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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.

Päätoimittajan palsta
Pääkirjoitus – Siipimutteri 2/2015

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: Chevrolet Corvette Stingray
Coupe C3, Jouni Vierimaa

Tänä vuonna aloitimme kesän ”jenkkityyliin” pääsiäisenä Messukeskuksessa kun
esittelimme kalustoamme American Car
Showssa. Tapahtuma oli hieno ja SccH
sai ansaittua huomiota kerhona. FHRA:n
taholta tuli myös kehuja ja meidät kutsuttiin jo mukaan myös ensi kevään American Car Showhun. Toivottavasti moni jäsenistämme vieraili tapahtumassa. Juttu
kuvineen löytyy tästä Siipimutterista.
Jos joku myöhästyi tuosta kevään ensimmäisestä SccH:n julkisesta esiintymisestä, niin seuraava mahdollisuus oli
jo pari viikkoa myöhemmin, eli vappuviikonloppuna Classic Motorshowssa Lahdessa. Saimme haalittua todella isolle
220 m2:n osastolle peräti 9kpl näyttäviä urheiluautoja hieman ”haasteellisesta” näyttelyajankohdasta huolimatta. Juttu löytyy tästä lehdestä.
Kesämme jatkuu vauhdikkaasti tämän
lehden ilmestyessä 23.5. ensimmäisellä
SccH:n organisoimalla Sportscar Breakfast Clubilla Ilmailumuseossa Vantaalla.
SBC tapahtumia järjestetään kaikkiaan
8kpl. Viimeinen järjestetään 12.9., viikko
SccH:n 40v juhlanäyttelyn jälkeen. Kaikissa tapahtumissa on valokeilassa joku
autoliike, autokerho tai muu autoalan yritys. Ensimmäiseen SBC:hen olemme
saaneet mukaan Sports Car Centerin ja

Prestan autonhoitotuotteita esittelevän
yhteistyökumppanimme Presco Oy:n.
Keskikesän juhlaa eli Juhannusta lähestyttäessä 13.-14.6. esiinnymme näyttävästi kesän hienoimmassa urheiluautotapahtumassa Sportscar Concours d’
Elegancessa Turun Kakskerrassa. Kesämme huipentuu sitten kerhomme 40v.
Juhlanäyttelyyn 5.9. Helsingin Rautatientorilla ja illalla juhlimme näyttävästi Helsingissä myöhemmin ilmoitettavalla
ohjelmalla. Juhlanäyttelystä on tässä lehdessä oma juttu ja terveiset näyttelykoordinaattoriltamme Tero Nummenpäältä.
Päivitetty Tapahtumakalenteri löytyy
myös tästä lehdestä, joten nyt kannattaa
raivata tilaa omaan kalenteriin tätä kerhomme näyttävää juhlakesää varten.
Tässä lehdessä lisäksi juttuja alkukevään kuukausitapahtumista ja juttuja
80-luvun Siipimutterista. Pasi Marjamaa
ja Esa Manninen vierailivat Goodwood
Member’s Meetingissä ja kirjoittivat yhdessä siitä näyttävän jutun tähän lehteen.
Kiitokset Pasille ja Esalle!
Viihtykää lehtemme parissa ja tavataan
kesän tapahtumissa !
Kaunista kesää ja ajokelejä odotellen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
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SccH 40-vuotta
Tapahtumakalenteri 2015:
Toukokuu:

Elokuu:

23.5. (lauantai) Sportscar Breakfast Club,
klo 10-12 Ilmailumuseo, Vantaa
(vieraina Sports Car Center ja Presco)

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

30.5. (lauantai) Kerhoajelu Mustion linnaan
(varapäivänä sunnuntai 31.5.)
HS:n valokuvaaja Kimmo Taskinen kuvaa
kerhomme autoja syksyllä ilmestyvään
urheiluautokirjaan.

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

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
(Grips Garage esittäytyy)

Syyskuu:
5.9. (lauantai) SccH 40v Juhlanäyttely
Rautatientorilla Helsingissä
– Iltajuhlan aika, paikka ja ohjelma
ilmoitetaan myöhemmin.
12.9. (lauantai) Sportscar Breakfast Club,
klo 10-12 Ilmailumuseo, Vantaa
(Presco ja Miata Club Finland esittäytyvät)

27.6. (lauantai) Sportscar Breakfast Club,
klo 10-12 Ilmailumuseo, Vantaa
(Kumipallo4000 kalusto esittäytyy
+ mahdollisesti AutoCarrera)

Lokakuu:

29.6. (maanantai) Kumipallo4000
39.6.-5.7.

Marraskuu:

Kuukausitapahtuma ilmoitetaan
myöhemmin

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

Heinäkuu:

Joulukuu:

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

Kuukausitapahtuma ilmoitetaan
myöhemmin

SccH:n pikkujoulut
(aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin)
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myöhemmin
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27.7. (lauantai) Sportscar Breakfast Club,
klo 10-12 Ilmailumuseo, Vantaa

Puheenjohtajan palsta
Jotta tällä palstalla ei aina tarvitsisi tuijottaa puhiksen itsetyytyväistä naamaria
niin laitanpa jopa hieman suttuisen kuvan
tämän vuoden Techno Classica Essen
-messuilta. Kuva on jonkin kerhon osastolta ja kertoo ehkä sen, että Saksanmaalla tällaiset näyttelyt ovat ennen kaikkea kerholaisten tapaamistilaisuuksia.
Messuilla vietetään koko päivä ja ajasta
suuri osa menee kerhon standilla istuskellen ”Benzinsprechen” merkeissä.
Miltä kuullostaisi jos esimerkiksi ensi
vuoden Classic Motorshow toteutettaisiin kerhon osalta seuraavasti: Vuokrataan Messilästä 10 hengen mökki tai kaksi sellaista. Rakennetaan koko jengillä
kerholle näyttävä osasto, vietetään iltaa
yhdessä, grillaillaan, nautitaan hieman
punaviiniä ja parit oluet saunan päälle.
Messupäivinä sitten vuorotellaan tasaisesti osaston päivystyksessä, kierrellään

näyttelyä ja istuskellaan omalla standilla
vaikka kahvia nauttien.
Nuo tuo ajatus lähti Essenistä, mutta myös siitä, että kerhon tapahtumien
-etenkin näyttelyiden- rakentaminen on liian harvan harteilla. Itse rväänsin lähes yksin kerhon osaston Pääsiäisen American
Car Show:ssa. Vielä rankemman urakan
sai Esa Manninen joka heti Vappukanuunan perään loihti SccH:lle upean osaston
Lahden Classic Motorshowhun. Iso kiitos
tietenkin teille jotka annoitte autonne näytteille. Vielä kun saataisiin jäsenistöä esille yhtä innokkaasti kuin jäsenistön autoja. Juhlanäyttely syyskuussa on tämänkin
suhteen SccH:lle näytön paikka.
Members start your engines
Arno Seppänen
puheenjohtaja
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Goodwood GRRC Members’
Meeting 3/2015
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. Pääsylipun maksaneet pääsivät
myös varikolle FoS:n tapaan ja tapahtumassa kilpailtiin moottoriradalla Revivalin
tapaan. Kalusto ja järjestelyt olivat jälleen
täälläkin upeita.
Meitä oli neljä innokasta, joistä kaksi SccH:n jäseniä. Minua itseäni hintavat
pääsyliput arveluttivat aluksi hiukan, aikuisten kahden päivän peruslipun maksaessa 130 puntaa eli samaa suuruusluokkaa Goodwoodin tunnetumpien kolmi- ja
nelipäiväisten tapahtumien kokonaishintojen kanssa.
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Lensimme Gatwickiin perjantaiaamuna
20.3., vuokrasimme vuokra-auton ja lähdimme ajamaan urheiluautoiluun liittyvien kiinnostavien kohteiden kautta illaksi
hotelliimme Portsmouthiin, josta kävimme lauantaina ja sunnuntaina Goodwoodissa. Viimeisen yön ennen maanantain 23.3. paluulentoamme majoituimme
Crawleyssa.
Perjantaina kävimme ensimmäiseksi Romans International -autoliikkeessä
(www.romansinternational.com).
Superautoja oli pihalla ja sisällä mm. Lamboja,
McLareneita, SLS AMG -mersuja ja Alfa
Romeoita niin avoina kuin kovakattoisina sekä sisarmallit Maserati MC12 ja Fefe
Enzo.
Toisena käyntikohteenamme oli Joe
Macari Performance Cars showroom
(www.joemacari.com). Täällä oli huippu-

Muutamia myytävänä olleita autoja Romans Internationalilla.
valikoima autoja uudessa siistissä sisätilassa. Esim. Ferrareita F40 ja 288GTO
sekä niitä uudempia ja vanhempia klassikkomalleja, Lambo Miura, Porsche 962
ja Maserati MC12 Corsa!
Hotellipaikkakunnalle päin ajaessa reittimme poikkesi kas kummaa McLaren
Technology Centerin portin kautta. Etukäteen kaavailluista vaihtohdoista jätimme
pois Brooklandsin museoineen, koska
siellä käyntiin olisi mielestämme tarvinnut
varata enemmän aikaa kuin mitä meillä
oli käytettävissä.
Vuokra-autolla ajamiset hoidimme porukalla vastuullisesti niin, ettei yhden kuskin tarvinnut olla välttämättä koko viikonloppua ajokunnossa vaan pystyimme
ottamaan rennosti. Vaihtoehtoisena yhteydenpitovälineenä rata-alueella kännyköiden rinnalla käytimme radiopuhelimia.
Viikonloppu oli muun Pohjois-Euroopan
tapaan viileähkö, mutta onneksi pouta.

Tapahtuma-alueella oli viikonlopun aikana myös Bonhamsin huutokauppa. Tapahtuma oli lopulta loppuunmyyty, mutta
silti alueella oli väljempää kuin esim. suuremmassa FoS-tapahtumassa. Matkaporukka suunnittelee jo seuraavaa reissua
samaan suuntaan, etenkin kun yksi porukastamme onnistui saamaan kutsun vierailulle McLaren Technology Centeriin.
Kts.
http://grrc.goodwood.com/section/
members-meeting-73/
http://www.bonhams.com/auctions/22718/
?category=results
http://www.facebook.com/media/set/?set
=a.740892819358424.1073741850.1851349
78267547

Pasi Marjamaa
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Goodwood nimenä kuulostaa mukavalta luultavasti useimpien urheiluautoharrastajien mielestä. Ainakin minun. Joskus
vuoden 2014 syksyllä kuulin matkasuunnitelmasta, jossa Pasi Marjamaa ja pari
muuta urheiluautoista kiinnostunutta
moottorimiestä olivat suunnittelemassa matkaa maaliskuiseen Goodwoodin
Members Meeting -tapahtumaan. Kun
kuulin, että ryhmässä olisi tilaa, en aikaillut hetkeäkään, kun ilmoitin kiinnostukseni lähteä mukaan. Tämä oli niitä asioita,
joista ei ollut aikaa keskustella edes kotiväen kanssa.

Joe Macarin upeaa autokalustoa,
lähinnä äveriäille keräilijöille.
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Matkakohteenamme ollut vuoden 2015
Goodwoodin Members meeting oli järjestyksessä 73. Ensimmäinen Members
Meeting -nimellä Goodwoodissa pidetty kilpailutapahtuma ajettiin vuoden 1949
elokuussa, minkä jälkeen tapahtumia järjestettiin vaihtelevasti joskus useitakin
vuodessa aina vuoden 1966 heinäkuuhun
saakka. Silloin ajettiin 71. kilpailu, minkä
jälkeen seurasi 43 vuoden tauko. Tapahtuma elvytettiin uudelleen vuonna 2014, ja
nyt paikalle pääsi myös Goodwood Road
& Racing Clubin ulkopuolinen yleisö.
Tapahtuma Goodwoodin upeassa ratamiljöössä oli kaksipäiväinen. Erityisen
mukavaa oli, että Paddock-kiertelyä sekä
kilpa-autoihin ja -kuljettajiin tutustumista pystyi tekemään ilman rajoituksia. Ja
kyllä nähtävää riittikin. Ehkä eräs 73. tapahtuman merkittävimmistä anneista oli
McLaren GTR -autojen runsas läsnäolo.
Antoisaan runsauteen oli syynä McLaren GTR:n merkkivuosi. McLaren saavutti GTR-autollaan voiton debyyttikilpailussaan vuoden 1995 LeMansissa. Pienenä
kuriositeettina voisi mainita, että hiukan
olisi ollut aihetta juhlia myös suomalaista
autourheilua, mainitun voiton ajaneessa
joukkueessa nimittäin varsin merkittävän
panoksen antoi J.J. Lehto.

McLaren vietti juhlaansa tuomalla nähtäväksi 16 GTR-autoa. Mukana oli myös
auto, jolla mainittu LeMansin voitto ajettiin. Vallan mukava määrä, kun näitä autoja on valmistettu kaikkiaan vain 28 yksilöä, mitkä kaikki ovat muuten edelleen
autoina olemassa. Eikä autoja ilman voittoja ajaneita kuljettajia, paikalla olivat
maineikkaimmista nimistä mm. Derek
Bell, Steve Soper ja Kenny Bräck. Sunnuntainen lähtö oli näytösajo, vaikkakin
Soper ja Bräck olivat ehkä unohtaneet
sen. Ainakin heidän tapansa ajaa näytösajoa muistutti todellista kilpailua.
Muita harvoin nähtyjä kilpa-autoja olivat ns. High Air Box -kauden Formula 1
-autot vuosilta 1971-1976, sekä C-ryhmän autot. Formuloita oli paikalla reilut
parikymmentä, ja luonnollisesti myös jokunen aikakauden nimimiehistä, kuten
Jochen Mass ja Jean-Pierre Jarier. Nämä
kaverit tekivät autourheilun PR-työtä kukin tavallaan. Ystävällisen ja yleisön positiivisesti huomioon ottaneen Jochen Massin hymy karisi kilpailusunnuntain lopulla.
Kilpailuviikonlopun vakavin onnettomuus
nimittäin tapahtui Roy Salvadori Cup:in
aikana, kun Mass törmäsi Mercedes 300
SLS Porter Specialilla Lister-Jaguarin perään. Pahoilta loukkaantumisilta vältyttiin,
mutta aineellista tuhoa tuli.
Kahden päivän aikana ajettiin kaikkiaan
15 lähtöä, missä tarjottiin kattava, tosin
osin hyvin britti-painotteinen läpileikkaus
kilpa-autoiluun. Vanhimmat ajokit olivat
1920-luvun Bugatteja, joiden kovavauhtinen meno sisäkaarteen puolella roikkuvine kuljettajineen oli hämmästyttävää.
Iso osa kalustosta oli 1950-luvun loppupuolelta 1970-luvun alkupuolelle. Tässä osajoukossa nähtiin runsaasti kovia
ja omintakeisia kilpailuja, joissa erilaiset
pienet ja suuret britti-sedanit kahinoivat
keskenään.
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Tiivistunnelmaisia lähtöjä riitti niin, että
toisinaan oli jo vaikeaa päättää, tutustuiko varikon tapahtumiin, vaiko käynnissä
oleviin lähtöihin. Eipä tullut aika pitkäksi.
Mitä sitten Members Meetingissä oli tarjolla kilpa-autojen, kuljettajien ja kilpailujen ohella. Maailmankuulu englantilainen
keittiö tarjosi sille ominaisia herkkujaan rata-alueen The Great Hall-ravintolassa ja
monissa myymäläkojuissa radan eri puolilla. Auto- ja autokilpailuteemaan sekä vähän muuhunkin liittyviä myyntipisteitä oli
omilla alueillaan radan ympäristössä jonkun verran, joten kotiin vietäviä harrastetuliaisiakin oli vaikeaa jättää ostamatta. Ja
toki aivan oma maininnan arvoinen lukun-

sa on Bonhamin autohuutokauppa, missä viikonlopun aikana huutokaupattiin monenlaista urheiluautopainotteista kalustoa.
Erikoisuudet ja maineikkaan historian autot keräsivät hyvin hintaa, tavallisemmat
yksilöt olisivat olleet hinnaltaan jotenkuten jopa kilpailukykyisiä markkinahintojen kanssa. Jos joku nyt kysyisi, kannattiko Members meetingiin lähteä, vastaisin
oikopäätä, että kyllä kannatti. Tunnelma,
tapahtuman runsas tarjonta ja erinomaisesti toimivat palvelut takasivat sen, että
matka oli kertakaikkisen onnistunut. Mainio teemaan vihkiytynyt matkaseura puolestaan takasi sen, että toiminta Members
Meetingin ympärillä oli myös mukavaa ja
sujuvaa.
Esa Manninen
Niki Lauda voitti vuoden
1975 F1 mestaruuden Ferrari
312T:lla. Members meetingissä
saatiin näyte siitä, kuinka
Ferrari kulkee ja kuinka viihdyttävä, joskin kova ääni
12-sylinterisestä boxerkoneesta lähtee. 312T on
hyvä esimerkki vuosien 19711975 F1-autojen AirBoxkonstruktiosta. Korkealla oleva ilmanottoaukko imi
kokolailla mukavasti ilmaa
520 hv boxerin tarpeisiin.

Peugeot 905 Evo oli kolmoisvoiton auto vuoden 1993
Le Mansin kilpailussa. Tämä
vuoden 1993 auto jäi Peugeotilla viimeiseksi vuosikerraksi C-ryhmässä. Seuraavaksi vuodeksi se siirtyi
F1-sarjaan McLarenin moottoritoimittajaksi moottorilla, joka kehitettiin suoraan
C-ryhmässä käytetystä moottorista. 3,5 litran V10 erottui
äänellään muista C-ryhmäläisistä, ei toki nopeudessakaan ollut häpeämistä.
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Mies ja auto. McLaren M23 vuodelta 1975, jolla Emerson Fittipaldi ja Jochen
Mass kilpailivat tiukasti Ferraria ja Laudaa vastaan. Sarjan voitto meni Laudalle,
mutta Fittipaldi sijoittui toiseksi. McLarenin pääsuunnittelijana toiminut, M23:n
suunnitellut Gordon Coppuck oli paikalla Members Meetingin viikonlopussa.
Kuvassa Coppuck Good Year -lippiksessään on sulautunut muina miehinä
yleisön joukkoon.
Upea Mercedes 300 SLS
Porter Special vuodelta
1955 viimeistä päivää
ehjänä.
Sunnuntain kilpailussa
Jochen Mass törmäsi
vauhdilla Lister-Jaguarin
perään, missä osumassa
molemmat autot menivät
melko kehnoon kuntoon.
Mercedesin arvoksi
luonnehdittiin 4 miljoonaa euroa ja Jaguarin
vaatimattomammin yhtä
miljoonaa.
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”Puukenkä-Austin”, eli Austin A35
oli häkellyttävä ilmestys kilpaautona. Vauhtia riitti 1950-luvulla kilpailleitten autojen lähdössä. Jos
mikään voi enää enempää sympatia- tai säälipisteitä kerätä, on
tässäkin kuvassa taustalla toisen
A35:n takana häämöttävä lähinnä kylpyammeen kanssa samaan
muotoluokkaan kuuluva Nash Metropolitan. Sääliä ei tarvinut pitkään
miettiä, sillä Nash kulki todella kovaa ja pesi vaivatta kilpakumppaneitaan. Sääli olikin sitten se, että
Nashin kilpailu jäi kesken. Näiden
autojen lähdössä kalusto oli kirjavaa, isoa ääripäätä edusti BMW
502 V8 ”Barokkienkeli”.
Derek Bell oli Members
Meetingissä McLaren GTR:n
ohjaimissa. Viisinkertainen
Le Mans -voittaja aloitti
Formula 1 -kilpailijana jo
1968, ja on aktiivivuosinaan
saavuttanut paljon menestystä. Members Meetingissä oli
mukava ilmapiiri ja tapahtuma
taisi olla konkarille hauskanpitoa ja ystävien tapaamista.
Aikaa riitti ihan tavalliselle
yleisöllekin.

Formula Libre autot ennen vuotta 1935 runsaine Bugatteineen olivat varsinainen tosimiesten laji. Olen kuullut sanottavan, että auto on urheiluauto ainakin
silloin, jos kuski pystyy ohjaamossa istuen tumppaamaan tupakan maahan.
Bugatti on urheiluauto. Se on todellinen urheiluauto ilman keinotekoisia määritelmiäkin. Tässä lähdössä Bugatteja oli monta. Nopeaan kaarreajoon kuuluu
roikkuminen sisäkaarteen puolelle kuin kilpamoottoripyöräilija konsanaan.

James Huntin
poika Freddie
on tuttu mies
autokilpailuyleisölle.
Nimikirjoitusten
pyytäjiä oli
jonoksi asti.
Members Meetingissä autona oli
isän aikoinaan
ajama Hesketh
Cosworth 308.
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Tervetuloa SccH-kerhoon,
arvoisat uudet jäsenet:
Ari-Pekka Vainio, Kisko, BMW 635
Kari Patrakka, Porvoo, Porsche 924
Lasse Väänänen, Kuopio, Toyota Supra
Olli Löflund, Tuusula, Porsche 911
Timo Mikkonen, Salo, BMW Z4
Mika Hämeenniemi, Hanko, BMW Z3
Mika Lehtinen, Helsinki, Corvette
Tomi Salminen, Kaarenkylä, Porsche 911
Pekka Heikkilä, Jokioinen, Corvette
Stefan Istomin, Espoo, Mazda MX-5
Oscar Willberg, Karjaa, Porsche 911
Jani Ranta, Kirkkonummi, Honda NSX
Esa Kumpulainen, Helsinki, Mercedes-Benz SL600
Jyrki Alamäki, Imatra, Alfa-Romeo GT1300 Junior & Alfetta GTV
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Classic Remise näyttelyhalli
Düsseldorf

SUUNNITTELUA ILMAN RAJOJA
SccH AIPWorksin vieraana 26.3.2015

Onko sinun 90-luvun Benscosta kaikki kojetaulun kytkimet hajonneet vuosien
saatossa? Varaosakauppiaalta noita lienee turha kysyä, mutta jos kytkimen malli
on tallessa niin 3D-tulostus voi olla ongelman ratkaisu.
SccH sai kutsun AIPWorksin vieraaksi Porvooseen jossa Antti Pellinen valaisi
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meitä SOLIDWORKS 3D-suunnittelusta
sekä esitteli 3D-tulostuksen saloja. Extra-herkkuna tämä kaikki tapahtui keskellä pientä brittiurheiluautojen kokoelmaa.
Jos olet kiinnostunut 3D-suunnittelusta ja tulostuksesta niin tilaa AIPWorksin
uutiskirje linkistä firman sivuilta:
www.aipworks.fi

Essenin messun kylkiäinen
(Düsseldorfin Classic Remise klassikkoautonähtävyyden esittely)
Essenin Techno Classica –klassikkoautomessut tulivat ja menivät taas (15.-19.4).
Tänäkin vuonna messuilla vieraili mitä ilmeisemmin suuri joukko suomalaisia
klassikko- ja urheiluautoista kiinnostuneita köriläitä, kerhostammekin osallistujia
lienee vuosittain enemmän kuin sormia ja
varpaita on yhteensä. Itse messutunnelmasta, upeista autoyksilöistä ja etenkin
niiden poskettomista hintapyynnöistä riittäisi juttua vaikka kuinka. Mutta on Ruhrin alueella muutakin nähtävää kuin messukeskuksen täytteet…
Essen ei ole oikea paikka yöpyä Techno-Classica -visiitin yhteydessä. Sen sijaan pienen polkaisun päässä sijaitseva
Düsseldorf tarjoaakin jo messuväsymystä ja koti-ikävää potevalle turistille täyslaidallisen virikkeitä. Ja kun Düsseldorfissa
ollaan, niin missään nimessä ei kannata jättää käymättä Classic Remise –nimisessä harrasteaitassa.
Classic Remise ei ole automuseo. Se
on toki täynnä toinen toistaan upeampia

autovanhuksia, mittaamattoman arvokkaita keräilyautoja sekä muita legendaarisia klassikko- ja urheiluautoja, niin vanhoja kuin uudempiakin. Mutta se on myös
eläväinen autopajojen ja muiden autoharrastukseen liittyvien liiketoimien keskittymä, joka kätkeytyy historiallisten rakennusten seinien sisään. Voit seurata
(kohteliaan välimatkan päästä) entisöijien
ja mekaanikkojen työskentelyä verstaissaan. Väistelet kapeilla käytävillä ajamalla siirreltäviä harvinaisuuksia. Imet öljyn
ja pakokaasun vienoa tuoksua. Eräänlainen elävä ja toimiva museo.
Classic Remise on paljon muutakin. Se
on korkean profiilin autoharrastamisen konsepti, jonka pohjalta Saksanmaalle on perustettu jo useampikin vastaava autoharrastamiseen liittyvien toimintojen keskittymä.
Olennaisinta tässä konseptissa ovat puitteet, joiksi kelpaavat vain tiettyä arvokkuutta
huokuvat vuosisadantakaiset juna- tai raitiovaunuhallit. Düsseldorfin Classic Remise on
rakennettu entisiin junavarikon tiloihin.
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Classic Remisessä kohtaavat entisöintipajat, klassikkoautoihin erikoistuneet
automyyjät, museokatsastajat, varaosamyyjät, autokerhot, automatkailujen palveluntuottajat, ravintelit, tapahtumat, autoharrastajat ...ja lasivitriineihin näytteille
asetetut, toistensa päälle pinotut, ihan
vaan varastoitavana olevat yksityisten
harrasteautoilijoiden silmäterät!

Näistä lasiakvaarioista löytyy kaikki ne autot, joiden kuvat jokaisella pojalla on ollut
huoneensa seinälle teipattuina. Countach,
lokinsiipi, sama Roadsterina, Testarossa,
Bugatti, Bentley, McLaren, Ferrarit, Porschet, MB:t, BMW:t, Stratos, Horsch, GTO,
E-type, 2.7 RS, Qvale… You name it! Ihan
mikä vaan peli, joiden hinnat saattavat olla
muutamista tuhansista useisiin miljooniin!

Idea on, että voit tuoda klassikkosi säilytettäväksi lasein suojattuun, vain sinun autollesi varattuun tilaan, josta voit sen millon
vain käydä noutamassa mukaasi mutkateille. Ja silloin kun et aja sillä, muut voivat
ihailla turvallisesti sijoitustasi lasikuutioissa.
Ja kaikki siinä muutamien senttien päässä
kaiken kansan pällisteltävinä. Kyllä, kaiken
kansan. Sisäänpääsy on ilmainen.

Kuvat kertovat enemmän kuin mykistynyt autoharrastaja… Ohessa kuvia
toissavuotisen
Techno-Classica-visiitin yhteydessä vierailemastamme Düsseldorfin Classic Remisestä. Lisää kuvia sekä Düsseldorfin että Berliinin (jossa
vierailin tässä hiljattain) kohteista löydät
SCCH:n verkkosivustolta: www.scch.fi/
kuvagalleriat.

Autourheilutaidetta
Hankkija on tuonut Suomeen
joskus Possun traktoreita

Hallikuvaa

AC Cobra 427

Harvemmin nähty Aston Martin
Vantage
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Ferrari 360
Spider satiinimustana

Jaguar C-Type Proteus
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Classic Remise –brändin alla toimiva kohteita löytyy tänä päivänä Düsseldorfin lisäksi siis myös Berliinistä. Molemmat toimivat
alunperin Meilenwerk-nimellä, kuten myös
Stuttgardissa oleva, nykyään MotorWorld –
nimellä tunnettu kohde. Meilenwerk oli konseptin alkuperäinen nimi ja brändi, jolla eri
kaupunkien kohteet tunnettiin. Ajan saatossa ja pienten kähinöiden saattelemana

entiset yhteistyökumppanit ovat lähteneet
kehittämään omia autoharrastamisen keskittymiä omilla nimillään ja omiin kiinteistökehityskohteisiinsa. Sekä Classic Remise
Düsseldorfin, Classic Remise Berliinin ja
Stuttgardin MotorWorldin lisäksi puuhataan
alkuperäisellä Meilenwerk-nimellä kohteita
Berliiniin, Hampuriin ja Zurichiin, mutta yksikään näistä ei vielä ole toiminnassa, vaik-

ka sopivat historialliset rakennukset kiinteistökehittämiselle onkin jo löydetty.
Tällainen pitäisi saada ehdottomasti Suomeen… Jätkäsaaressa oleva Golden Classic Car Show & Cafe on jo hyvä
harjoitus, mutta toteutuksen voisi tehdä
vielä näyttävämmin ja toimivammin vaikkapa tulevan Guggengaggenkekkosen
museon ja Design-museon välimaas-

toon, jossa valtio myy Puolustusvoimilta
tarpeettomaksi jäänyttä Kaartin maneesia, nykyistä PV:n parkkilaitosta(!). Tai sitten Vallilassa VR:n entiset konepajat…
Rahamiehet ja muut mesenaatit, eiku jonoon vaan! Autoharrastajien mekan konsepti on jo valmis!
Matkailu- ja äimistelyterveisin,
Teppo Lehtiniemi

Autoja ja kulkuneuvoja
joka lähtöön

Little
Bastard
Himself

Morgan Aero

Porsche Speedster
James Dean replica

Ferrari FXX..... Uuh!

Klassikkoautoja
kahdessa kerroksessa
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Lambo
Countach
Pantera ja Martini Racing Possu

Ferrari Dino

Pajatunnelmaa
Classic Remise Berliinistä
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Sisäkuva
Speedsteristä

Teipit
estävät
istumisenhimoa

Ylellinen
ja edelleen
tyylikäs
Countachin
sisusta

Tapsa ihailee
Wiesmannia
Yleisnäkymää hallista

Vanha Alfa ja
Aston Martin DB9
+ liuta Possuja
Pasi, Markku ja Tapsa
yhteiskuvassa

Myös veneitä voi säilyttää ja esitellä näin
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Tapsaa ja Markkua
kiinnostaa autokalenteri
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Jensen Interceptor III

Yleiskuva osastolta

Ferrari 308 GTS Turbo

Corvette Stingray C3

Ferrarien perät

American Car Show 2015
SccH esiintyi menneenä Pääsiäisenä monen vuoden tauon jälkeen kalustollaan legendaarisessa American Car
Showssa. Kerhomme ensimmäisinä toimintavuosina olimme muutaman kerran mukana tapahtumassa. Nyt kerhomme juhliessa 40 vuotista taivaltaan, paluu
tähän tapahtumaan oli juuri oikea tapa
tuoda meitä esille ja hankkia lisää näkyvyyttä. Tapahtuman järjestävä FHRA halusi niin ikään uudenlaista kiinnostavuutta näyttelylleen hankkimalla perinteisten
jenkkiautojen lisäksi näytille mm. Tuningautoja ja erilaista kilpakalustoa kerhomme urheiluautojen lisäksi.
Pääsimme mukaan tapahtumaan Historic Race Finlandissa vaikuttavan jäsenemme Juha Liukkosen avulla, joka
neuvotteli FHRA:n kanssa molemmille
kerhoille omat näyttävät osastot. SccH:n
jäsenten urheiluautoja oli tapahtumassa peräti 12kpl. Meidän omalla osastolla
oli 11 autoa. Tallbergin Kimin upea M.G.
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MGB Roadster V8 vm.1965 oli ”lainattuna”
HRF:n osastolle. Se sopi toki heidän kilpakaluston joukkoon hyvin, koska autolla
on myös menestyksekäs Historic –tausta.
Sen verran kunnioitimme näyttelyn henkeä, että valitsimme mukaan vain ns. täysmoottorisia autoja, eli V8 tai enemmän sylintereitä omaavia urheiluautoja. SccH:n
osastolla oli seuraavat autot: Dodge Viper
R/T 10 vm.-93, Chevrolet Corvette Stingray Coupe C3, Studebaker Avanti, Jensen Interceptor III vm.-73, Mercedes Benz
SL500 AMG vm.-96, Lamborghini Diablo VT Roadster vm.-99, Ferrari 360 Modena F1 vm.-01, Ferrari Testarossa vm.86, Ferrari 308 GTS Turbo vm.-86, Jaguar
XJS vm.-86 ja Triumph TR8.
Automme keräsivät odotetusti niin katseita kuin urheiluautoista kiinnostuneita valokuvaajia ja kyselijöitä. Kapea, pitkulainen ja yhden auton syvyinen osasto
keskellä näyttelyhallia mahdollisti kaikkien autojen katselun niin edestä kuin ta-

Hot Rod
-koneen
kimallusta

T-Ford
kauneimmillaan
pelkistettynä
Rodina
kaa. Ferrarit ja Lambo olivat selkeästi
eniten kiinnostavat autot osastollamme.
Tuo yönsininen Diablo aiheutti hetkittäin
jopa ruuhkaa osastomme ympärille ja autosta ikuistettiin taatusti joka kulma niin
känny- kuin muillakin kameroilla. Jos joku
meistä sattui seisomaan Diablon vieressä, niin sai taatusti varautua vastaamaan
autoa koskeviin kysymyksiin. Puheenjohtajamme Arno sai myös oman hetkensä
kuuluisuutta, kun häntä haastateltiin Automotomaailman verkkosivuilla julkais-

tuun videoon (http://automotomaailma.fi).
Arno kertoi asiantuntevasti niin kerhostamme kuin näyttelyssä olleista autoista.
Oli muuten Arnolla kaikkien autojen tekniset tiedot hyvin hallussa! :)
Kiitokset kaikille autonsa osastolle tuoneille jäsenille ja siellä päivystäneille !
Suuret kiitokset SccH:n puolesta myös
FHRA:lle, sekä Juha Liukkoselle !
Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa
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Kaikille tuttu RaceAbout oli saanut
uuden värityksen tänä keväänä

Malli tykkäsi poseerata enemmänkin

Lambo
Gallardo
kilpakaluston
puolella

Jaguar XJS V12 linjat
Keulalinjat osastolla

Viperin V10 kone

Mazda RX-7:aan tulossa
Veten V8-kone

SccH:n
vannenäyttely

Lambo Diablo sisältä

Lambo Diablo V12
5,7L moottori

Porsche GT3 löytyi hallin perältä

Tapsa pyysi promomallia
poseeraamaan Mersun
viereen

Pontiac Daytona

Mustang Club Finlandin asetelma
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Näihän siinä
sitten käy, kun
Tapsa lähtee
messuille ilman
omaa parempaa
puoliskoa

Testarossan
linjat

Viper vinkkaa silmää

Yksi ei riittänyt Tapsalle

Testarossan perä

Pari turboa ja
jarruvarjo lisävarusteena

Tuning-poikien
esityksiä

Kimin M.G. MGB
Roadster V8 -65
HRF:n osastolla

Todellinen Pimp Car

Vette ja Viper linjassa
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SccH:n kasarimuistelot
Kultaisella 80-luvulla Siipimutterissa oli
juttuja mm. Ahveniston ratavierailuista,
picnicistä Kaivarissa, sekä Harjunpään
Pekan 40-vuotissynttäriylläristä, jossa
jäsenet kävivät onnittelemassa sankaria urheiluautojen, sekä synttärikakun
ja kuohujuoman kera heti synttärivuorokauden alkaessa klo24 yöllä.
Stefan Palmgren teki vuonna 1983
ajokauden aloitusjutussaan ehdotuksen jokaviikkoisista torstai-iltojen kerhotapaamisista. Näitä torstai-iltoja on

28
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näin ollen vietetty jo 32 vuotta tänä kesänä! Joku 80-luvulta saakka mukana
ollut voisi lehden toimitukselle vihjaista,
koska näistä ajokauden torstai-tapaamisista tuli ympärivuotisia ja ovatko ne
todellakin jatkuneet katkeamattomana
vuodesta 1983 asti? Viimeiset kymmenen vuotta torstai-illat ovat vuoden ympäri keränneet jäseniä keskustelemaan
autoista ja muista päivänpolttavista asioista kahvikupin äärellä.
Teksti: Jouni Vierimaa
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METROPOLIA
University of Applied Sciences
SccH pääsi tutustumaan Metropolian
Hernesaaren ”laboratorioon” 7.5.2015.
Harri Santamala esitteli meille meneillään
olevia projekteja ja vaikka kello oli jo illan
puolella niin paikalla oli myös opiskelijoita rakentamassa Metropolian autoja sekä

vastailemassa vieraiden kysymyksiin. Urheilullisia laitteita oli rakenteilla useampiakin. Toivottavasti saamme nähdä ainakin uudistuneen RaceAboutin ajokauden
tilaisuuksissa.

Innovatiivisuutta puskurista puskuriin. Biofore

Pasi on tähän mennessä ilmestynyt paikalle kahdella tai neljällä pyörällä.
Tällä kertaa pyöriä oli kolme. Odotamme jännityksellä seuraavaa kertaa.
RaceAbout. Jotenkin tutun näköinen standaari oli nostettu auton konepellille

ERAa eli Electric Raceabout:ia valmisteltiin ottamaan haltuun
sähköautojen ennätys Nordschleifella
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Daytonan siivellä
on kokoa

Lahden Classic Motor Show 2.-3.5-2015
SccH osallistui tämänvuotiseen Lahden
Classic Motor Show -näyttelyyn 40. juhlavuoden merkeissä tavanomaista suuremmalla osastolla. SccH:n ja naapurinamme
olleen Historic Race Finlandin osastot saivat messukeskuksesta kokonaisen ”näyttelykorttelin”. Kun vielä juhlavuoden kunniaksi vuokrasimme yhdessä HRF:n kanssa
näyttelyalueelle matot sekä osastojemme
ympärille matalan kaiteen, oli urheiluautojen osasto siisti ja tyylikäs.

SccH:n osastolla oli tilaa lähes 220 m2,
joten osastollamme olleet autot mahtuivat esille sopivan väljästi. Tänä vuonna
saimme nähtäväksi merkkiriippumattoman urheiluautokerhon tyyliin sopivasti
eri-ikäisiä, ja eri tyylisuuntaa edustavia
urheiluvaunuja kaikkiaan 9 yksilöä.
Osastolla olivat TVR S1 (1988), MGB
(1965), Jensen Interceptor II (1971), Caterham Seven (1988), Alfa Romeo 2000
GTV (1971), Triumph TR4 IRS (1966), FIA

Yleiskuva SccH:n osastolta perjantai-illalta, kun vielä paria autoa odotettiin
saapuvaksi. SccH:n ja HRF:n osastot täyttivät kokonaisen ”korttelin”.
SccH:lla oli punainen matto ja kuvassa taaempana HRF:llä sininen. Messujen rakennusryhmät kokosivat yön kuluessa kaiteet osastojemme ympärille,
joten kaikki oli lauantai-aamuna siistiä ja valmiina odottamassa vieraita.

Historic -luokituksen mukaan rakennettu
ralli/ratakäyttöön rakennettu Porsche 911
SC (1983), Porsche 911 Carrera Cabrio
(1984), Porsche 911 Turbo (1986).
Tämänvuotinen Classic Motor Show
jäi yleisömäärällään ilmeisesti hiukan jälkeen edellisen vuoden näyttelystä, mutta nytkin yleisöä kävi paikalla yli 18 000
henkeä. Kävijöitä ja kiinnostuneita kyselijöitä riitti osastollemme tuttuun tapaan.
Suuret kiitokset kaikille järjestelyissä mukana olleille ja viikonloppuna osastollamme päivystäneille kerholaisille !
Teksti: Esa Manninen
Kuvat: Kai Keituri ja Esa Manninen
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Arno esittelee
toimintakertomusta

Sports Car Club Of Helsinki ry:n
Vuosikokous mallia 2015
SccH:n perinteinen ja sääntöjen määräämä vuosikokous istuttiin tutussa ympäristössä kahvin- ja pullantuoksuisessa Allun Grillissä keväisenä lauantaipäivänä
28. maaliskuuta kuluvaa vuotta. Asialista
oli tuttua yhdistystauhkaa, joka juostiinkin
sutjakkaasti läpi kokouksen puheenjohtajaksi valitun Hans Seitzin johdolla. Tässä kuitenkin kokouksen tärkeimmät annit
(pullien lisäksi)…

Toimintakertomuksen satoa

Yhteisajeluina järjestettiin hyvän suosion saanut vierailu WHD Automuseoon
heinäkuussa, Sportscar Breakfast Clubin
kesän päätösajelu Motor Cafe Suvirantaan sekä yhteislähtö Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa tapahtumaan elokuussa.
Classic Motorshowssa toukokuussa SccH:n osasto oli yksi messujen eniten julkisuutta kerännyt osasto. Tämä oli
osastollemme tuodun Matti Patterin itse
tehdyn MJP 3000 Turbo -urheiluauton
ansiota.

Vuosi 2014 oli SccH:n 39. toimintavuosi. Totuttuun tapaan torstai-iltojen viikkotapaamisia täydensivät talvikauden ohjelmalliset kuukausitapahtumat ja ajokautta
rikastavat yhteisajelut. Kuukausitapahtumista suosituimpia olivat koeajoilla ryyditetyt vierailut kahdessa autoliikkeessä. Helmikuussa pääsimme koeajamaan
Tesla Model S:n Auto-Outletissä ja lokakuussa Jaguar F-typen Sports Car Centerissä. Molempiin vierailuihin osallistui
yli 40 kerholaista.

Ajoharjoittelupäivä järjestettiin perinteisesti Alastaron moottoriradalla. Ajoaika
oli hieman lyhyempi kuin aiemmin, mutta tänä vuonna keskityttiin erityisesti rataajon opetteluun. Tapani Koski ja mukaan
värvätty autoilun ammattilainen Jarmo Sukava saivatkin osallistujien vilpittömät kiitokset rata-autoilun salojen avaamisesta.
Vuosi päätettiin myös perinteiseen tapaan. Sampo Muje toi Pernod Cupin
voiton takaisin kerhon hallitukseen ja jo
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perinteeksi muodostunutta yhteistä pikkujoulua MG Car Club Finlandin kanssa
vietettiin kohtuullisella menestyksellä.
Kerhon jäsenmaksun maksoi vuoden
2014 aikana 206 jäsentä, joista uusia jäseniä oli 22 henkilöä. Kerhosta kuitenkin
erosi tai maksamattomien jäsenmaksujen
johdosta erotettiin sen verran jäseniä, että
vuodesta 2013 jäsenmäärä kasvoi ainoastaan neljällä henkilöllä. Kunniajäsenyyksiä
ei myönnetty vuoden 2014 aikana.
Kerhon taloudellinen tulos vuodelta
2014 oli negatiivinen 2142,47 euroa. Tuotoista suurin osa oli jäsen- ja liittymismaksuja. Lisäksi tuottoja tuli neljältä kannatusjäseneltä yhteensä 1400,00 euroa.
Suurimpana kuluna oli jokavuotiseen
tapaan Siipimutterin painatus taittoineen.
Kuluneen vuoden aikana kerholle hankittiin lisää messuilla käytettäviä esitetaulun
kehyksiä. Classic Motorshow ja ratapäivä
muodostivat myös omat kulueränsä.
Kerhon taloudellinen tilanne on edelleen vahva ja kerhon juhlavuoteen 2015
voidaan lähteä turvatun talouden voimin.
Hallituksen puheenjohtajana oli Arno
Seppänen ja varapuheenjohtajana Tero
Nummenpää. Muut hallituksen toimihenkilöt olivat talousvastaava Teppo Lehtiniemi, jäsenvastaava Pasi Marjamaa,
Sampo Muje, Kai Keituri ja Esa Manninen sekä verkkosivujen ja Siipimutterin
päätoimittaja Jouni Vierimaa. Hallituksen
toimintaa väritti valmistautuminen juhlavuoteen 2015. Tästä syystä hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana peräti kymmenen kertaa.
Vuoden aikana julkaistiin neljä Siipimutteri-lehteä joiden taitto ostettiin painotalosta. Piristäviä poikkeuksia kirjoituksiin
olivat muutamalta kerholaiselta saadut
värikkäät kertomukset urheiluautoilun riemusta ja tuskasta. Hallitus kehottaa kaik-

kia kerholaisia käyttämään kontaktejaan
lehden mainoshankintaan. Lehdessä julkaistavat aihepiiriimme liittyvät mainokset alentavat lehden kustannuksia, antavat väriä julkaisulle ja myös lisäävät sen
kiinnostavuutta.
Kerhon internet- sivujen uudistus on
saatu käyntiin ja uudistetun sivuston ensimmäiset luonnokset on esitelty hallitukselle. Tavoitteena on avata kerhon entistä
ehommat ja näyttävät sivut juhlavuoden
2015 aikana. Kerhon facebook-sivujen
hyväksi toteutettiin markkinointitempaus
minkä seurauksena sivustomme sai moninkertaisen määrän seuraajia.
Tapahtumakutsut ja muut tiedotteet julkaistaan kerhon totuttuun tapaan kotisivuilla, facebook-sivuilla ja niistä tiedotetaan jäsenistölle sähköpostilla sekä
muistutetaan vielä tekstiviesteillä.
Kerhon standaareja jaettiin vuoden aikana kolme kappaletta. Vuoden 2014 vuosikokouksessa kerhon standaari luovutettiin vuonna 2013 puheenjohtajan
tehtävästä väistyneelle Tero Nummenpäälle. MJP 3000 Turbon tuonti SccH:n
osastolle Classic Motorshowssa oli myös
kerhomme kannalta niin mittava suoritus,
että hallitus palkitsi auton rakentajan ja
omistajan Matti Patterin kerhon standaarilla. Kolmantena koko Suomen urheiluautoileva kansa oli varmaan kanssamme
yhtä mieltä kun elokuussa luovutimme
standaarin Sportscar Breakfast Clubin
”isälle” Arttu Toivoselle.
Vuosi 2015 on kerhon 40. toimintavuosi ja samalla juhlavuosi. SccH tulee
näyttäytymään American Car Showssa,
Classic Motorshowssa sekä Concours
d´Elegancessa. Syyskuussa esittäydymme järjestämässämme avoimessa urheiluautonäyttelyssä Helsingin rautatientorilla koko pääkaupungille. Kun saimme
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järjestettäväksemme vielä Sportscar Breakfast Clubin urheiluautoaamiaiset niin
on selvää, että vuoden tapahtumista ei
enää selvitä pelkästään hallituksen toimin. Vuoden 2015 läpivientiin tarvitaan
useiden kerholaisen panosta.
Kerhon taloudellinen tilanne on hyvä.
Juhlavuoteen on varauduttu taloudellisesti ja kerhon käyttövaraa voidaan pienentää juhlavuoden tapahtumien läpiviemiseksi. Kuluvan vuoden tapahtumat
ovat kuitenkin samalla oiva tilaisuus sekä
jäsenmäärän että kannatusjäsenten lisäämiseen.

Vuosikokouksen päätöksiä
Vuosikokous päätti perinteiseen tapaan
jäsenmaksujen suuruudesta. Sekä kannatusjäsenten että henkilöjäsenten jäsenmaksut ja lisäksi liittymismaksu päätettiin
pitää ennallaan (liittymismaksu 15 €, jäsenmaksu 40 € ja kannatusjäsenyys 350
€). Vuosikokouksessa päätetyt jäsenmaksut koskevat vuoden 2016 toimikautta.
Hallintopuolella todettiin, että kerhon

puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä jatkaa Arno Seppänen. Hallituksen jäseniksi vuodelle 2015 valittiin uudelleen
kaikki edellisen kauden hallitusjäsenet
eli Tero Nummenpää, Teppo Lehtiniemi,
Pasi Marjamaa, Sampo Muje, Jouni Vierimaa, Kai Keituri, Esa Manninen ja Arno
Seppänen (pj.).

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelmista
SccH:n kannalta merkittäviä ja kerhon panostusta vaativia tapahtumia ovat esimerkiksi American Car Show, Lahden Classic
Motor Show sekä kerhon oma, 40-vuotista historiaa esille tuova juhlanäyttely. Lahden Classic Motor Showssa kerholle on
osoitettu näyttävä ja keskeinen näyttelytila
kerhon 40-vuotistaipaleen kunniaksi. Kerho pyrkii saamaan paikalle 10 näyttävää ja
erilaista urheiluautoa.
Talousarvion osalta kerhon talous näyttää hyvältä myös vuoden 2015 suhteen.
Tuottopuolella merkittävimpiä rahanlähteitä ovat jäsenmaksu-, kannatusjäsenmaksu- ja Siipimutterin ilmoitustuoKahvia juodaan
ja kuunnellaan
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tot. Kannatusjäsentavoite vuodelle 2015
on vähintään neljä kappaletta yhteistyökumppaneita. Lisätuottoa pyritään saamaan hankkimalla kerholle myytäväksi vetäviä kerhotuotteita jäsenistön sekä
muiden kiinnostuneiden ostettavaksi.
Menopuolella suurimmat kustannukset
aiheutuvat Siipimutterilehden taitosta ja
painatuksesta sekä järjestettävien tapahtumien tukemisesta. Merkittävimmät tuettavat tapahtumat vuonna 2015 ovat ratapäivät, pikkujoulut, Lahden Classic Motor
Show sekä luonnollisesti kerhon oma
40-vuotisjuhlanäyttely ja sen järjestelyt.

vän illaksi on suunnitteilla järjestää suuri juhlaillallinen jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille seuralaisineen.
Kerhon verkkosivusto on saamassa
kauan odotetun ja varsin tarpeeseen tulevan nykyaikaistamisen tälle vuosituhannelle. Teppo Lehtiniemi esitteli kokousväelle miten uuden sivuston rakenne ja
toiminnallisuus on jo toteutettu, seuraavaksi siirretään vanhasta ympäristöstä
oleellinen sisältö sekä kuvitetaan sivusto
näyttävillä urheiluautoaiheisilla kuvilla. Sivuston lanseeraus on suunniteltu tapahtuvaksi ajokauden 2015 alkupuoliskolla.

Muita asioita virallisten vuosikokousaiheiden lisäksi

Kokouksen pj. Seitz nuiji vuosikokouksen
päättyneeksi tältä erää ja kokousväki hävisi paikalta melko ripeästi talleihinsa aarteitaan hinkkamaan. Näillä päätöksillä on
hyvä lähteä vuoden 2015 urheiluautotoimintaan… Nyt jos koskaan kannattaa osallistua kaikkiin juhlavuoden tapahtumiin!
Ylöskirjanneena,
Teppo
Kokouksen kovalevy &
kerhon kamreeri

Tero Nummenpää esitteli juhlanäyttelyn
järjestelysuunnitelmia. Kuten moni jäsen
jo varmaan tiedostaakin, on Helsingin
kaupunki tarjonnut kerhon käyttöön Rautatientorin 5. syyskuuta 2015 sillä edellytyksellä, että tapahtuma ei ole millään
muotoa kaupallinen. SccH:n tarkoituksena on kutsua ”sisarkerho” Historic Race
Finland mukaan näyttelyyn. NäyttelypäiTero esittelee 40v
Juhlanäyttelyn järjestelyjä
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Sports Car Expo
35v juhlanäyttely

Sports Car Expo
Possujen osasto

Juhlanäyttely SccH 40-vuotta –
5.9.2015
Kerhomme taas ”varttunut” viidellä vuodella – se on jälleen juhlan aika! Olemme olleet tänä vuonna jo näyttävästi esillä sekä American Car Show:ssa että
Classic Motorshow:ssa, mutta suurelle
yleisölle emme ole vielä tehneet itseämme tunnetuksi. Emme ole liioin juhlineet.
Viimeksi pidimme juhlanäyttelyn ja juhlat kerhon täyttäessä 35 vuotta viisi vuotta sitten. Silloin näyttelyn paikkana oli Sryhmän pääkonttorin autohalli Vallilassa
ja yleisöltä perittiin pääsymaksu. Syrjäisestä sijainnista ja pääsymaksusta huolimatta tapahtumaan tuli lähes 2000 vierasta. Olen liitteeseen lisännyt muutaman
kuvan tuosta edellisestä tapahtumasta, jotta nekin jotka eivät olleet mukana
voivat hahmottaa millaisesta tilaisuudesta on kyse. Lisäksi näyttelyviikonloppuna
pidettiin hieno illallisjuhla Sokos Hotelli
Presidentissä.
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Tänä vuonna ajattelimme ilahduttaa suurempaa joukkoa ihmisiä esittelemällä kerhomme toimintaa ja kerholaisten autoja
aiempaa keskeisemmällä paikalla ja ilman
pääsymaksua. Tätä varten olemmekin varanneet Helsingin Rautatientorin lauantaina 5.9 klo 10-15. Mukana järjestelyissä
on jälleen ”sisarkerhomme” Historic Race
Finland eli HRF. Tavoitteemme on saada
torille 120 kpl urheilu- ja kilpa-autoa. Näistä suurin osa siis meidän jäsenten omia
autoja, 10-20 autoa HRF:n jäsenten autoja ja muutama kymmenen myös kerhon
yhteistyökumppaneiden tai vierailevien
kerhojen autoja. Tapahtuman luonne on
ei-kaupallinen harrastajakokoontuminen,
mutta toki voimme ottaa yhteistyökumppaneita mukaan. Varsinaiset myyntiständit
ovat kuitenkin bannassa kaupungin tilaisuudelle asettamien ehtojen takia. Mainittakoon, että nämä rajoitteet johtuvat

siitä, että Helsingin kaupunki päätti ystävällisesti antaa torin käyttöömme ilman
yleensä perittävää korvausta. Kerhollamme tulee olemaan torilla oma teltta, josta
näyttelykävijät saavat lisätietoja kerhomme toiminnasta. Tapahtuman tulorahoitus
perustuu paikalle tulevien yhteistyökumppaneiden tukeen, paikanpäällä järjestettäviin arpajaisiin ja kävijöille järjestettäviin lyhyisiin urheiluautoajelutuksiin.

masta sekä asukkaille että turisteille omilla kanavillaan.

Tapahtumaa tullaan markkinoimaan mahdollisimman laajasti PR:ää ja yhteistyödiilejä käyttäen, joten kaikki apu toimittajien
ja muiden medioiden suuntaan on erittäin tervetullutta. Näistä ja mahdollisista
muista yhteystyökumppanuuksista kannattaa olla yhteydessä allekirjoittaneeseen. Varsinainen maksettu mainonta
tullaan panostamaan pääosin tehokkaaksi todettuun verkkomainontaan Facebookin, Googlen ja autoihin liittyvien saittien.
Lisäksi Helsingin Markkinointi on jo ilmoittanut, että haluaa tiedottaa tapahtu-

Jos et ole viime vuosina paljon osallistunut kerhon toimintaan, niin nyt on loistava tilaisuus kantaa kertesi kekoon
pienellä vaivalla: Oman auton tuonti paikalle ja paikan päällä hengailu näyttelyn
ajan. Kannattaa nyt jo laittaa tapahtuma
omaan kalenteriin (auton tuonti klo 8:309:00) ja ilmoittaa Esalle tulevansa autonsa kanssa paikalle
esa.manninen@scch.fi
puh. 050 506 5698

Näyttelypäivän 5.9 iltana klo 19 alkaen
järjestetään kunnon illallisjuhla. Sen paikka on vielä auki, mutta luvassa on vielä
aikaisempaa suurempi spektaakkeli. Eli
kannattaa laittaa iltaloma-anomukset ja
lastenvahtivaraukset liikkeelle. Juhlasta
tulee lähempänä lisää tietoa spostilla.
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Mukaan mailiin:
-

Meiltä tapahtumaa talkoovoimin aktiivisesti järjestäviltä säästyisi aikaa muihin
kuin autojen pyytelyyn paikalle, mikäli kaikki te voisitte ystävällisesti ilmoittaa
jo kesäkuun alkuun mennessä Esalle em.
tiedot. Mikäli tiedätte olevanne reissussa
tai muuten estynyt, sekin tieto on arvokas, jotta emme turhaan myöhemmin kysele perään.
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Oma nimi, sposti ja puhelinnumero
Tuotavan/vien autojen merkki,
malli ja vuosi
Oletko pyydettäessä valmis
ajeluttamaan näyttelyvieraita 30-60
minuuttia omalla autollasi näyttelyn
aikana 20€ bensamaksua vastaan?
Sitomaton ennakkotieto:
Haluako osallistua iltajuhlaan
klo 19 alkaen?

Vaikka olenkin yllä puhunut lähinnä tämän tapahtuman ulkoisista hyödyistä ja
uusien jäsenten hankkimisesta, näen
itse näyttelyn enemmän meidän sisäisenä ”yhteen hiileen puhaltamisen” kokemuksena ja toisiin jäseniin tutustumisen
mahdollistajana. Tämän takia kannattaa
tulla kauempaakin paikalle! Tehdään tästä yhdessä niin hieno tapahtuma, että se
muistetaan autopiireissä vielä pitkään!
Projektipäällikön kevätterveisin,
Tero Nummenpää,
040 521 2585,
tero.nummenpaa@scch.fi

35v Juhlanäyttelymme messukissat
Tia ja Malis ja Ferrari 348 TB

S

Lennartin Bugatti 35A
edellisessä juhlanäyttelyssä
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