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Siipimutteri

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

jouni.vierimaa@scch.fi
Ilmestymistavoite on neljä numeroa
vuodessa.
Tässä lehdessä julkaistut mielipiteet ovat
kirjoittajien eivätkä välttämättä samoja kuin
Sports Car Club of Helsinki r.y:n hallituksen.
Päätoimittaja: Jouni Vierimaa,
p. 040 723 8806
Taitto: Juutiprint Ky
Painopaikka: Juutiprint Ky, Vantaa
Ilmoitushinnat: sopimuksen mukaan.
SccH:n kerhotunnuksia on
saatavilla seuraavasti:
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Kansikuva: Corvette C1 1960,
Jouni Vierimaa

Pääkirjoitus
Siipimutteri 1/2016

Päätoimittajan
palsta
Uusi vuosi on jälleen menossa kovaa vauhtia eteenpäin. Vielä hieman viime vuoden merkkipaaluja mietiskellessä tulee väistämättäkin mieleen aikani Siipimutterin peräsimessä. Siitä on jo 8 vuotta kun kirjoitin
ensimmäisen pääkirjoitukseni tähän lehteen. Seitsemän vuoden lehdet on saatu onnellisesti nippuun
juttuja metsästäessä ja niitä joskus varsin viime tingassakin lähes tyhjästä kirjoittaessa. Lehden kehittämiseksi olen useaan otteeseen vuosien varrella heittänyt erilaisia juttuideoita, mutta varsin harvakseltaan niihin on joku jäsen tarttunut. Lehteä on minun
päätoimittajakaudellani uudistettu ulkoasun suhteen pariinkin otteeseen ja kuvallista sisältöä on reippaasti lisätty kiinnostavuuden kasvattamiseksi. Tarkoitus olisi tämän vuoden aikana keksiä jotain uutta jälleen, mutta tämän A5-kokoisen formaatin rajat ovat auttamatta tulleet jo vastaan. Kovin suuria
muutoksia ei enää pysty tekemään luettavuuden kärsimättä.
Hallituksessa keskusteltiin viime vuoden lopulla Siipimutterin vaihtoehdoksi yhteisen makasiinityyppisen jäsen- ja autolehden julkaisemista useamman autokerhon kanssa. Tämä asia on lisätty myös Vuosikokouksen esityslistalle (kutsu tässä lehdessä), joten tässäkin hyvä syy saapua kokoukseen paikalle.
Asia herättänee paljonkin keskustelua, mutta pienenä päätoimittajan huomiona (ja kokemuksena kuluneelta seitsemältä vuodelta) voisin sanoa että lehden kasaaminen ei välttämättä helpotu ”useamman
kokin” häärätessä sen ympärillä. Isomman formaatin täyttäminen näyttävästi neljä kertaa vuodessa tuo
myös ihan uudet haasteet. Näistä voimme yhdessä keskustella Vuosikokouksessa 19.3. Allun Grillissä.
Tässä numerossa sanaisen arkkunsa on juttujen muodossa avannut Marjamaan Pasi, joka on tällä kertaa
käynyt Maltalla ja päässyt seuraamaan siellä Maltan Grand Prix –kisaa. Toinen tuttu matkakirjoittaja Esa
Manninen on juuri palannut Pariisin Retromobilesta ja ehti siitä meille tuoreeltaan raportoimaan. Uutta verta
lehden kirjoittajakaartiin tuo varsin tuore jäsenemme Hannu Lehmussaari, joka viime kesänä toteutti matkailuhaaveensa ja ajeli pitkin Eurooppaa BMW 850i:llä. Juttua reissusta kertyi sen verran paljon että saamme
lukea tätä matkakertomusta kaikissa tämän vuoden Siipimuttereissa. Tämä juttu on julkaistu viime syksynä
myös Bemari –lehdessä (jos joku haluaa ahmia kaiken kerralla). Hantte on kuitenkin luvannut kirjoittaa tarinaa uudelleen Siipimutteria varten, joten ties vaikka mieleen muistuisi jotain mikä alkuperäisestä tarinasta
unohtui. Sain käsiini sattumalta vuodenvaihteessa vuoden 1969 vuosikerran auto motor und sport –lehtiä.
Huomasin että kyseisenä vuonna on esitelty varsin mielenkiintoisia urheiluautoja. Sain pienellä houkuttelulla
(ja lahjonnalla) puheenjohtajamme Arnon verestämään saksankielen taitojaan ja kirjoittamaan retrojutun yhdestä ko. vuosikerran lehdestä. Suuret kiitokset Pasille, Esalle, Hantelle ja Arnolle jutuista!
Asfaltin- ja bensantuoksuista kevättä ja kesää odottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
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Puheenjohtajan
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KUTSU
Sports Car Club of Helsinki sääntömääräinen vuosikokous
Aika: Lauantai 19.3.2016 klo 10:00
Paikka: Allun Grilli, Myyrmäentie 2 C, 01600 Vantaa
Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Lauantai 19.3. on sinun kerhojäsenyytesi tärkein päivä vuonna 2016. Ainakin jos haluat vaikuttaa siihen mitä kerhossamme lähitulevaisuudessa puuhaillaan. Ihan Ameriikan vaaleista ei ole kysymys, mutta SccH.n hallituksessa vapautuu useita paikkoja ja myös puheenjohtajan kaksivuotinen kausi on katkolla. Vuosikokouksessa armahdetaan tai tuomitaan hallitus kerhon varojen käytöstä sekä päätetään
jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2017. Kokousyleisön päätettävänä on myös hallituksen esitys hakea
SccH:lle Finnish Hot Rod Associationin (FHRA) kerhojäsenyyttä. Miksi, mitä se maksaa, velvoittaa tai
hyödyttää selviää kun saavut paikalle perinteiseen vuosikokouspaikkaamme Allun Grilliin Vantaalle.
Vuosikokous on myös oikea paikka lausua ääneen mitä toivoisit kerhon tekevän tämän vuoden aikana.
Vuosikokouskutsun löydät tästä lehdestä.

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

6.

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Juhlavuotemme jälkeen pidämme pienen tauon näyttelyistä, mutta Suomen kesään mahtuu urheiluautotapahtumia: Jatkamme Sportscar Breakfast Clubien pyörittämistä, kesäajelu suunnataan Inkoon
maisemiin ja toinenkin olisi toiveissa. Autoslalom voisi olla kivaa jos joku vain tietäisi ja neuvoisi, että
miten ja missä, ratapäiviä on kaksin kerroin ja kakskerrassa osallistutaan Concours d´Eleganceen jne.
jne. Ongelmana on enää löytää paukkuja näiden kaikkien läpivientiin. Jos siis yhtään tunnet kiinnostusta hallitustehtäviin tai ihan vain tapahtumien järjestelyihin niin ilmianna itsesi vuosikokouksen yleisölle tai allekirjoittaneelle.
Asfaltti näkyy kohta!
Arno Seppänen, Puheenjohtaja

7.

vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet
vuodelle 2017

8.

valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.

valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille
varatoiminnantarkastajat

10.

päätetään SccH:n hallituksen esityksestä hakea FHRA:n
kerhojäsenyyttä

11.

huomionosoitukset

12.

muut asiat
• toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016.
Keskustelu ja hallituksen evästys
• keskustelu Siipimutteri-lehden tulevaisuudesta
• muut esille tulevat asiat

GP-varikkoa. Mdina GrandPrix
-klassikkoautotapahtuma sivulla 12

Edessä on jälleen SccH:n vuoden tärkein tapahtuma: Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous lauantaina 19.3.2016 klo 10:00 perinteisessä paikassa
Allun Grillissä Vantaalla. On aika jakaa hallitukselle risut ja ruusut ja vaikuttaa
siihen mitä kerhossa tulevalla kaudella puuhaillaan. Sääntöjen määräämien
asioiden lisäksi kokouksessa päätetään SccH:n jäsenhakemuksesta FHRA:n
jäsenkerhoksi.
Muistathan maksaa jäsenmaksusi kokoukseen mennessä! Osallistumisoikeus kokoukseen ja kaikkiin muihin SccH:n tapahtumiin lohkeaa vain
jäsenmaksunsa maksaneille. (Jäsenmaksutiedot löytyvät sivulta 23.)

Tervetuloa!
Hallitus
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BLICK ZU 60´S
Teksti: Arno Seppänen
Mainoskuvat: auto motor und sport
Käytiinpä eräänä iltana Siipimutterin päätoimittajan kanssa pizzalla ja ihailemassa Stadin valoshowta. Jounilla oli mukana pari pakasta vedetyn oloista Auto, Motor und Sportia vuodelta 1969 jotka sain
sillä ehdolla, että raavin niistä juttua Siipimutteriin. No tehdään työtä pyydettyä, mutta heitän tässä
ensin haasteen jäsenistön suuntaan: Monilla teistä on varmaan säilöttynä vanhoja moottorialan lehtiä
tai lehtiartikkeleita. Kaivakaapa noista juttuja muillekin kerholaisille luettavaksi. Vaikkapa lyhyitä koonnoksia oman merkin testituloksista tai sitten muita kiinnostavia autoiluun liittyviä juttuja.

Ilman muuta lähes välttämätön
varuste Suomenkin loskakeleissä
ja pakkasissa. Lukkomansetti..
Hieman virittelyä vaatinee tuon
sovittaminen nykypäivän autojen
ovenkahvoihin.

Kirjoittelen näitä jatkossa lisää, mutta aloitan tässä kevyesti. Mielestäni vanhojen lehtien mainoksista
ja ilmoituksista heijastuu parhaiten ajan kuva. Tässä siis muutamia valittuja paloja vuoden 69 Saksasta.
Ferrari Dino taitaa
nykyään edustaa
merkin halutuimpia
malleja. 60-luvun
lopulla mainoslauseisiin piti kuitenkin lisätä termi
”täysverinen Ferrari”.
Hinnat alkaen noin
20.000,- euroa.

Kun tänä päivänä pääsee juutuupissa istumaan kyytiläisenä koko Nyrren radan läpi
tai pleikkarilla ajamaan sen itse niin 60-luvulla laitettiin vinyyli grammariin ja kuunneltiin 2 x 20 minuuttia kilpureiden ja yleisön ääniä.
Ei ihme, että pakolaisiakin mahtuu
Saksaan niin paljon. Gugel-Kamerad 69
on 32 neliömetriä nukkumis- ja asuintilaa
kuplavolkkarin peräkoukussa.

Italialaisilla korimuodoilla ja amerikkalaisilla
moottoreilla yrittää ISO
päästä sakemannien
suosioon. Käytettyjä
löytyy varastosta noin
7.000,- eurolla. Vieläköhän noita olisi tänä päivänä jäljellä – samaan
hintaan tietenkin.

Porschen saa kätevästi kaunistettua takahelmalla
jonka voi asentaa ihan ilman korimuutoksia.
Ruuvitkin ovat mukana pakkauksessa.

Urheiluautot ja merkkikellot kuuluvat
kuulemma yhteen. Taitaisivat kuitenkin
kelloja keräilevät kerhokaverit muuttua
vihreiksi kateudesta kun kerhoiltaan
saapuu kädessä rannekekalenterilla
tuunattu peruscasio.
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E31 Euroopassa
Teksti ja kuvat: Hannu Lehmussaari
Tulipa ostettua toukokuussa “käyttöautoksi” vuonna 1991 valmistunut BMW 850, korimalliltaan E31.
Aikanaan tuo yli miljoonan markan GT-auto oli ajonautiskelijoille osapuilleen parasta, mitä rahalla
saattoi saada. Moottorissa oli tasan 299 hv, sillä Saksan vakuutusmaksut nousivat 300 ylityksestä
radikaalisti. Vääntöä V12-moottorissa oli ruhtinaalliset 450 Nm ja siitä 80% oli käytettävissä alkaen
2000 rpm, eli puhuttiin ennemminkin vääntösuorasta kuin vääntökäyrästä, sillä niin tasainen vääntömomentti oli läpi koko kierrosalueen.

Tyhjä tankki ja levottomat jalat odottamassa
pääsyä Tallinnaan tankkaamaan.

1. Päivä, 4.7.2015 Suomi - Viro - Latvia - Liettua, 600 km

Juuri hankittu E31 odottamassa
pääsyä tien päälle.

Auto itsessään ei missään nimessä ole mikään kevyt urheiluauto, vaan omapainon ollessa 1770 kg
se menee lähinnä ajonautiskelijoille suunnattuun sarjaan. Nopeuden noustessa Suomen moottoriteiden kesärajoille alkaa E31 vasta antaa osviittaa, miten hyvä sillä on ajaa oikeasti lujaa. Tuuli ei suhise
tai kohise, vaan äänitaso sisällä pysyy samana ja on 200 km/h vauhdissa jopa hiljaisempi kuin sähkökäyttöisessä Teslassa (pitäisi päästä mittaamaan mittarilla). Tänään BMW:n i8 edustaa samaa edistyksellistä laatua kuin E31 neljännesvuosisata sitten, parempaa viimeistelyä ei rahalla saa. Tarkempaa
nippelitietoa löytyy netistä esim. http://e31.net/ -sivulta.
Koska auto oli luotu ajettavaksi ja minulla oli halu ajaa, niin Suomi kävi pieneksi pienine kattonopeuksineen jo muutamassa viikossa (ei sakkoja) ja halu viedä E31 kotimaansa baanoille kasvoi päivä
päivältä. Siispä muuta ratkaisua ei löytynyt kuin mennä Eurooppaan ajelemaan. Ehkä pelkkä autobaanojen höylääminen olisi saattanut olla hyvä vaihtoehto, mutta jokin tavoite piti asettaa: kaljalle
sveitsiläisen duunikaverin kanssa. Pikainen kommunikointi Andren kanssa ja päiväksi oli sovittu perjantai 10.7.2015.

Lauantain aamupäivähelteessä ajelin Katajanokalle odottamaan pääsyä laivaan ja laiturille päästyäni alkoi ensimmäisen kerran keittämään. Ei auto, vaan kuski liki 30 asteen helteessä. Jotkut viherpipertäjät olivat saaneet aikaan joutokäyntikiellon laiturialueelle; talvella palelluttaakseen ja kesällä keittääkseen autoilijat. Näytin mielessäni tiettyä sormea kyltille ja annoin aikakautensa parhaan automaatti-ilmastoinnin pitää
lämpötilan 20 asteessa odotusajan. Laivan saavuttua Tallinnaan tajusin ensimmäisen virheen aikataulussa,
kun Pärnun maantielle piti kiertää kaupungin itäpuolitse. Tallinnasta poistuminen kesti tankkauksineen siis
liki tunnin kauemmin kuin olin ajatellut. Mutta laivalla nautitun välipalan voimin jaksoin kuvitella Liettuassa
nautittavaa iltapalapihviä. Virhe kaksi. Tallinnasta Kaunasiin (Liettua) on pitkä matka, vaikka alla olisi mikä
menopeli, sillä tiet olivat osittain aika huonossa kunnossa ja tietyömailla oli punaisia valoja estämässä ajonautintoa. Itse ajaminen sujui kuin olin kuvitellut: venäläiset ohittavat missä sattuu ja miten sattuu vailla mitään älyä. Onneksi E31:ssä on hyvät jarrut ja jämäkkä alusta, niin yllättävistä tilanteista selvisi ilman ongelmia. Yksi läheltä piti oli, kun olin aikeissa ohittaa citymaasturi-Volvoa, joka ajoi urien takia lähellä keskiviivaa
peittäen näkyvyyden eteenpäin. Olin juuri kurkkaamassa, kun Volvo veti paniikissa liki pientareelle väistäen
vastaantulevaa ohittajaa. Ja mullehan jäi vähemmän aikaa kun volvokuskille, mutta ehdin ajoissa alta pois
pientareen viereen. Kävi vain mielessä, että jos alusta ja renkaat eivät olisi kunnossa, niin olisi saattanut lähteä lapasesta, niin paljon uudet renkaatkin valittivat huutaen elokuvamaisesti. Ja ohittajahan oli joku ryssäkilvissä oleva korealaisvalmisteinen citymaasturi. Menis köyhä ja ampuis itsensä, ettei sivulliset kärsi. Loppumatkasta joku suomalainen audikuski lähti menemään A5:llä sillai kivaa vauhtia, että oli mukava roikkua
perässä ja pari kertaa ohittaa se Audikin. Sitten takaa tuli joku virolainen aika uudella 5-sarjan Bemarilla pirunmoista haipakkaa. Audikuski iskeytyi sen Bemarin imuun, mutta mä jäin jonkun auton taakse jumiin, kun
Bemari ja Audi lähtivät kolme rinnan ohittaen ajamaan kilpaa. Kun olin ohittanut jumittajan, olivat ne kaksi
jo kadonneet horisonttiin. Tuli tylsä loppumatka, jonka kruunasi hotellin ravintola. Se oli mennyt kiinni jo klo
20.00 ja kello oli sinne saapuessani 22.30. Onneksi baaritiskin vitriinissä oli sentään yksi valmis pakattu kolmioleipä, jolla jaksoi aamiaiseen asti.

2. Päivä, 5.7.2015 Liettua - Puola, 700 km

Aamulla maittavan aamiaisen jälkeen suuntasin kohti Puolan rajaa. Joku duunikaveri oli pelotellut pahoilla ruuhkilla, mutta jutut olivat vanhentuneet pahasti.
Liettuan ja Puolan raja-asemalla
ei ollut ruuhkaa.

Ennakkohuolto, tarkistukset ja uudet renkaat+vanteet alla oli hyvä aloittaa matka kohti Sveitsiä lauantaina 4.7.2015. Varsinaista matkasuunnitelmaa minulla ei ollut Sveitsin lisäksi, joskin tarkoitus oli
bongata mahdollisimman monta maata “päivä kerrallaan” -mentaliteetilla.
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Rajamuodollisuudet hoituivat vajaan satasen nopeudessa nopeasti ja niiden jälkeen alkoikin todella unelmallinen osuus, jossa E31 pääsi osoittamaan ajo-ominaisuutensa hallitusti. Mutkaista, hyväpintaista
tietä pienten kukkuloiden välistä pujotellen ja muun liikenteen ymmärtäessä, että takaa tulee E31. Tätä
hauskuutta kesti parikymmentä kilometriä ja sitten tuli karu palautus arkeen. Uusi tie vaihtui vanhaksi,
jolla ilmeisesti viimeiset kunnostukset olivat tehneet III valtakunnan ja Stalinin armeijat, jotka kärsivät erimielisyyksiä Saksan ja Neuvostoliiton välisen rajan sijainnista. Mene ja tiedä, mutta kuoppaista oli. Tosin
tien vieressä olevilla pelloilla oli rakenteilla uudempi tie, mutta milloin se on valmis?
Uusi tie odottaa valmistumistaan, mutta vanhan
töyssyjä ja uria riittää vaikka jälkipolville

Toki Puolassa on loistaviakin tieosuuksia, 2- tai 3-kaistaisia moottoriteitä esim. Varsovan lähellä ja
mikä parasta, niillä nopeusrajoitus on 140 km/h, mutta ajamalla rajoitusten mukaan VW-Golfitkin menivät ohi molemmin puolin (piti ajaa 180, että eivät ohitelleet).
Normaali liikenteen ajonopeus
puolalaisella moottoritiellä.

Katowicessa hotelli oli navigaattorin mukaan eri paikassa kuin itse olin, mutta vartin ajelun päätteeksi selvisi, että hotellille ei ajettukaan katuosoitteen perusteella, vaan huomaamalla hotellin mainokset
tarpeeksi kaukaa. Joka tapauksessa taas jäi iltapalapihvi syömättä keittiön sulkeuduttua, mutta baarin tytöt osasivat loihtia maittavan hampurilais-illallisen.

3. Päivä, 6.7.2015 Puola-Tsekki-Slovakia, 400 km

Kahden rautaperse-päivän jälkeen päätin ottaa lyhyemmän etapin ja suuntasin Slovakian Bratislavaan tarkoituksena hellittää hieman ajamisen himoa, varsinkin kun E31 oli alkanut välillä kuulostaa pakoputkireikäiseltä päästellen vuodosta viittaavia ääniä. Tsekkeihin mentiinkin sitten ihan huomaamatta, kunnes sikäläinen betonipäällysteinen ”moottoritie” meinasi tehdä minusta kuuron. Ilmeisesti Stalinin perillisten vaunut
olivat rouhineet pinnan urille? Tie oli totaalisen epäsopiva E31:n renkaille ja meteli kabiinissa meinasi voittaa Bavaria-äänentoistolaitteet yli 120 km/h nopeudessa. Ja kun olin saapumassa Slovakiaan, niin noin viisi
km ennen rajaa massan (ei Felipe) mukana ajaessa sydän pomppasi kurkkuun. Tiellä seisoi poliisi vilkuttaen
minulle, että ajapas tänne levähdyspaikan ramppiin. Vauhtia oli navigaattorin mukaan 140 ja rajoitus 130,
mutta mieleen pamahti heti ajatus, että josko rajoitus olisikin vain 110, jolloin noilla pelko-oletuksilla voisi
käydä hankalasti. Poliisin englanninkielen osaamistaso oli jotain 80-vuotiaan peräsuomalaisen persun tasoa, mutta kun en kiukutellut ja elekieli toimi, niin kävi ilmi, että minulta puuttui tuulilasista Tsekin verotarra,
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Vignette. Olisi kuulema pitänyt tajuta ostaa Puolan rajalta omin ajatusvoimin...? Poliisi kertoi, että puutteesta voidaan sakottaa 1000 – 5000 heidän kruunuansa. Menimme siis poliisimaijalle ja poliisi kirjoitti sakkolapun, jonka jouduin kuittaamaan kolmena kappaleena. Seuraava kysymys olikin: cash, credit or debit hyvällä
englannilla lausuttuna. Valitsin debitin sille tonnin maksulle ja kun kortti ja muut dokumentit (ajokortti, passi
ja rekisteriote) olivat kädessä, niin kysyin, että paljonko se oli euroina. Vastaus tuli kynällä paperilapulle piirrettynä: ~40€. Ja sitten tuli isällisiä neuvoja: mene levähdyspaikan (kädellä osoittaen) koppiin ja osta sieltä Slovakian vastaava verolappu, niin et saa sakkoja. Minähän menin ja maksoin 15 € siitä ilosta, että saan
ajaa Slovakiassa 10 päivää (vaihtoehtona oli kuukausi), kun tarve on kaksi.
Jonkin matkaa ennen Bratislavaa takana oleva musta 5-sarjan Bemari vilkuttaa mulle valoja kuin olisi
diskossa ja vilkulla viittaa pysähtymään. Mä ajattelin, että jos mulla on autossa jotain vialla ja ajoin pientareelle. Kolmekymppinen pukujuppi tulee vänkärinpuoleiseen ikkunaan ja valittaa että hänellä on bensa
vähissä ja pyytää mua auttamaan. Näyttelen kysymysmerkki-ilmettä ja jannu tyrkkää käyntikorttia mulle
samalla kun selittää, että tarttisi bensaa parilla kympillä (eurolla) ja lupaa pantiksi vaikka kaikki (varmaan
10 kpl) kultasormuksensa. Vilkaisen korttia, jonka mukaan tyyppi on Mehmet-niminen business-jotakin
dusseldorfilaisessa firmassa. Palautan kortin ja kehotan soittamaan 112. Jannu pyytää multa puhelinta lainaan, kun ei muka itsellään ole. Kysyn, että mikäs toi sun rintataskussa sitten on ja painan ikkunan
puoliksi kiinni, ettei jannu pölli kameraa tai muuta etupenkiltä. Tyyppi yrittää vielä selittää, että hänellä on kiire äidin luokse Bratislavaan. Suljen ikkunan ja ajan pois. Mutta kas kummaa, jannun Bemarissa
onkin bensaa, koska hän seuraa mua Bratislavaan asti. Taisi olla huijari, mutta mä en ymmärtänyt tulla huijatuksi. Lopulta jannu katosi taakse ajettuani todella vanhoilla vihreillä yhdestä risteyksestä ja jannun edessä oleva pysähtyi punaisiin. Pienen rajaselkkauksen (josta ei olisi sotaa syttynyt) ja bensapummauskohtauksen jälkeen navigaattori ohjaili minut ja E31:n Tonavan rantabulevardille väittäen, että olet
perillä. Mä olin eri mieltä, kun siinä kohdalla ei ollut parkkipaikkoja, eikä rantaa näkynyt. Pienen surffailun
jälkeen kurvasin parkkihalliin ja menin kysymään apua. Mulle neuvottiin, että Botel (=Boat Hotel) on alajuoksulla jonkin matkan päässä. Kävelin siis laivalle. Muuten ei paha, mutta Bratislavassa oli liki 40 astetta lämmintä, jolloin jokainen turha askel hikoiluttaa liikaa. Laivahotellin respan tyttö onneksi neuvoi, että
auton voi jättää bulevardin takana oleville pikkukaduille ilmaiseksi (ryöstö pelotti hieman), jolloin matkaa
autolta botelliin olikin vain parisataa metriä. Safkan puolesta tämä paikka olisi pitänyt skipata. Kasviksilla
höystetty kebab ei paljoa maksanut, mutta ei lämmittänytkään. Eipä siis muuta kuin hyttiin hikoilemaan
ja kirjoittamaan matkakertomusta ennen unen tuloa. Samalla varasin seuraavan yön majoituksen ja laadin ajosuunnitelman. Onhan olosuhteet aika makeet.
Tästä oli hyvä jatkaa helteiseen Eurooppaan, josta lisää seuraavissa numeroissa.
Botel Marina Tonavan rannassa.
Kuuma, mutta muuten mukava paikka.
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GP-varikko, Fiat Abarth
GP-rataa varikolta

Concours dElegance,
perjantai

Mdina GrandPrix
-klassikkoautotapahtuma 10/2015
Mdina grand prix Maltalla on käsittääkseni ollut aikaisemmin nimeltään Valletta grand prix ja sen järjestävänä tahona on Valletta Grand Prix Foundation. Vanha keskiaikainen Mdinan kaupunki sijaitsee
Maltan sisämaassa ja sinne pääsee mm. paikallisbussilla Vallettasta ja muista rannikon kaupungeista. Välimatkat ovat kohtuullisia ja taksit sekä bussit ovat Maltalla edullisia – tosin niiden kulkeminen
ei aina ole varmaa. Tämänvuotinen tapahtuma ajoittui aikavälille 8.-11.10. Itse olin aurinkoisella Maltalla hiukan pitempään, enkä käynyt GP-tapahtumissa ihan joka päivä.
Kansainvälinen Mdinan GP-viikonloppu on tarkoitettu vähintään 40 vuotta vanhoille autoille eli tänä
vuonna malliltaan ennen vuotta 1976. Nämä vanhojen autojen kilpailut ajetaan eri luokissa lyhyehköllä 2,2-2,3 kilometrin pituisella katuradalla Mdinan kaupungin laitamilla viikonloppuna, lauantaina harConcours dElegance 9.10.15

joitukset ja aika-ajot sekä sunnuntaina kilpalähdöt. Tapahtuma on muuten yleisölle maksuton, mutta
varikolle pitäisi maksaa sisäänpääsy mikäli haluaa sinne kilpailujen aikana. Heti kilpailujen päätyttyä
varikollekin pääsee ilmaiseksi. Yleisölle on hyvin paikkoja palveluineen mäellä, josta näkee toiseen
suuntaan katuradan maastoon ja toiseen suuntaan varikolle. Parhaiden näkymien ja palveluiden VIPkatsomoihin taitaa päästä pääsymaksun maksamalla. Paikalla oli myös joitakin historiallisia (kilpa-)
moottoripyöriä. Varikkoalueella oli mukavat äänet ja tuoksut.
Yleisölle ilmainen Concours d’Elegance –näyttely järjestetään yhtenä päivänä, tänä vuonna perjantaina, paikassa Cathedral Square Mdinassa. Näytteillä on klassikkoautoja ja vanhoja kilpa-autoja ahtaan
vanhan kaupungin ytimessä. Näyttelyssä palkittavia kategorioita ovat “Elegance”, “Pre-war”, “Best
dressed” ja “Best restoration”.
Yhtenä päivänä, tänä vuonna torstaina, kisataan myös 2,5 kilometrin mittainen (ylä-)mäkiajo Mdinan ulkopuolella Melliehan pikkukaupungin laitamilla auringon laskeutuessa.
GP-varikko, Chevron ja Lotus
Chevron
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GP-rataa katsomosta

GP-varikko, Jaguar C-Type ym.

Päätöspäivän GP-kilpailun voittaja oli tänä vuonna italialainen Roberto Farneti autollaan Lotus 23B 1963. Jostain luin, että koko viikonlopun päiville odotetaan yleisöä yhteensä noin 25000 henkeä ja osallistumaan 60-70
klassikkoautoa. Joistakin muista ulkomaisista autotapahtumista poiketen
täällä en kuullut suomen kieltä.

Fiat X19 Dallara

Ensi vuonna GP-tapahtuma järjestettäneen 6.-9.10.2016.
Kts. www.vallettagrandprix.com = www.mdinagp.com

Pasi Marjamaa (teksti ja kuvat)
GP-varikko, Turner A 1961 ja Fiat 127 Abarth
Jaggea ja Vetteä
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GP-varikko, jonoa radalle

GP-varikko, TVR ym.

GP-varikkoa
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Kun tämä huutokauppaosio on tullut jo korostuneesti esiin, mainitaan vielä sen verran, että Retromobile-viikonlopun lauantain huutokaupan kohteena oli lähes 50 Citroen-auton erä, joista nelisenkymmentä kuului samaan yksityiseen kokoelmaan. Hienoja olivat Citroenitkin. Eri tyyppisistä ja useilta
vuosilta yksilöitä sisältävä kokoelma näytti ainakin päällisin puolin olevan entisöintilaadultaan upeaa
työtä. Tällä kertaa huomaan käyneen niin, etten harmi kyllä tullut valokuvanneeksi tästä kokoelmasta ainuttakaan autoa. Olisikohan niin, ettei urheiluautoja olisi ollut joukossa ollenkaan… Huutokaupan
kallein Citroen-kohde oli muuten vuoden 1962 Citroen 2CV Sahara. Hinnaksi sille tuli 172 800 euroa.
Näinköhän se on nyt kaikkien aikojen kallein Rätti-Sitikka.
Retromobilen näyttelyalue koostuu muutamasta hallista, joissa myytävää ja tutustuttavaa riittää kohtalaisen paljon. Tänäkin vuonna nähtävänä oli upeita autoyksilöitä ja moninaisia kerho-osastoja, joissa harrastustoimintaa enemmän tai vähemmän paikalliseen tapaan tuotiin esille. Myytävien auto-osien myyjät ja tarjonta olivat muista autotapahtumista tuttua kokoonpanoa. Ranskalaisten ajoneuvojen
osia ja materiaaleja olisi varmasti saanut hankittua hyvin, jos niille olisi tarvetta ollut. Kirjallisuus, pienoismallit, teemaan liittyvät tekstiilit ja taide olivat osaltaan myös hyvin näkyvillä.

Ferrari 335 Scaglietti vuodelta 1957 oli huutokaupan tähti. Auto meni kaupaksi reilun 32 miljoonan euron hintaan. Esittelypisteen somistus on tässä mukavasti tehty.
Taustalla olevassa valokuvassa Mike Hawthorn kääntää samaisella Ferrarilla kaarteeseen vuoden 1957 Le Mansissa.

Retromobile Pariisi
Teksti ja kuvat: Esa Manninen

1950-luvun alun formulaautot ovat upeita. Mielipide
on vain henkilökohtainen,
mutta tämä Alta keräsi
katsojia niin paljon, että
monen muunkin täytyy
olla samaa mieltä.
Taustalla oleva siniharmaa
auto on McLaren M3A ja
taaimmaisena näkyy hiukan
Maserati A6GCM-autoa.

Vuoden 2016 harrastematkailu käynnistyi osaltani Pariisin Retromobile tapahtumassa. Retromobilen
yhteydessä ison näkyvyyden saavat huutokaupat, ja niin kävi jälleen tänä vuonna.
Jonkin verran huutokauppakohteista oli valutettu ennakkotietoja eri medioihin, ja luonnollisesti se
varsinainen tähtikohde näissä houkutuksissa korostui jälleen. Tänä vuonna huutokaupan kärkikohde
oli vuoden 1957 Ferrari 335 Scaglietti, joka yksilönä on ollut monen aikakautensa, eli 50-luvun lopun
tunnetun kilpakuljettajan ajokkina. Niminä esillä olivat muiden muassa Mike Hawthorn, Luigi Musso, Peter Collins, Stirling Moss ja Masten Gregory. Monessa mukana olleella autolla on historiassaan osallistumisia ainakin 1957 Le Mansiin, Mille Migliaan, Kuuban GP:hen, mistä Mossin ja Gregoryn ajamana voitto jne. Ja käväisivätpä Hawthorn ja Musso elokuussa 1957 kilpailemassa autolla
Ruotsissakin. Ferrarilla oli tarinaa ja historiaa kovasti. Huutokaupan hinta-arvio oli asetettu 28-32 M€,
mikä näyttää lopulta toteutuneen suunnitellusti, auto myytiin 32,1 miljoonalla eurolla.

Alpine A110 on etuosaltaan
tämän omituisuuden sukulainen, ellei peräti lähtökohta.
Alpine sai mallinimkseen
M65 ja koriinsa 50-lukuiset
”jenkkisiivet” vuoden 1966
Le Mans -kilpailuun.
Ulkonäkö ei parantunut
ollenkaan, ehkä tilalle
saatiin sitten jotain muuta.

Muitakin autoja ja autoihin ja moottoriurheiluun liittyvää keräilyesineistöä oli luonnollisesti myytävänä runsaasti. Edullisia löytöjä ei minun oman tulkintani mukaan tarjolla lopulta ollut, mutta tarinat ja
historiat toki näkyvät hinnassa. Autokalusto oli ihastuttavaa, jokainen auto olisi kotitallin komistus.
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Vaikka tilaa oli paljon, yleisömäärän takia joidenkin osastojen ja kohteiden tutustuminen ei ollut aivan
vaivatta mahdollista. Tästä syystä ainakin minun kaltaiselleni kehnolle valokuvaajalle ei helposti tullut
tilaisuutta ottaa kelvollisia valokuvia, vaikka kuvattavaa olisi näyttelyalueella ollutkin. Näyttelyn huutokauppapuoli toi kuitenkin tähän ruuhkaan helpotusta. Huutokaupattaviin autoihin oli mahdollista tutustua aidatulla alueella, minne päästäkseen täytyi ostaa neljän kirjan sarjasta koostuva huutokauppaluettelo, minkä avulla sitten portit aitaukseen avattiin. Toinen sisäänpääsyvaihtoehto oli imeytyä
jonkun luettelon ostaneen kaveriksi tai seurueeseen, mitä tapaa ei ihme kyllä kovasti käytetty. Ihmettelen siksi, että aitauksen ulkopuolella oli tavaton tungos, mikä näytti kiteytyvän jossain vaiheessa
tunnelmaltaan hiukan lämpeneväksikin. Huutokauppa-autojen aitauksessa ei ruuhkaa ollut, joten väljissä tiloissa upeisiin autoihin pystyi tutustumaan ilman odotteluja ja tuuppimisia.
Retromobile-retki oli jälleen mukava harrastekauden avaus, nähtävää oli ja hiukan ostettavaakin.

Latolöytö kaukaa
Amerikasta.
Näitä voi löytyä
TV-sarjojen lisäksi
myös näemmä
todellisuudessa.
Auto on Porsche 356
Speedster vuodelta
1955.

Dino GT 206 -proto
tipo speciale on kaunis muodoltaan.
Tässä prototyyppivaiheessa näyttää olleen ajatuksena
kokeilla yhtenäistä
istuimen selkänojaa.
Ilmeisesti tuotantoDinoissa tämä
ajatuskokeilu ei ollut
enää vallalla.
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Ranskalainen Panhard
on saanut upean kilpa
korin. Omintakeiset pyörät
paljastavat merkin.
Panhard HBR4 Barquette
Antem Prototype 1959 on
tässä kyseessä. Tällä autolla osallistuttiin Le Mansin
kilpailuun 1960 ja 1961.

Lamborghini Miura oli huutokauppakohteena. Auto
on vuodelta 1970, ja sen hinta-arvio ennen huutokauppaa oli miljoonan euron paikkeilla. Miuran korimuotoilu on tunnettu kauneudestaan, ja se on kaiketi ollut myös joidenkin muiden autojen esikuvana.
Vaikka pihlajanmarjat olivat entisen ketun mielestä
happamia, ilman erityistä happamuuden makua
tämän auton olemus oli jollain tavalla nuhjuinen.
Johtuukohan tuosta väristä…

Darracq V8 ei ollut pelkkä koriste Retromobilessa, vaan autolla tehtiin ajonäytöksiä näyttelyhallin ympäristössä. 25 litrainen V8 tuottaa, tai ainakin sen kerrottiin
aikoinaan tuottaneen parisataa hevosvoimaa. Nopeusennätys on 197 km/h, mikä
kaikin tavoin tuntuu käsittämättömältä. Ei
niinkään siksi, etteikö tuolla teho-painosuhteella sitä saavuttaisi, vaan lähinnä
sillä, millainen jäämies tuolla laitteella
pystyy niin kovaa ajamaan. Ajonäytöksistä voi todeta, että olipa tuuria sattua
paikalle näkemään ja kuulemaan tämän
upean auton liikkuminen. Äänet olivat
kohdallaan.

”Torinon mörkö”, eli Fiat S76 oli, kuten
taustalla näkyvä Darracq-kollegansakin
liikkeellä useita kertoja viikonlopun aikana.
28,5 litrainen neloskone ilman kahta
suorakaiteenmuotoista pakoaukkoa
kummallisempaa äänenvaimennusta
pystyi ajonäytöksissä nostamaan paikalla olleen historiallisista ajoneuvoista
kiinnostuneen yleisön tunnetilan lähes pilviin. Neloskonekaan ei ole tylsä kapistus,
kun valmistusreseptin rakenneosat ovat
kohdallaan. Olipa huikea ilmestys!
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Frazer Nash Le Mans Coupé vuodelta
1955. Tällaisia autoja ei usein näe.
Kovin vaikea tästä olisi sanoa, mitä pitäisi
muotoilijan tehdä toisin. Tämä on jälleen
henkilökohtainen näkemys, mutta yleisöpaljous auton ympärillä tukee näkemystä,
hieno on ja harvinainen.
Näitä valmistettiin kaikkiaan vain yhdeksän kappaletta. Tämä yksilö oli mukana
vuoden 1959 Le Mansin kilpailussa.

SccH goes Pärnu!
Nyt se toteutuu! Kauan toivottu ajoharjoittelupäivä Pärnun nopealla auto24ring radalla perjantaina 26.8.2016. Retkemme on samalla kertaa sekä kerhon ratapäivä että koko perheen
kesäretki Viron kesäpääkaupunkiin Pärnuun.
Helmikuun lopussa oli jo yli 20 ilmoittautunutta joten toimi pian ja varmista paikkasi. Kesäviikonloppuna hotellit ja laivapaikat täyttyvät
nopeasti. Lue ratapäivästä lisää: www.scch.fi
ja tutustu auto24ring radan mahdollisuuksiin:
www.auto24ring.ee
Huom! Riippumatta siitä mistä ja miten varaat
matkasi niin muistathan lähettää ilmoittautumisen Arnolle: arno.seppanen@scch.fi

Pärnun ranta
Delahaye 135 MS Coupe Ghia Turin
vuodelta 1949. Jotenkin näiden tiettyjen
ranskalaisten laatumerkkien muotoilu iskee ällikällä. Onhan se hieno, mutta ehkä
hiukan outo. Huutokaupassa arvioitu hintahaarukka 180-260 tuhatta €. En tiedä
menikö kaupaksi.

Stanguellini 1100 Coupe Motto ei näytä 1940-lukulaiselta. Sellainen se kuitenkin on. Auto oli ensi kertaa näytteillä vuoden 1947 Torinon Motor Show’ssa.
Stanguellini näyttää aivan urheiluautolta,
ja SccH:n urheiluautolistan mukaan se
myös on urheiluauto.

Alfa-Romeo Giulia Sprint Bertonen näkemyksen mukaan toteutettuna. Tämä
yksilö on vuodelta 1965.

Vuoden 1962 Alfa Romeo Giulietta Sprint
Zagato ”Coda Tronca”. Töpöhäntä siis.
Tässä tapauksessa Zagato on saanut
toimeksiannon tehdä Giulietta Sprintistä
vetävän näköinen. Omanlaisensa ja
harvoin nähty auto.

SCCH:N JÄSENMAKSU VUODELLE 2016
Muistathan lunastaa oikeuden nauttia SccH:n vuoden 2016
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 käytä viitettä
vaan kirjoita viestiin maksetun jäsenen nimi.
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