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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: M.G. MGB Roadster V8 vm. 1965,
Jouni Vierimaa

Päätoimittajan palsta
Pääkirjoitus – Siipimutteri 1/2015
Vuosi 2015
on päässyt jo
hyvään vauhtiin, kun katsotaan
kalenteria näin
helmikuun jo vaihtuessa maaliskuuksi. Jos asiaa ajattelee bisnesnäkökantilta, pitäisi vuoden suuntaviivat ja oletettu menestyminen tai menestymättömyys
olla jo selvillä. Kuten jokainen jollain tavalla tuloshakuisessa ammatissa tai yrittäjyyden parissa toimiva tietää, on aika
vaikea loppuvuonna kiriä kiinni niitä asetettuja tulostavoitteita, jos kaksi ensimmäistä kuukautta on mennyt penkin alle.
Ensimmäinen kvartaali päättyy päättyy
kuukauden päästä, joten siinä ensimmäinen peiliin katsomisen paikka ja mahdollinen suuntaviivojen muutos, jos kaikki ei
ole mennyt suunnitelmien ja asetettujen
tavoitteiden mukaisesti.
Onneksi me emme urheiluautokerhona
elä ihan niin vahvasti noiden bisnesmaailman realiteettien mukaan. Meillä kaikki tärkeimmät asiat ovat vielä niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti tänä vuonna
edessäpäin. SccH:n hallitus on viime kuukaudet tehnyt suunnitelmia ja päättänyt
toimivaltansa puitteissa asioita, jotta tämäkin vuosi olisi meille menestyksellinen.
Sopivasti tämän ensimmäisen kvartaalin
lopulla 28.3. onkin sitten jokaisen kerhomme jäsenen mahdollisuus vaikuttaa kerhomme toimintaan ja tehtyihin päätöksiin
kerhomme virallisessa vuosikokouksessa.
Kuten joka vuosi, on nytkin kaikilla kerhom-

me kehittämisestä kiinnostuneilla jäsenillä
mahdollisuus esittää itseään mukaan kerhon hallitukseen. Tänä vuonna juhlistamme kerhomme 40. toimintavuotta, joten
kokoukseen paikalle saapumiseen on yksi
iso syy lisää. Vuosikokouskutsu löytyy tästä lehdestä. Jotta voin päättää tämän hieman bisnesjargonia sisältäneen kerhomme ja bisnesmaailman vertailun, on aika
muistuttaa siitä konkreettisimmasta kerhomme talouteen ja toimintaan vaikuttavasta asiasta – Jäsenmaksuista. Jos siis
kyseinen velvollisuus on vielä tältä vuodelta hoitamatta, nopeasti nettipankkiin ja
suoritus kerhon tilille!
Näkyvyyttä ei SccH:lta tule puuttumaan
tänä 40v. juhlavuonna, sillä olemme heti
ajokauden alussa mukana omalla osastolla niin American Car Showssa kuin
Classic Motorshowssa. Meille on luvattu
myös hieman näyttävämpi paikka ja esittely kesän hienoimmassa urheiluautojen
ulkotapahtumassa, Sportscar Concours
d’Elegancessa Turun Kakskerrassa, Harjattulassa. Lisäksi jo viime numerossa
hehkutettu Sportscar Breakfast Clubin
isännöinti tuo meille varmasti ansaittua
näkyvyyttä koko ajokauden ajan. Tämä
näkyvyys SBC:ssä riippuu tietenkin siitä
kuinka moni kerhomme jäsen näihin lauantaiaamujen urheiluautoihmisten aamupalatapaamisiin autonsa tuo. SBC ei ole
siis SccH:lle omistettu kerhotapahtuma,
vaan edelleen kaikille urheiluautoharrastajille avoin tapahtuma. Kerhomme tähän
mennessä vahvistunut Tapahtumakalenteri löytyy tästä numerosta.
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Tästä numerosta löytyy jutut kerhomme
vuoden 2014 Pernod Cupista ja joulukuisesta Alfamer kirjakauppavierailusta, sekä alkuvuoden kuukausitapahtumasta PKSRCA:n
RC-autorataan tutustumisesta. Tämän numeron näyttävä matkajuttu on Esa Mannisen kertomus Retromobile –tapahtumassa
vierailusta. Niin ikään Retroa tässä numerossa ovat poiminnat Siipimutterin kaikkien
aikojen ensimmäisestä numerosta 1/1976.
Nämä jutut kertovat SccH:n kevään 1976
tapahtumista ja kerhomerkkinämme toimivan Siipimutterin lokasuojatarran käytöstä.
Nämä retrojutut saavat sitten jatkoa vuoden
tulevissa numeroissa. Tarkoitus on esitellä
juttuja kerhomme jokaiselta menneeltä vuosikymmeneltä. Viime vuoden viimeisen numeron takakannessa esiintynyt sarjakuva
Hermannin Autohullu maailma jatkaa tässä
numerossa urheiluautoilijan painajaisilla.

Retromobile sivulla 14
Tämä rajusti karhentunut Singer
ei ole tikannut vuosiin
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Lopuksi vielä pari paljastusta juhlavuodellemme. Lehden kannessa (ja myös
nettisivuillamme) näkyy uusittu ammattisuunnittelijan Lassi Kaikkosen piirtämä
Siipimutteri –logo. Olemme myös käyttäneet asiantuntijayritystä kerhomme uusien
nettisivujen rakentamiseen. Uudet sivumme tullaan avaamaan kevään kuluessa.
Kesän tapahtumia ja
hyviä ajokelejä odotellen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
P.S. Juhlavuotta silmällä pitäen päätoimittaja julkaisee tässä ensimmäisen selfiensä pukeutuessaan mustiin tyyliin Blues
Brothers. ;)

Puheenjohtajan palsta
HAASTEELLINEN JUHLAVUOSI
Kesällä 1975 kaksi urheiluautoilijaa tapasi Kasarmintorilla. Siinä varmaankin
suorituskykyjä, downforcea ja rengasmerkkejä pohtiessa herrojen juttu kääntyi
urheiluautoilijoiden yhteisöllisyyden puuttumiseen. Kauan ei varmaankaan tarvinnut aihetta vatvoa sillä urheiluautoilijathan ovat aina olleet toiminnan miehiä ja
niin kaverit päättivät perustaa Suomeen
oikean urheiluautokerhon Sports Car
Club of Helsinki:n.
Nyt 40 vuotta myöhemmin juhlistamme kerhomme pitkää taivalta ja kaikkien
suunniteltujen tapahtumien kunniakkaan
läpiviennin varmistamiseksi kaivataan jälleen urheiluautolijoiden yhteisöllisyyttä.
Tavoitteenamme on ollut suuren urheiluautonäyttelyn järjestäminen, mutta sen
suhteen olemme kohdanneet myös vastoinkäymisiä. Kartoitetut vaihtoehdot ovat
olleet joko liian kalliita tai turvallisuusvaatimusten täyttäminen olisi ollut lähes
mahdotonta. Nyt on heitetty veteen viimeinen koukku. Mutta jos se nappaa niin
kerhomme näyttäytyy näkyvämmin kuin
koskaan. Eli pidelkää peukkuja. Vuosikokouksessa pystymme kertomaan asiasta
enemmän.
Vaikka urheiluautonäyttelyn kohtalo onkin avoin tätä kirjoittaessa, niin SccH:n
kalenteri on suorastaan turvoksissa tapahtumista. Pitkästä aikaa osallistumme
American Car Showhun Pääsiäisenä Helsingissä ja heti Vapun jälkeen vastassa on
Classic Motorshow Lahdessa. Sportscar
Breakfast Clubin (SBC) päivät on merkitty kalenteriin eikä myöskään sovi unohtaa
perinteistä Concours d´Elegance tapah-

tumaa Turun Harjattulassa. Näihin kaikkiin tarvitaan kerholaisten ideoita, autoja
ja työpanosta! Hallitus ottaa mielellään ilmoittautumisia vastaan. Ensimmäinen rypistys on kuitenkin kerhon sääntömääräinen vuosikokous maaliskuun lopulla. On
jälleen aika täyttää kerhon luottamustehtävien vakanssit ja asettaa raamit hallituksen työskentelylle. Juhlavuoden tapahtumat herättävät toivottavasti vilkasta
keskustelua. Kokouskutsu on tässä lehdessä. Tule! Osallistu ja vaikuta!
Ai niin! Nuo kirjoituksen alun kaverit joiden mietteet sysäsivät kerhomme liikkeelle olivat Hans Nordström ja Leif Nylund.
y
Hyvää
Juhlavuotta!
Arno Seppänen
puheenjohtaja

Siipimutteri
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Getting
ready

Pernod Cup – Kerholla uusi
karting-mestari
Marraskuun pimeässä ja märässä kelissä joukko kerholaisia vetäytyi Käpylän Kart’in Clubille ratkomaan keskinäistä paremmuuttaan ratin vääntämisessä ja
kierrosten keräämisessä legendaarisen
Pernod Cupin merkeissä. Oli aika kisata
SCCH:n karting-mestaruudesta.
Kisapaikalla ajotunnelmaan virittäytyi
15 voitontahtoa uhkuvaa kisailijaa painoluokissa höyhen-ei enää niinhöyhen.
Kisa tultaisiin ajamaan mini-GP-muodossa, jolloin yhdistetyn lämmittelyn ja aikaajon tuloksena saadaan lähtöjärjestykset
sekä A- että B-finaaliin.
Silminnäkijöiden mukaan rauhallinen rataan tutustuminen ja lämmittely kesti noin
kaksi ensimmäistä kurvia, jonka jälkeen
kukin pani parastaan höylätäkseen kierrosajoista pois viimeisiä sekunninkymmenyksiä. Armottoman vääntämisen jälkeen nopeimpien kierrosaikojen ukot ja
sitä myöten A-finalistit olivat selvillä. No-
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peimpaan finaaliin menivät Mikko, Jesse,
Jermu, Markus, Sampo, Peter ja Antti. Bfinaalin ajautuivat Teppo, Jasu, Erik, Risto, Esa, Jarkko ja Seppo. B-finaali ajettiin
ensin ja sen voittaneelle Erikille tarjottiin
mahdollisuutta jatkaa kilvoittelua myös Afinaalissa, mutta kädet olivat kuulemma jo
liikaa hyytelönä… Eikä kukaan muukaan
B-miehistä ollut enää halukas jatkamaan
ajojaan parhaassa A-ryhmässä.
Oli siis finaalin aika. Finalistit starttasivat kiihkeissä tunnelmissa ratkaisevalle 20
minuutin kisapätkälle. Vauhti oli hurja, ja
ajoista tippui kierros kierrokselta ylimääräiset pois, kunnes etenkin kärkipään kuskien saavuttamat ajat olivat jo yllättävän lähellä Kart’in Clubin sen hetken kovimpien
kisakuskien kierrosaikoja. Näyttäviä ohituksia ei kuitenkaan nähty juuri nimeksikään
ja kilpailijat kaahasivatkin maaliin lähes lähtöjärjestyksessään. Voittajaksi ja SCCH:n
vuoden 2014 Karting-mestariksi huristeli

Start line
Sampo Muje. Hyvä Sampo! Hurraaa!
Podiumin alemmille tasoille kaasuttaneita muistettiin pienillä puteleilla kuplivaa, kun taas voittajalle luovutettiin kisan
sponsorin mukaisesti kunnon leka Pernod-pastissia kisanjälkeisiä kuumaa jälkipeliä viilentämään.
Nesteytyksen lisäksi aina kateissa olevan kiertopalkinnon sijaan siirryttiin samalla jakamaan voittoon ajaville karting-mestareille ihan ikiomaksi saatava
palkintopokaali, josta pastissia on sitten
kiva siemailla yhdessä matkaan tarttunei-

den varikkotypyjen kanssa. Toivottavasti
pysti istuu napakasti Sampon 991:n mukitelineessä…!
Palkintojenjaon yhteydessä muistettiin
pokaalilla myös viime vuoden voittajia, sillä tuolloin(kin) sattui kerhon kiertopalkinto
olemaan paikassa nimeltä jemma. Palkintopystin vuoden 2013 nopeimpana kerholaisena nappasi Jermu Numminen. Kisan
nopein oli tosin tuolloin vielä kerhon ulkojäsen Matteo Mossa, joka ansaitun voiton
myötä uskaltautui jälkikäteen liittymään
myös kerhon viralliseksi jäseneksi.

Race

Siipimutteri
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Scch ry
Pernod Cup

Slide
Onnittelut vielä kisat voittaneille ja kiitokset myös muille Pernod Cupissa lusikkansa pohjaan painaneille!
Pernod Cup Hall of Fame
Juttu ja kuvat: Teppo Lehtiniemi
Results

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

T. Koski
M. Saario
T. Koski
H.Aalto
T.Koski
J.Nylund
K.Blom
J.Nylund
J.Nylund
J.Nylund
J. Hottola
ei ajettu
ei ajettu
P. Wirkkala
M. Hyykoski
P. Hasselgren
J. Numminen
S. Muje

Podium
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SCCH:N JÄSENMAKSU
VUODELLE 2015
Muistathan lunastaa oikeuden nauttia SccH:n vuoden 2015
tarjonnasta ja maksaa jäsenmaksusi HETI!
Eräpäivä meni jo. Maksutiedot:
Tilin n:ro: Danske bank FI83 8000 1170 3020 39
Maksun saaja: Sports Car Club of Helsinki
Maksun määrä: 40,- €
Viite: 107
Jos maksat jäsenmaksun muulta kuin omalta tililtäsi älä
ä käytä
käy
ä ttä
ä
viitettä vaan kirjoita viestiin maksetun jäsenen nimi.

KUTSU
Sports Car Club of Helsinki
sääntömääräinen vuosikokous
Aika: Lauantai 28.3.2015 klo 11:00
Paikka: Allun Grilli, Myyrmäentie 2 C, 01600 Vantaa
aa
Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
tt::
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien lausunto

7. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet vuodelle 2016
8. valitaan hallituksen jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. juhlavuoden 2015 toimintasuunnitelma
• tapahtumat, talousarvio
• mahdolliset päätösasiat
11. muut asiat

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Muistathan, että lunastat osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuden
ainoastaan maksamalla jäsenmaksusi kokoukseen mennessä!

Siipimutteri
Sii
i
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9

Erkki Vanhanen esitelmöi

SccH 11.12.2014 @ Alfamer, Helsinki
SccH ry:n vuoden 2014 viimeinen kuukausikokous toteutui mm. auto- ja moottorialan kirjoihin erikoistuneen kirjakauppa
Alfamerin myymälässä vierailemalla 11.
joulukuuta. SccH on aikoinaan vieraillut
Alfamerissa vuosia aikaisemmin toisaalla
vanhassa myymälässä, minkä jälkeen Alfamerin omistuskin on vaihtunut. Tällä kertaa meitä saapui paikalle lopulta yhteensä
noin 20 henkeä. Kaisaniemessä oli tors-

tain ohjelmassa etukäteen informoidusti
tarjouksia, arvontaa ja pullakahvitarjoilua.
Yllättäen paikalla oli meitä vastaanottamassa henkilökunnan lisäksi toimittaja,
moottoriurheiluasiantuntija ja -selostaja
sekä nykyisin myös kirjailija Erkki Vanhanen. Tervetulokahvien ja lyhyen firmaesittelyn jälkeen Vanhasen Eki piti mielenkiintoisen esityksensä liikenteellisiin asioihin
liittyen, huumorin ja valokuvien kera.

Janne saa kirjaansa
Ekin omistuskirjoituksen

Arvontaa
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Alfamerin
myymälässä

Ennen myymälään ja kirjavalikoimiin tutustumista Alfamer järjesti arvonnan, josta moni voitti kilpa- ja urheiluautoaiheiset
kirjapalkinnot. Omatoimisen valikoimiin
tutustumisen ja alennusten hyödyntämisen ohessa oli Mannisen Esalla mukana
SccH:n ihkauusia kerhopaitoja myytävänä ensimmäistä kertaa.
Kuukausitapahtumassamme mm. kahvit tarjonneen Alfamerin jälkeen hurjim-

mat lähtivät vielä jatkamaan iltaa SccH:n
perinteiseen torstaikahvitteluun.
Kiitokset vielä Alfamerille ja
Erkki Vanhaselle!
Teksti & kuvat
Pasi Marjamaa

Alfamerin myymälää
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Lajiesittelyä

PKSRCA 26.2.2015
Pääkaupunkiseudun RC-autolijoilta saatiin kutsu tulla tutustumaan Tikkurilan RCkeskukseen. Anttilan entisen tavaratalon
tiloissa olikin tarjolla hieman pienempi
harjoittelurata sekä suorastaan hulppeat
krossi- ja touring kilparadat. Antti Rasi ja
Tatu Kolehmainen toimivat illan isäntinä
ja Tatu perehdytti meitä RC-autoilun saloihin sekä antoi hyviä vinkkejä siltä varalta, että lajikärpänen pääsisi puremaan.
Kun kyseessä oli normiautoja pienemmät
kulkineet niin tilaisuus oli houkutellut paikalle myös muutamia SccH-perheiden
junnuja. Taisivat iskät jäädä näillä radoilla
kierrosajoissa kakkosiksi?
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Ensi talveksi Pääkaupunkiseudun RCautoilijat joutuvat etsimään uuden paikan
sisäradalleen kun talo puretaan alta, mutta kesäkaudella lajiin voi tutustua ja sitä
harrastaa Vantaan Vauhtikeskuksessa ja
Tattarisuon asfalttiradalla.
PKSRCA on yli 350 jäsenellä Suomen
suurin pienoisautoseura ja myös AKK
Motorsport ry:n jäsen.
Juttu ja kuvat: Arno Seppänen

Lähtöruudukko

Ammattilaisnäyte
vauhdista

Ei ehkä nopein tapa
edetä radalla
Sosiaalisempi laji
kuin isourheiluautoilu

Siipimutteri 13

Chapron-korinen Delahaye 235 oli
paremmassa ryhdissä kuin monet
sisarensa. Hinta-arvioksi tälle entisaikojen kaunottarelle esitettiin
30000-40000 €. En tiedä, pääsikö
vanhus uuteen kotiin.

Retromobile 2015
Retromobile 2015 Pariisissa oli tänä
vuonna mahdollisesti tavanomaistakin
mielenkiintoisempi mobilistien vierailukohde. Sopivasti muutama viikko ennen
tapahtumaa tuotiin monessa mediassa
julkisuuteen tieto Ranskassa olevasta
hyvin erikoislaatuisesta autokokoelmasta. Nyt on selvää, ettei julkisuuteen tulon
hetki ollut sattumaa, iso osa tästä Baillonkokoelmasta nimittäin oli huutokaupattavana Retromobilessa.
Autohuutokaupassa oli toki suuri joukko muitakin hienoja ja pääosin myös aika
hintavia vaunuja. Baillon-kokoelma oli
kuitenkin aivan oma lukunsa. Muutamilla, mahdollisesti käytännön sanelemilla, mutta ehdottomasti kiinnostavuutta lisäävillä markkinoinnillisilla toimenpiteillä
nämä erikoiset autot saivat Retromobilen
vierailijoiden täyden huomion.
Baillon-autot esiteltiin omassa hallissaan, minne pääsyä rajoitettiin mukavas-
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ti. Aloitin paripäiväisen näyttelykierrokseni
perjantaina, jolloin tähän halliin ei tavallinen yleisö päässyt kuin vasta illalla klo
17 jälkeen. Minulta tämä käynti jäi silloin
väliin, koska nähtävää oli muuallakin yllin kyllin. Keskustelin muutaman lehdistökortilla halliin päässeen kynämiehen kanssa, ja sain hiukan esimakua siitä, mitä olisi
nähtävänä, jos näyttelyyn pääsisi tutustumaan. Kiinnostus vain lisääntyi.
Ja pääsihän sinne. Lauantaina oli yleisöpäivä. Halliin päästettiin kerrallaan vain
kohtalaisen pieni joukko vierailijoita, joten
pitkä jonotus oli itsestään selvää. Lavastus oli mainio. Pimeässä näyttelyhallissa
oli kymmenittäin autoja, joiden merkeistä ja malleista valtaosaa en ollut koskaan
aiemmin nähnyt luonnossa, ja tuskin kuvissakaan. Autot oli valaistu spotti-valoilla osin ulkoa, osin sisältä. Vuosien pöly,
hämähäkinseitit, kolhut, ruoste - kaikki
sellaisenaan, aivan kuin autoihin ei olisi

Tämä jo hiukan ylipatinoitunut ajokki
on ollut aikanaan hieno auto, siitä ei
voi olla eri mieltä. Mikä se on merkiltään - enpä tiedä, ei aavistustakaan…

560 kuutioinen Simca Gordini saattoi
viedä kuljettajaansa parhaimmillaan
135 km/h nopeudella. Kilpailuissakin
on numerosta päätellen oltu, mutta
yleiskilpailussa ei varmaankaan kovin
korkeilla sijoituksilla.

koskettu kymmeniin vuosiin. Taustamusiikkina soi vaimea, melankolinen piano.
Yleisöstä näki, että kokoelma kosketti.
Mitä sitten autot olivat. Ranskassa kun
oltiin, oli selvää, että joukossa oli runsaasti ranskalaisautoja. Hienoja sellaisia; Delage, Delahaye, Bugatti, Facel Vega, Talbot-Lago, Amilcar, Berliet - luulin Berlietin

valmistaneen vain kuorma-autoja. Italialaismerkeistä luonnollisesti Maserati ja Ferrari useilla yksilöillä, ja lisäksi jokunen brittiläinen ja saksalainen auto.
Autot oli hankkinut aikoinaan henkilö,
jonka aisti arvostaneen autokauneutta ja
-tyyliä. Aivan erityinen kokoelma, mutta millaisessa kunnossa se oli nyt, 2000-luvun

Vuoden 1961 Osca
1600 GT Touring on
hieno auto.

Vararengas nousee
tarvittaessa kätevästi tarjolle apukuljettajan
paikalle - tuo ruskeassa
suojapussissa oleva esine siis. Siitä mekaanikon,
tyttöystävän tai vaimon on
se helppo ottaa ja vaihtaa
alle tilanteen niin vaatiessa.
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Porsche 718 RSK:n mallia valmistettiin vain 35 yksilöä. Kilpa-autoilija Roy
Schechterillä oli tuuria, suhteita, rahaa tai kaikkia niistä, kun sai hankittua tämän kilpurin 8000 dollarilla vuonna 1959. Kilpailuhistoriaa autolle syntyi mm.
Bahaman vauhtiviikoilla, tosin tällä yksilöllä ilman mainittavaa menestystä.
Retromobilessa, kymmeniä vuosia parhaita aikojaan myöhemmin? Pääosin varsin
kurjassa kunnossa. Jotkut ajokeista olivat
ruosteen polttamina lähes luhistuneet kasaan. Vaikka ylväistä ulkomuodoista oli jäljellä vain haalea hahmo, ne saattoi silti tunnistaa arvokkaiksi aikansa autoksi.
Kokoelman tunnetuin auto oli varmaankin vuoden 1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider, minkä toistaiseksi tuntematon kansainvälinen keräilijä huusi itselleen
kovaan hintaan. Yli 14 miljoonaa euroa tuli
tämän auton hinnaksi. Kohtalaisia hintoja
maksettiin myös muutamista muista autoista. Baillotin kokoelmasta luonnollisesti parhaiten säilyneet nousivat hintoihinsa,
vuoden 1956 Maserati Gran Sport Berlinetta, pari miljoonaa ja vuoden 1949 Tal-
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bot-Lago Grand Sport Saoutchikin korilla,
sekin lähes kaksi miljoonaa.
Halvemmallakin olisi toki voinut päästä omaan aarteeseen kiinni, esimerkiksi vuoden 1927 Amilcar Biplace:in arvioitu hintahaarukka oli 3 000 - 5 000 euroa.
No, arvio ei nyt osunut, auto myytiin lähes
55 000 eurolla keräilijälle. Kaikkiaan huutokauppaa Retromobilessa käytiin lähes
46 miljoonalla eurolla.
Varsinainen näyttely oli myös mielenkiintoinen. Nähtävänä oli autoerikoisuuksia aika isoina annoksina. Espanjalaisia
Pegasoja oli saatu koottua nähtäville kymmenkunta, pääosin omalle osastolleen.
1950-luvun Mercedes Benz 300 SL:stä lokinsiipiovilla tai avonaisena saattoi näyttelykäytävien risteyksessä pyörähtämällä

Maserati 8CM vuodelta
1934. Kolmelitrainen suora
kahdeksikko laulaisi suorine putkineen nykyformulat
suohon. Tämän mallin kultakausi oli vuosina 19311933, kun aikakauden kova
kuski Tazio Nuvolari oli kutsuttu Maseratin talliin töihin. 220 hv, 250 km/h olivat
huimat lukemat , kun kilpaa
ajettiin ajan hengen mukaisesti ns. paitahihaisillaan.

Pegaso Z102 Competition coupe vuodelta 1954. V8-moottori mekaanisella
ahtimella kuulemma
riitti Ferrarien päihittämiseen. Muotoilu on
omanlaisensa.
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laskea ainakin 17 yksilöä! Ja oli toki muutakin; Bugatteja, Ferrareita, Jaguareja,
Porscheja ja Ranskassa kun oltiin, tietysti
monia ranskalaismerkkejä.
Myyntipöydistä omaan laukkuun päätyi
joitain pisteosia omiin autoihin, jokunen
hankalasti löydettävä kirja sekä takavuosien autoesite. Tavaratarjonta ei määrällisesti ollut huippuluokkaa, mutta löytöjä tuoltakin olisi voinut tehdä. Myyjät toki
näyttivät olevan isolta osin sitä samaa
porukkaa, joka näitä kansainvälisesti tunnettuja tapahtumia kiertää.
Mitäpä sitten muuta Retromobilen
ohessa? Pariisin kirpputorit ovat tietysti
erityinen juttu. Katukirppikseltä Porte de
Vanvesin liepeiltä ostin elämäni ensimmäisen äänilevyn. Musiikkisisällöstä ei

ole aavistustakaan, mutta 60-lukuisessa
levykannessa MG:n keulalla poseeraava
poptähti 2 euron hinnalla päätyi nyt minun kokoelmaani. Saint-Ouenin kirpputori ei ollut oikein suomalaista mielikuvaa
vastaava kirpputori, vaikka sitä mainostetaankin maailman suurimmaksi laatuaan.
Sieltä olisi ollut mahdollista hankkia vaikkapa 6-sylinterinen lentokone-boxer, minkä peilinkirkkaaksi kiillotettu olemus lasikantisen pöydän osana olisi ollut upea
lisä kenen tahansa kotikalustukseen. Se
ei ollut edullinen.
Vierailuni Retromobileen oli ensimmäinen käyntini ranskalaisessa autotapahtumassa. Pidennetyn viikonlopun retki oli
oikein mukava ja myönteinen.
Teksti ja kuvat: Esa Manninen

Lappu ikkunassa kertoo, että Ferrari Enzon olisi saanut ostaa. Tavattoman
ajaton on tämän auton muotoilu. Ikää taitaa olla jo runsaasti yli 10 vuotta,
mutta se ei muodoissa paina. Enzo on ollut ainakin jossain vaiheessa maailman kalleimpien autojen TOP10-listalla.
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Siipimutterin historiaa….
vuonna 1976
40-v. Juhlavuotemme kunniaksi Siipimutterissa esitellään tänä vuonna vanhoja
juttuja menneiltä vuosikymmeniltä. Tässä ensimmäisessä menemme 70-luvulle
ja kerhomme ensimmäisessä 1/1976 Siipimutterissa julkaistuihin juttuihin.
Ensimmäinen jutuista raportoi kevään
1976 tapahtumista, joissa kerhomme oli
mukana. Kevättalvella 1976 Jäähallissa
pidettiin Vauhti- ja MP-76 –näyttely, jos-
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sa SccH esiintyi kolmen auton voimin. Ensimmäinen laajempi julkinen kerhon kaluston esittely tapahtui 8.5.1976 Keimolan
ajojen yhteydessä. Jutun mukaan 17 autoa ajoi näytösluotoisesti kierroksen kilparadalla. Tästä jutusta voisi olettaa että
kaikki 17 olivat SccH:n autoja; jos näin oli,
on se loistava saavutus, kun jäseniä kerhossa oli tuohon aikaan noin 50. Samana keväänä esiteltiin kerhon kalustoa jutun mukaan myös Artukaisten ajoissa.

Toinen jutuista käsittelee tutun Siipimutteri
–lokasuojatarran käyttöä. Samat säännöt
tarran käytöstä ja liimaamisesta autoon
koskevat meitä edelleen kerhomme virallisten sääntöjen mukaan. Tuo asiapullosalkun käyttö kerhon asioiden hoidossa lienee kuitenkin vähentynyt merkittävästi… ;)
teksti: Jouni Vierimaa
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SccH 40-vuotta Tapahtumaka
Tapahtumak
Maaliskuu:
26.3. (torstai)
3D-mallintamista ja -tulostusta + Triumph-näyttely,
Porvoo (Kuukaustapahtuma)

28.3. (lauantai)
SccH:n Vuosikokous, Allun Grilli, Vantaa

Huhtikuu:
3.- 6.4. (perjantai-maanantai)
American Car Show, Messukeskus (SccH:lla oma osasto)
Kuukausitapahtuma ilmoitetaan myöhemmin

Toukokuu:
2.- 3.5. (lauantai-sunnuntai)
Classic Motorshow, Lahti (SccH:lla oma osasto)

9.- 10.5 (lauantai.-sunnuntai)
Äitienpäiväajelu Kaakkois-Suomeen
(reitti ja kohde ilmoitaan myöhemmin)

23.5. (lauantai)
Sportscar Breakfast Club, klo 10-12 Ilmailumuseo,
Vantaa (kesän ensimmäinen SBC SccH:n isännöimänä)

Kesäkuu:
6.6. (lauantai)
Sportscar Breakfast Club, klo 10-12 Ilmailumuseo, Vantaa

13.6 (lauantai)
Concours d’ Elegance kokoontumisajo Åboa Rally Storico Turkuun

14.6. (sunnuntai)
Concours d’ Elegance Turku Harjattula, Kakskerta

18.6. (torstai)
Hyväntekeväisyysajelua Alastaron Moottoriradalla klo 10-13

27.6. (lauantai)
Sportscar Breakfast Club, klo 10-12 Ilmailumuseo, Vantaa

29.6. (maanantai)
Kumipallo4000 39.6.-5.7.
Kuukausitapahtuma ilmoitetaan myöhemmin
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alenteri 2015:
Heinäkuu:
11.7. (lauantai)
Sportscar Breakfast Club, klo 10-12 Ilmailumuseo, Vantaa

27.7. (lauantai)
Sportscar Breakfast Club, klo 10-12 Ilmailumuseo, Vantaa
Kuukausitapahtuma ilmoitetaan myöhemmin

Elokuu:
2.8. (sunnuntai)
Ajoharjoittelu-/Ratapäivä, Alastaron Moottorirata

8.8. (lauantai)
Sportscar Breakfast Club, klo 10-12 Ilmailumuseo, Vantaa

15.-16.8. (lauantai-sunnuntai)
Historic Grand Race, Ahveniston Moottorirata. Hämeenlinna

22.8. (lauantai)
Sportscar Breakfast Club, klo 10-12 Ilmailumuseo, Vantaa

Syyskuu:
5.9. (lauantai)
Sportscar Breakfast Club, klo 10-12 Ilmailumuseo, Vantaa

SccH 40v Juhlat – Aika, paikka ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin

Lokakuu:
Kuukausitapahtuma ilmoitetaan myöhemmin
emmin

4 0- v
H
cc

tt
a

Pernod Cup – SccH Open mikroautokisa
sa
(aika ja paikka myöhemmin)

S

Marraskuu:

Joulukuu:
SccH:n pikkujoulut
n)
(aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin)

1

5–2
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