letkaan mukaan muita ilmoittautuneita. Radalle saavuimme 9.30
aikoihin, jonne saapui porukkaa myös
suoraan omia reittejä kulkien. Tällä kerralla saimme jäsenemme Tapani Kosken

Aston Martin DB7 Vantage lähikuvassa
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Ajajakokouksen ajo-opetusta
Tapsan ja Jaren neuvoilla

avustuksella ajokouluttajaksi Tekniikan
Maailman entisen testiajajan, kilpa-ajajan
ja nopean ajon kouluttajan Jare Sukavan.
Tapsa ja Jare pitivät ajajakokouksen ja
antoivat vinkkejä radalla ajamiseen.
Ajosessio käynnistyi muutaman kierroksen hitaalla tutustumisella rataan ja ajolinjoihin. Tapsa ja Jare ajoivat edellä ja muut
seurasivat perässä. Tämän jälkeen sai vapaasti siirtyä radalle koittamaan omia ja
autonsa rajoja. Jare ja Tapsa lupautuivat
istumaan halukkaiden kuskien kyytiin ja
neuvoja ajamisessa ja oikeiden jarrutuspaikkojen löytämisessä. Tätä ilmaista tarjousta monet käyttivätkin hyväksi, joten
suuret kiitokset Jarelle ja Tapsalle!
Tälläkin kerralla nähtiin varsin upea joukko kerhomme jäsenten ja vierailevien kuskien autoja. Helteisestä säästä huolimatta
vauhtia ja ajohaluja riitti kaikilla hyvin koko

Ferrari 456 pääsuoralle
Porsche Carrera 4S

Lotus Elise lähikuvassa

Ajajakokouksessa tarkkaa kuuntelua
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BMW z3 pääsuoralla

Goodwood GRRC
Members’ Meeting 21.-22.3.2015
Kuva: www.grrc.goodwood.com

varatuksi ajaksi (klo 10-14). Muutamaa varsin näyttävää spinnausta, yhtä rikkoutunutta etuspoileria ja murtunutta alumiinivannetta lukuun ottamatta mitään vakavampaa
ei sattunut, joten myös turvallisuudesta pidettiin riittävän hyvin huolta.
Päätoimittaja tyytyi tällä kertaa kuvaamaan ja istumaan kakkoskuskin paikalla. Monen mielenkiintoisen auton kyydissä pääsin istumaan, mutta mieleen
jäi ehdottomasti kaksi: Ferrari 348 Spider ja Corvette C2 Sting Ray coupe 1965
(SIX-5). Kiitokset kaikille päätoimittajaa
kyydinneille! Erityisen suuret kiitokset
Nevalaisen Kimmolle ja Sarille, jotka bensaa, renkaita ja vauhtia säästämättä kyyditsivät useita jäseniämme tuolla taatusti
Suomen nopeimmalla Vette C2:lla!
Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa

Ferrari 456 vauhdissa

Radalle menossa

Goodwoodin loistavista urheiluautotapahtumista Englannissa muistetaan
helposti nimekkäät Festival of Speed
ja Revival, joissa SccH-jäsenistöäkin
on käynyt useina vuosina. Goodwoodissa kuitenkin järjestetään myös kolmas samantapainen tapahtuma, nimittäin Members’ Meeting, ensi keväänä
73. kertaa. Lipunmyynti tähän tapahtumaan on jo alkanut, mutta tuskin on vielä läheskään loppuunmyyty. Aikuisten
kahden päivän pääsylippu maksaa 130
puntaa. Pääsylipulla pääsee myös varikolle FoS:n tapaan. Tapahtumassa mm.
kilpaillaan moottoriradalla Revivalin tapaan. Kalusto tulee varmasti täälläkin
olemaan uskomatonta.
Meitä on neljä innokasta, jotka tilasimme jo itsellemme liput sekä varasimme lennot ja hotellihuoneet. Meistä kaksi on SccH:n jäseniä. Lentomme ovat

Norwegianilla Helsingistä Lontoon Gatwickin kentälle, meno perjantaiaamuna 20.3. ja paluu maanantaiaamuna
23.3.15. Kaksi ensimmäistä yötä majoitumme Portsmouthissa ja viimeisen yön
Crawleyssa lähellä Gatwickin lentokenttää. Vuokraamme yhden vuokra-auton
neljälle hengelle. Reissun aikana vierailemme muissakin autokohteissa Members meetingin lisäksi.
Jos kiinnostut lähtemään samaan tapahtumaan, voit halutessasi ajoittaa
aikataulusi ja järjestää majoituksesi
samoille paikkakunnille meidän porukkamme kanssa. Tarvittaessa minulta
saa tarkempaa infoa aikataulustamme
ja paikoista. Tervetuloa mukaan!
http://grrc.goodwood.com/section/
members-meeting-73/
Pasi.Marjamaa@scch.fi

Tepolla ei kiirettä radalle,
kun ehtii vilkutella
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Kori pohjamaalissa

Veten kori alkuperäiskunnossa

Koneen kasaus

Laatikon sovitus

Kori puhtaana

Corvette SIX-5 tarina
Olen Kimmo Nevalainen reilu 40 vuotias
autoharrastaja ja SccH:n jäsen. Olen ollut satamassa raskaskoneasentajana vähän yli 20 vuotta, josta pari vuotta Venäjällä asentaja kouluttajana. Autojen puolella
haasteet ja ns. mahdottomat jutut ovat
asioita joihin pureudun innolla. Voidaan
ehkä hieman kutsua yllytyshulluksi.

Auto: Chevrolet Corvette
Sting Ray coupe 1965
Oli kevät 2004 kun näin ilmoituksen myytävästä C2 vetestä. Soitto Pieksämäelle ja parin päivän päästä itse paikalle.
Paikkana peltikuorinen ladon tapainen
maalaistalon takapihalla, jossa majaili heinäpaalien alla lohduttoman näköinen, sinisenkirjava -65 coupe vette. Heinäpaalit päältä pois ja auton kimppuun.
Seisontaa useita vuosia ja ulkoilmaa,
vaikkakin katoksessa, olivat tehneet tehtävänsä. Jarruista ei tietoakaan. Mutta
ei se haittaa, kaikkihan voidaan korjata.
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Akku kiinni ja starttaamaan, kaikki näyttää toimivan joten jerrykannusta tuoretta
bensaa tankkiin. Varsinainen käynnistys,
bensapumppu päälle ja starttaamaan;
sehän käy. Sari huokaisi ilosta ja itsellä
venyi hymy korviin. Suorat 3” rosteriputket päästivät valloille sellaisen Detroitin
haarakuorolaulun ettei voinut muuta kuin
nautiskella, ostopäätös oli siis tehty. Keskustelut päätökseen ja seuraavalla viikolla auto haettiin kotiin.
Alkuhämmästelyn jälkeen alkoi innokas
ropaaminen. Sitä kesti kaksi viikkoa jonka
jälkeen sain auton leimattua. Kesän testit
jäivät lyhyiksi kun ei ajettavuus vastannut
odotuksia. Remontti alkaa; auto kokonaan
muttereiksi ja tutkimuksen alle. Eihän siitä
selkoa ottanut ilman kunnon puhdistusta,
joten runko teräsrouhepuhallukseen ja korista maalit pois. Yksi talviloma meni Sarilla korin hiomiseen, mutta se kannatti; nyt
päästiin todenteolla kopan kimppuun. Rakennusvaiheessa tuli jostain syystä kehiteltyä runkoon vahvistuksia; jos vaikka

joskus haluaisi ajaa kovempaa niin kestäisi ainakin. Sitten tuli vielä idea vaihdelaatikosta: Tremeck T56 6-vaihteinen manuaali. Kun vielä Amerikan Joet ilmoitti ettei
sitä C2:seen saa, niin piti se sinne sovittaa. Korikin sai uutta ja vahvempaa metallikehikkoa kun oli se vanha ottanut ja ruostunut. Värin valikoiminen oli pääpiirteittäin
valmista jo alussa, musta sisältä ja tumman punainen päältä. Milano maroon 65
originaali lähtökohdaksi ja siihen jotain säväyttävää. Glasurit night red oli vastaus ja
sitä käytettiin.
Rakentelusta voisi kirjoittaa ehkä yhden
pienen kirjankin joten jätetään loput seuraavaan kertaan.
Auto oli lähes valmis American Car
Show:ssa 2007, jonka jälkeen alkoi loppurutistus. Leimalle ja parin päivän päästä Lahteen kesäkauden avajaisiin, koe-

ajo suoritettu. Kesäkuun alussa lähtö Le
Mans:iin sieltä Hockenheimiin ja lopuksi Green Hell:in kautta kotiin semmoinen
4500 km ”sisäänajoa”. Kaksi viikkoa reissua ja joitain lastentauteja, mutta kunnialla reissu suoritettu. Kotiintuomiseksi saatiin Le Mansista Paras maalaus- ja Paras
C2 corvette- pokaalit.

Kori maalattuna
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Lepotauko
Euroopanturneella
2007

Nopeuden hinta

SIX-5 ja Kimmo
Ensimmäinen ¼ maili oli 2007 syksyllä
Corvette clubin ratapäivillä, aika 12.99 ja
kivaa oli, vauhtikärpänen oli purrut. Rata-ajoakin tuli kokeiltua. Tänä kesänä
ajettu Haapsalussa ¼ maili aikaan 10.9.
Ensimmäinen mailin kokemus oli 2010
Lappeenrannassa. Se osoittautui myöhemmin ylipitkäksi. Loppunopeus oli silloin 272 km/h. Tuosta nopeudesta tähän
nykyiseen 322 km/h on yllättävän pitkä
ja kivinen tie. Alkuperäisessä kunnossa
272 nosti keulaa jo niin paljon että ohjattavuus käytännössä katosi. Asialle oli ehdottomasti tehtävä jotain. Eteen spoileri,
joka oli saatavana lisävarusteena. Varttimailillakaan ei ollut pitoja oikein kunnolla
ajat tässä vaiheessa noin 11.5.
Olihan siinä kesällä 2011 ”jonkun” ohjelman kuvaukset Ahvenistolla. Soittivat illalla että voisko tulla aamulla kuvauksiin Virittäjät –ohjelmaan. No kesäloma ja nätti
keli. Ei muuta kuin mestoille kattomaan
että mistä oikeen on kyse. Virittäjät 2012
tuli keväällä TV:stä, jossa auto saavutti ykkössijan Mika Salon valitsemana.
2012 syksyllä alkoi tulla jo apujakin aero-ongelmiin, kun oltiin auton kanssa XTreme näyttelyssä Helsingissä. Siellä tutkittiin auton pohjaa asiantuntijan toimesta.
Pohjan suunnittelu alkoi toden teolla; apu-
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na olivat virtuaalituulitunneli, lentokonesuunnittelija, aerodynamiikka-asiantuntija, jonkun verran kirjallisuutta jne. Tästä
sai keitettyä hyvän sopan, jonka sopivasti
itse maustoin ja rupesin toteuttamaan. Kesällä 2013 testaamaan ja Joensuussa 311
km/h. Tavoite yli kolmeasataa oli saavutettu. Mutta sitten tuli yksi vääräleuka (lue
Suomen nopein seisovalla maililla) kertomaan että eihän se 200 mailia ole kaukana. Sittenhän se mopo lähti käsistä. Tarkoitushan oli alunperin tyytyä 300 km/h
ylitykseen. Syksyllä vielä Lappeenrannassa testit jonka tuloksena 316 km/h.

koispalkinto tuli mukana kotiin. Heinäkuun alussa oli Joensuun maili ja siellä
ekaa kertaa kokeiltiin ilokaasuja konerikon jälkeen (311km/h). Tänä kesänä
tehtiin Iltasanomien lehtijuttua Lappeenrannan mailista kun pahin mahdollinen
tapahtui. Ensin vaparina testiveto, kaikki hyvin ja tuloksena 283 km/h. Sitten
kaasuilla 310 km/h 6:lla pytyllä kun kaksi
mäntää oli sulanut. Taas kone auki remppaa varten ja sisäänajo SccH:n mutkatie ajelu. Sitten olikin vuorossa Alastaro
ja Ccof:n ratapäivät. Täys rääkki päälle
ja hauskanpidoksihan se meni, vartti kylki edellä maaliin tutkan näyttäessä 217

Tämän kesän (2014) tulos (322 km/h)
on jo sitten kaikkien tiedossa. Mikään ei
tule helpolla. Moottoreista ensimmäinen
tuli miedonnettua ja myytyä eteenpäin.
Tämän hetkinen kisalohko on kerennyt
kokea jo koviakin koitoksia. Muutokset
tehojen lisäystä varten testattiin moottoridynossa 10.4. 2013, jolloin myös 3 kiertokankea tuli öljypohjan läpi. Motti koneistukseen uutta sylinterinputkea ja mäntää
ym osaa. Takaisin nippuun ja suoraan sisäänajoon. Sopivasti sattui Turun Concours-tapahtuma kohdalle, joten sinne
suunnattiin. Moottoria säädettiin vielä
matkalla, mutta se kannatti. SccH:n eriRanska 2007

km/h. Ratakierros yksikätisenä 1.30.7.
Voiman lisäyksen takia on yhden kesän
ennätys ollut 3 katkennutta perän yokea.
Takapyörän spindlekin on saatu kierteelle. Aina on jotain parannettavaa, vaikka
kuinka itselleen vakuuttaa, ettei meinaa
virittää enää.
Nyt vielä tämä kaikki meinataan tehdä tiivistettynä ns. yhdellä istumalla ensi
syksynä ja vielä USA:ssa. Saas nähdä
mitä siitäkin tulee. Jos kiinnostaa seurata tilannetta niin tässä yhteystiedot www.
six5racing.fi tai Facebook: six5racing finland. Reissun kustannuksiin haen myös
helpotusta support-tuotteilla: huppari, tpaita, ikkunatarra. Yrityksille on oma mediakortti
josta voi valikoida itselle sopivimman vaihtoehdon. Mediakortti pyyntö
osoitteeseen six5racingservice@gmail.com niin
paluupostina tulee kortit
Suomeksi ja Englanniksi.
Teksti ja kuvat:
Kimmo SIX-5
Nevalainen
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Matkalla Botniaringille

SccH jäsenet harrastavat
autourheilua - tai pitävät hauskaa
Ajaessani kerhon ratapäivillä -86 Porschella Botniaringin uuden rataosan mutkassa auton alustaan nähden hiukan ylikovaa (n. 180km/h) tuli mieleeni, että
tämä tuntuisi turvallisemmalta ja mukavammalta kaarellisella rata-ajoon tarkoitetulla autolla. Aloin miettimään rata-Porschen ostoa itselle, mutta harrastuksen
kustannusrealiteetit tulivat silloin vastaan. Asia jäi kuitenkin takaraivoon kypsymään ja lopulta, kun keväällä 2014
rallitiimimme kuski ilmoitti myyvänsä ralli-sitikkansa ja kalenteriin ilmestyi vapaita viikonloppuja, otin asiakseni hankkia
itselleni rataleiman ja löytää joku radalle
kelpaava auto järkevällä budjetilla.
Olen aikaisemmin 2000-luvulla ajanut
Endurancea neljän kaverin kanssa. Sitä
huvia kesti siihen asti, kunnes kaksi neljästä tiimiläisestä sai lapsia ja aikaa kisoihin lähtöön ei enää löytynyt. Tiesin Endurancen siis vanhastaan hauskaksi ja
kustannuksiltaan järkeväksi harrastukseksi. Ja hiukan isommalla tiimillä kisoihinkin pääsisi vaikka kaikki eivät paikalle ehtisikään. Siispä kokoamaan uutta
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tiimiä! Ajatuksena oli alusta lähtien jättää
auton kanssa ropaaminen osaavampiin
käsiin ja keskittyä vain ajamiseen. Toukokuussa 2014 lähetin sähköpostin tusinalle vauhdista pitävälle tutulle ja ehdotin
Endurance tiimin perustamista. Vanhasta oppineena edellytyksenä pidin vähintään kuuden hengen mukaan lähtemistä. Viikon sisään oli seitsemän hengen
sitoumus mukaantulosta, ja auton etsintä saattoi lähteä liikkeelle. Jäsenistä 6 on
scch:n jäseniä, joten joku voisi pitää sitä
SccH:n Endurance tiiminä.

radalta Alastaron kisassa. Eli omien ajokykyjeni rajat ovat jo tulleet kokeiltua - ja
olen tyytyväinen, että tein sen kaariautolla enkä kalliimmalla katu-autolla!
Puhelin soi. ”Tuletko mukaan ajamaan
kilpaa, kasataan endurance teamia”. Mikrosekuntia myöhemmin olin jo allekirjoittanut
henkisen suostumislomakkeen. Olenhan
keskimääräistä parempi kuski. Väittävät
että muitakin on. Sehän oli todistettava
kuinka paljon parempi tässä ollaan. Muutama muukin yllytyshullu meni samaan halpaan! 7- hengen team oli kasassa.
Autokin piti hankkia että kisaa päästään ajamaan. Päätettiin aloittaa huipulta,
ja ostaa yksi sarjan nopeimmista autoista
eli E30 Bemmi Silver Racingilta. Eipähän
voida varusteita syyttää - ajateltiin. Ja hyvähän sillä oli koeajoja vetää, tosin vertailukohdat oikeisiin kilpa-autoihin rajoittui
sekalaisiin kokeiluihin ties millä vuokrapommeilla. Toki ratapäivillä on käyty siviiliautoja aktiivisesti rikkomassa mutta ei
nyt niihin voi verrata. Siviililautoja ja kilpureita. Eri juttu - juu know.

Teamin nimeksi ei meidän mielestä hopea sopinut ollenkaan. Sehän jaetaan
ensimmäiselle häviäjälle. Päätettiin olla
Platinum Racing – eikös se platina ole
kultaakin parempi? Lisenssitkin saatiin,
tietenkin kesän viimeisessä mahdollisella
kurssilla. We were ready to race.
23. elokuuta koettiin Jurva by night ja
selvittiin aamuksi radalle ja ensimmäistä kertaa tositoimiin. Aika pian selvisi että
paikalla oli keskimääräistä parempia kuskeja. Aika monessa teamissa. Varsinkin se keskimääräistä parempaa enemmän parempi kuski, joka ajeli 2 sekuntia
koko muuta 30 auton letkaa nopeammin, per kierros. Ihme ukko. Oli niin nopea varikollakin ettei saatu headhuntattua meidän teamiin. Ensikerralla juostaan
nopeammin. Niin, se kisa. Opeteltiin
tankkausta, kuskinvaihtoja, STOP- merkin tarkoitusta, Bemarin käynnistymisen
sielunelämää, lippumerkkejä ja muutenkin varikkoelämää. Kunnes Bemmi alkoi
purkautumaan: peili tippui, pultteja löystyi perästä ja lopulta tekniikka heitti pyyh-

Varikolla

Autosta yksimielisenä kriteerinä oli takaveto, joten kalustoksi hankittiin BMW 325
ja tämän kauden aikana ehdittiin "harjoittelemaan" kahteen kisaan - ja hauskaa
on ollut koko rahalla! Ensi kesän kilpailulliset tavoitteet ovat hiukan korkeammalla, mutta pääasiana kuitenkin edelleen
hauskanpito! Olin muuten aina ajatellut, ettei rata-ajossa tarvita Hans-niskatukea (rallissa pakollinen), mutta muutin
kantaani "vauhdissa", kun bermarimme
kynti kylki edellä toistasataa lasissa ulos
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keen kehään puolenvälin jälkeen. Perä
halki. Osa joka ei kuulemma Bemarista _
koskaan_ hajoa. No hyvä tietää ja huonoa tuuria vissiin sellainen. Leuka rintaan
ja kotia kohti.
Alastaro 21.-22.8, miehet ja Bemmi
taas tikissä. Melkein kotikisa meille kehä
3:n sisällä asuville ja liki täysille fanikatsomoille. Tultiin siis ajamaan kilpaa. Olihan meillä jo yhden kisan kokemus vyön
alla, eli ei oltu rookie team enää. Aikaajossa kymppipaikalle. Platinainen mitali
kiilui teamin silmissä, varsinkin kun kisassa pysyttiin hyvin mukana. Siinä radalla
pyöriessä auton designiin ehdittiin tosin
kyllästyä; oikea peili jäi radan reunatolppaan, valkoista maalia hierottiin oikeaan
kylkeen, yms pientä. Sijoitus kuitenkin
putosi pikkuhiljaa, panoksia piti nostaa!
Päätettiin kokeilla jotakin ihan uutta; hakataan F1 teamit renkaanvaihdon nopeudessa – tosin selvisi että 140km/h
-vauhdissa kanervikossa pyöriessä kumi
lähtee vanteelta, mutta ei mene enää takaisin. Renkaanvaihdon kokonaisajassa ei lopulta pärjätty F1 teameille. Kokeillaan ensikerralla jotakin uutta. Radalle

taas, kunnes perästä alkoi kuulua tuttua
mutta ei ehkä turvallista kolinaa. ”Se osa
joka ei Bemarista koskaa hajoa” oli taas
rikki - siis uudesta (suom. huom. käytetystä) perästä kuori halki - jaahas. Osattiin jo laittaa auto aika hyvin trailerille. Nyt
jäi vaan reilu tunti kisaa ajamatta. Parannettiin siis selvästi. Saatiin jopa sarjapisteitä! Toisaalta olishan se kiva ihan
loppuun asti ajaa. Ehkä ensi vuonna. Lokakuun kisaan Motoparkissa ei enää taivuttu. Autokin oli vielä rikki eli kausi oli
ohi. Rajaton luottamus omiin kykyihin
ei saanut kolhuja vaikka Bemmi saikin
enemmän kuin ehkä ansaitsi. Artikkelin
kirjoittamishetkeen mennessä ei koko 7henkinen teami ole kertaakaan ollut samassa paikassa samaan aikaan. Se on
kuulemma nykyaikaa semmonen virtuaali-teami! Sinne virtuaalisuuskompurointiin
radalla voi kurkistaa YouTubessa haulla
Platinum Racing.
PS. Kokeillaan talven yli sitä seuraavaa
F1 kikkaa. Downforcea lisää! Takkaan
tuli, makkaraa tikkuun ja olutta. Vaviskaa
kilpailijat, viivalla nähdään!
Teksti ja kuvat: Tero Nummenpää
ja Pasi Wirkkala

Syysajelu
Vihdin Minilandiin 20.9.
Vuoden 2014 ajokausi oli saamassa
mukavan päätöksen kun 25 kerholaista seuralaisineen kokoontui Malmin lentoaseman Gate 1 ravintolaan lauantaibrunssille.
SccH:lle oli varattu oma kabinetti ja kaikki mukana olleet totesivat brunssin olleen
maittava ja hintansa väärtti. Brunssin jälkeen oli ajo-osuuden vuoro. Kohteeksi oli
valittu Vihdin kirkonkylässä sijaitseva Miniland pienoismaailmoineen ja autorata-ajeluineen. Ajoreitti oli jopa hieman liian pitkä,
mutta onneksi letkaa vetänyt puhis eksyi

matkalla ainoastaan yhden kerran. Vaikka osa osallistujista vetäytyi matkan aikana omiin menoihinsa niin Minilandin pihalle pysäköitiin 16 urheiluautoa. Kahvittelun,
pienoismaailmaan tutustumisen ja autoratakilpailun jälkeen kukin suunnisti omia
reittejä myöten kotikulmilleen. SccH kiittää Minilandia ja suosittelee paikkaa koko
perheen retkikohteeksi.
Ai niin. Autoratakilpailun voitonhan korjasi lähes suvereenisti pj itse.
Arno Seppänen
Kuvat Pasi Marjamaa,
Arno Seppänen

Autoon.
Lähdetään.

Ruohoa ei pitäisi olla
renkaan ja vanteen
välissä

Tiukkaa
keskittymistä

Varikkotohinaa
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Kerhoparkki

Siipimutteri 17

Toni Vilanderin
kilpa-ajama
Ferrari 458 GT2,
taustalla F40 LM.

Syysmatka Modenaan ja Maserati
100 vuotta –juhlanäyttelyyn
Italia ja Maranello ovat monen urheiluautoilijan lomamatkan määränpää jossain
vaiheessa harrastusta. Näin oli minullakin
muutama vuosi sitten kun Ferrari-museo,
Milano ja Garda-järvi tulivat koluttua ensimmäistä kertaa. Vuokra-Alfalla Gardaa
oli kiva kiertää maisemista ja varhaisesta
keväästä nauttien. Ferrari-museo ei ihan
täyttänyt odotuksia mutta muuten Pohjois-Italiasta jäi erittäin hyvä maku!
Tänä syksynä oli mentävä jälleen uudestaan, sillä ensimmäisellä visiitillä jätin jostain syystä kokonaan noteeraamatta Maranellon naapurikaupungissa Modenassa
sijainneen Museo Enzo Ferrarin. Tänä
vuonna tuossa museossa oli vieläpä näy-
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tillä jotain aivan erityistä. Vuonna 1914
perustettu urheiluautomerkki Maserati
juhlistaa 100-vuotiasta taivaltaan monin
tavoin ja yksi näistä juhlavuoden 2014 tapahtumista on Museo Enzo Ferrariin perustettu juhlanäyttely. Tuoreehkon Granturismo-kuskin oli nyt hyvä hetki lähteä
tutustumaan merkin historiaan ja menneisiin malleihin. Oli otettava viikko lomaa,
lennot Milanoon, vuokra-auto alle ja lähdettävä nauttimaan alkavasta Modenan
syksystä!
Tällä kertaa vuokra-auton kanssa ei käynyt aivan yhtä hyvä tuuri koska alle osui
Fiat, mutta sää suosi, hotelli- ja ravintolavalinnat osuivat nappiin ja automuseoi-

den tarjonnat olivat paljon edelliskertaa
monipuolisempia. Aloitimme automuseokierroksen tekemällä uusintavisiitin Museo Ferrariin Maranellossa. Ferrari-museon vaihtuvana teemana oli tällä kertaa
”California Dreaming”. Pysyvän F1-näyttelyn lisäksi näytillä oli siis autoja ja oheismateriaalia Ferrarin 60-vuotisen Amerikan taipaleen ja uuden California T-mallin
kunniaksi viidessä eri tilassa.
Ferrari-museon ja lounaan jälkeen suuntasimme Maseratin nykyiseen kotikaupunkiin Modenaan. Maseratin tehdas on
aivan kaupungin keskustan tuntumassa
ja museo löytyi näppärästi muutaman sadan metrin päästä tehtaasta. Museorakennus on moderni ja kaikki näyttelyn autot oli saatu yhteen hienoon yhtenäiseen
tilaan.

Autojen lisäksi
äk i tilan
til
reunoilla
ill oli esillä
tuhti historiapaketti Maseratista ja Modenalaisesta moottoriurheilusta. Näiden peristeisten museoherkkujen päälle tila pimennettiin kahdesti tunnissa ja
sen valkoisille seinille heijastettiin näyttävä 360 asteen videoesitys. Lähes kaikki näyttelyn autot olivat minulle ensituttavuuksia, sillä 1980-luvun biturbot ja kaikki
niitä tuoreemmat mallit loistivat poissaolollaan. Olisi ollut hienoa nähdä Shamal
tai 2000-luvun kilpureita mutta näitä ei ollut näytillä.
Päätimme urheiluautopäivämme Ferrarin
synnyinrakennukseen kesäkuussa avattuun Ferrarin moottorimuseoon. Tämä
sijaitsi samassa pihassa Museo Enzo
Ferrarin kanssa ja sisältyi saman lipun
hintaan.
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Pirteän keltainen Ghibli SS -76
taisi olla näyttelyn uusin Maserati.

Kaikki nämä kolme museokohdetta kiersi helposti päivässä ja niistä sai takuulla riittävän rautaisannoksen italialaisen
urheiluautoilun historiaa. Kun tuonne
asti matkaa niin suosittelen ehdottomasti
kiertämään kaikki kolme.
Teksti ja kuvat: Sampo Muje

Ferrari F1-87 ja Enzo
Ferrarin moottorimuseossa

SccH:n pikkujoulut 2014
Kerhon pikkujouluja vietettiin nyt toisena vuotena peräkkäin yhdessä M.G. Car
Club of Finlandin kanssa. Paikkana oli tällä kertaa Stones –ravintola Keskuskadulla. MGCCF piti ennen juhlinnan aloittamista oman syyskokouksensa samassa
ravintolassa. Mukaan oli saatu houkuteltua reilut 20 SccH:laista aveceineen ja
reilut 10 MGCCF:n jäsentä. Alkuun nautittiin juhlaan kuuluvat glögit, maittavaa
burgeriateriaa odotellessa. Ruoka maistui ja meno oli iloista ja rentoa.
MGCCF:stä kerrottiin että palkkaneuvottelut joulupukin kanssa olivat tällä
kertaa menneet pahasti kiville. Onneksi

kuitenkin MGCCF:n tontut Jouni Airaksinen ja Kauko Ruuska hoitivat lahjusten
jakelun asiaankuuluvasti säkistä. Mielenkiintoisia paketteja availtiin kaikissa
pöydissä jälkiruokaa nauttien.
MGCCF oli järjestänyt illalle myös ohjelmanumeron. Kyseessä oli tarkkaa
heittokättä vaativa peli, jossa pelikortteja oli tarkoitus saada heitettyä noin
2,5m:n päässä pöydällä olleeseen lippalakkiin. Jokainen sai heittää 10 korttia kahteen kertaan ja paras tulos jäi voimaan. Parhaan tuloksen (5 korttia) heitti
SccH:n Juuso Kaitila ja toiseksi tuli niin
ikään SccH:n Pasi Marjamaa.

Päätoimittajakin pääsi
(joutui) ääneen
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Innokasta tutustumista

punainen jagge

SCCH Sports Car Centerin vieraana
Sports Car Center järjesti 16.10.2014
SccH:n jäsenille tapahtuman, jossa esiteltiin uusimmat Range Roverit, Jaguarit
ja sokerina odotettu uusi maukkaan näköinen, tuntuinen ja taas oikea Jagge;
Jaguar F-Type.
SCC:n toimitusjohtaja Markus Freund
toivotti meidät tervetulleeksi ja sitten
saimme nauttia isäntien tarjoiluista sekä
autoesittelyistä. Tapahtumaan kerääntyi n. 40 kerhomme jäsentä ja juttua riitti

parin tunnin ajan jäsenten kesken samalla kun pääsimme tutustumaan tarkemmin Jaggeihin, Range Rovereihin ja mikä
mukavinta, myös paikalle tuotuihin muutamiin muihinkin urheiluautoihin. Näistä
jäivät erityisesti mieleen Ferrari 550 Maranello, kuin pakasta vedetty Aston Martin (mahtavat äänet muuten!) ja muutamat herkulliset Porschet.
Illan kohokohtana oli varmasti nopeimmille mahdollisuus päästä koeajamaan

uutta, kaunista ja mahtavasoundista Jagge F-typeä; viimeiset taisivat paikalta lähteä vasta 9:n jälkeen. Itse en ehtinyt koeajajien joukkoon, mutta kommentit ajoista
olivat automyyjää hiveleviä. Mahtoikohan tilauskirjoihin tulla nimiä tällä käynnillä….? Tästä autosta tuli kerta laakista
klassikko.
Sports Car Center Oy myy ja huoltaa
tätä nykyä myös Jaguaria ja Range Roveria, jo ennestään laadukkaiden vaihdokkien lisäksi viidessä toimipisteessään
Suomessa.

Kiitokset vielä Markus Freundille ja koko
SCC:n väelle lämpimästä vastaanotosta ja mukavasta elämyksestä meitä kaikkia kerholaisia kiinnostavien ajoneuvojen
ympäröimänä.
Teksti ja kuvat: Kai Keituri

Markus
Freund

Ferrarii 550
Maranello
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valkoinen jagge
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Hyvää Joulua
ja Vauhdikasta Uutta Vuotta
SccH:n jäsenille
ja yhteistyökumppaneille!
Toivottaa: SccH ry:n hallitus

