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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. 040 541 0885
Taitto: Juutiprint Ky
Painopaikka: Juutiprint Ky, Vantaa
Ilmoitushinnat: sopimuksen mukaan.
SccH:n kerhotunnuksia on
saatavilla seuraavasti:
Vaunumerkki, juhlamerkki
1975 - 2000
20,00
Ommeltava kangasmerkki
2,00
Lyhythihainen musta pikee/varikkopaita Uusi
35,00
Kerhopaita Uusi (T-paita)
25,00
Rekisterikilven tausta
5,00
Lokasuojatarra (uusi)
ilmainen
SccH 40v. ikkunatarra
ilmainen
Rintamerkki /pinssi
3,00
Lippis		
14,00
Avaimenperä
3,00
Kansikuva: Jaguar E-Type konehuone,
Jouni Vierimaa
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Päätoimittajan
		palsta
Näin vuoden viimeisenä kuukautena on aika katsoa
kulunutta vuotta taaksepäin, miettien tehtyä työtä
ja saavutuksia. Yhtä tärkeää on kuitenkin katsoa
eteenpäin ja miettiä missä olemme, ja onko suunta kenties oikea? SccH:n osalta vuosi 2016 on ollut
hieman edellistä 40-vuotisjuhlavuotta rauhallisempi, mutta vain hieman. Tapahtumia on riittänyt vuoden jokaiselle kuukaudelle ja kesän aikana lähes
joka viikolle riitti jokin tapahtuma tai tapaaminen, jossa oli mahdollisuus tavata harrastustovereitaan.
Kuten Arnokin puheenjohtajan palstallaan toteaa; olemme varmasti Suomen aktiivisin autokerho tapaamisten ja tapahtumien osalta! Aktiivisuutemme on näkynyt myös jäsenten kiinnostuksena osallistua tapahtumiin. Jäsenistämme on löytynyt lisäksi joukko ihan uusia aktiiveja, jotka tuovat toiminnalle
sitä turvaa tulevaisuutta ajatellen. Vastauksena alussa esittämääni kysymykseen; onko suuntamme
oikea? Kyllä, mielestäni meillä on oikea suunta ja kirkas tuulilasi, josta katsellaan vuotta 2017 !
Syksyyn riitti useampi kerhon järjestämä ratinvääntötapahtuma, joista tässä numerossa jutut Pärnun
Ratapäivästä syyskuulta ja jokavuotisesta Pernod Cup -mikroautokisasta. Lehmussaaren Hantte jatkaa kesän 2015 Eurotouriaan BMW E31 850i:llä juttusarjan neljännessä ja viimeisessä osassa. Jäsenemme Lennart Haajanen Ruotsista lähestyi minua mielenkiintoisella pienellä jutulla, juuri ennen
edellisen lehtemme julkaisua. Lennu kirjoitti juttunsa ruotsiksi, joten varasin itselleni hieman aikaa
käännöstyölle. Nyt julkaistussa jutussaan Lennu tuo esille tärkeän kysymyksen; Mikä on urheiluauto?
Samalla hän valottaa hieman yleistä autohistoriaa ja omaa urheiluautoharrastuksen historiaa. Tuomisen Tomi vieraili erään jäsenemme luona ihastelemassa pitkään ja huolella entisöityä Austin Healey 3000:sta. Jukka Yli-Jaakkola vieraili jälleen Goodwood Revival –tapahtumassa ja antaa jutussaan
tarkkaa teknistä dataa näkemistään klassikkoautoista, ja vähän muustakin. Kiviniemen Tapsa kävi alkukesästä moottoripyöräretkellä Sveitsissä ja muualla Euroopassa. Tapsa oli matkalla törmännyt mielenkiintoiseen urheiluautojen kokoontumiseen, josta löytyikin varsin mielenkiintoisia automerkkejä ja
-malleja. Pekka Niskanen tapasi Toroidion – sähköurheiluauton keksijän Pasi Pennasen, sekä tutustui
tietenkin itse autoon. Puheenjohtajamme Arno on päässyt 60-luvun saksalaisten autolehtien katselmuksessa pariin vuoden 1969 Auto motor und sport-lehteen. Kiitokset jutuista Hantelle, Lennulle, Tomille, Jukalle, Tapsalle, Pekalle ja Arnolle !
Tällaisella juttumäärällä on mukavaa päättää tämä urheiluautovuosi ja jäädä odottelemaan mitä uusi
vuosi tuo tullessaan. Suuret Kiitokset kaikille tänä vuonna juttuja kirjoittaneille ja kerhon tapahtumiin
osallistuneille! Päätoimittaja kiittää myös SccH:n hallitusta, yhteistyökumppaneita, sekä Juutiprintin
henkilökuntaa kerholehden taitto- ja painotyöstä kuluvana vuonna!
Hyvää Joulua ja vauhdikasta Uutta Vuotta toivottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
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Puheenjohtajan
palsta
SccH:n 41. toimintavuosi alkaa olla taputeltu. Sportscar Breakfast Club Tuusulan Gustavelundissa, ratapäivät Pärnussa ja Alastarolla, vierailu Marcus
Grönholmin automuseoon, huikea yhteisajelu Nostalgia-automuseoon, tallivierailu muutaman kerholaisen kimppatalliin, Pernod Cup, Lotuksen koeajot, vierailut Cotec Oy:iin ja Suomen Ilmailumuseoon sekä
Triangle Motorsin huutokauppaan sekä tietenkin torstaiset kahvi-illat bensiininhöyryisine jutusteluineen.
Varmaan tuosta jotakin unohdinkin, mutta eiköhän
hallitus saa synninpäästön tuolla listalla ja SccH pysyy kärkiehdokkaana sille joka etsii Suomen aktiivisinta autokerhoa.

Auto kuin Sikstuksen kappeli:
Austin-Healey 3000

Vuoden lopulla vedetään hieman henkeä ja punotaan juonia tulevaa vuotta varten. Nyt on
myös oikea aika kertoa hallituksen suuntaan mikäli sinulla on toiveita tai ideoita ensi vuodelle. Tiedätkö loistavia ajelureittejä ja kiinnostavia vierailukohteita? Entä työskenteletkö
itse yrityksessä jonka arvelet herättävän kerholaisten kiinnostuksen?

Teksti ja kuvat: Tomi Tuominen

Toivotan kaikille kerholaisille Hyvää Joulua ja Urheiluautollista Uutta Vuotta. Talvi on auton
parantamisen aikaa!

Yleensä hankimme auton kuten kotimmekin, ostamalla tai vuokraamalla. Osa kuitenkin rakentaa kotinsa itse, mutta ymmärrettävistä syistä kovin moni ei rakenna autoansa itse, ellei sitten satu olemaan Pasi Pennanen.

t. Arno

Kysyin taannoin Sports Car Club of Helsingin jäseniltä, jos joku heistä haluaisi esitellä autonsa juttua
varten. Sain sähköpostin eräältä Pekalta, joka mainitsi että hänellä olisi Austin-Healey 3000 60-luvun
alkupuolelta. Emme jutelleet liiemmälti yksityiskohdista ennen tapaamista, joten odotukseni oli nähdä klassisen linjakas peribrittiläinen urheiluauto, mutten osannut vielä sanoa mitä erityistä siinä olisi.
Kyseisen auton piirteisiin kuuluvat urheiluautohengessä niin pitkä konepelti, pinnavanteet siipimuttereineen, kojelautaan kiinnitetty peruutuspeili kuin tietysti upeasti hymyilevä kromattu ilmanottoaukkokin muhkeiden pyöräkoteloiden välissä. Toisin kuin monet brittiläiset roadsterit, Austin-Healey 3000
ei ole ihan pieni. Auto on näyttävän kokoinen ja moottorikin on 2,9 litrainen.

Siis mikä ward?

Ajettuani Pekan kodin pihaan, astui mies haalarissaan ulos autotallista kädet mustina, hymyillen,
rauhallinen ilme kasvoillaan. Astuimme sisään talliin, jossa hänellä oli juuri kesken ratin rakentaminen. Ratti oli menossa vieressä odottavan coupe-mallisen Borgwardin runkoon, joka seisoi hallissa tukien varassa pelkkänä runkona ilman ikkunoita ja ovia, harmaassa pohjamaalissaan. Pekka manaili, että ratin aihio oli jo kolmas sarjassaan, valu ei ollut koko kehältään vieläkään täydellinen. Sillä
hetkellä, tuijottaen tuon superharvinaisen Borgwardin runkoa tajusin, että Pekka ei vuokraa autoja.
Hän ei vain osta autoja. Hän rakentaa niitä kuin koteja, yksityiskohta kerrallaan. Ja kotejakin hän on
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rakentanut vuosien saatossa useita. Hän on
Rakentaja luonteeltaan, mies jonka pitää nähdä ja kokea lopputuote koko valmistumisensa
ajan. Pekalla ei ole silti kiirettä esitellä Austiniaan. Talli jossa kävimme, oli aivan liian pieni,
se ei millään voisi olla siellä piilossa, vaikka
monenlaista tavaraa siellä kyllä oli.

Myydään: Austin-Healey
(halvalla)

Saan eteeni ison valokuvakansion kuvista,
joissa näkyy Pekan hankkiman Austin-Healey 3000:n elinkaari. Lähtökohta ei ole mieluinen. Kuka tahansa muu ei edes katsoisi tätä
autoa. Auto on kulkenut usealta omistajalta toiselle lyhyen ajan sisään, se on maalattu jo ainakin kerran uusiksi ja siellä täällä näkyy monia pieniä juttuja, joista näkee, ettei
omistaja ole halunnut, jaksanut tai pystynyt
enää huolehtimaan autosta. Mitä kaikkea pinnan alla piilee, jos tässä ovat näkyvät vauriot?
Pyyntihinta autosta ei ole kummoinen, mutta
toisaalta monen silmissä se on arvoton, kelvoton, hyödytön romu. Eikä se ole edes Porsche tai Ferrari. Tuosta hetkestä on nyt 36
vuotta aikaa.
Kysyn Pekalta miksi juuri Austin-Healey kiinnitti hänen huomionsa. Hänkään ei osaa oikein
vastata siihen. Hän on aiemmin kunnostanut
kyllä pienemmässä skaalassa Minin, Volvo
Amazonin ja Austin-Healey Spriten, mutta tiedostaen kuitenkin, että tämä tapaus tulisi olemaan paljon, paljon työläämpi. Lisätään tähän
vielä, että internettiä ei ole vielä edes keksitty, ja että Pekka ei puhu englantia, siis lainkaan, ei edes lauseen vertaa. Pihassa seisoo
orvonoloinen englantilaisen avoauton runko
keskellä Suomen kaamosta, mikä voisi mennä pieleen?

Silmiä hivelevä hetki
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Selattuamme kymmenittäin valokuvia auton
koko projektin osalta, astumme ulos. Tällä kertaa suuntaamme toiselle autotallille, joka seisoo pihan toisella puolella. Kooltaan se on sa-

mankaltainen kuin äsken, yhtä vaatimaton
ulkoa. Sisällä silmäni laajenevat hämmästyksestä, sillä tallin oikealla reunalla ei odotakaan
tyypillinen vihreä tai punavalkoinen ja mattapintaan asti kuluneen oloinen brittiauto, vaan
hillityn tyylikäs, kiiltelevän musta ja elegantti Austin-Healey 3000 Mk I, joka näyttää siltä
kuin se olisi tuotu tehtaalta eilen. Itse asiassa
se näyttää paremmalta kuin mitä edes tehtaalta voisi odottaa tulevan. Tarkastelen autoa lähemmin. On lähes häiritsevää nähdä edessään
56 vuotta vanha auto, jossa ei näy mitään kulumaa. Ei maalipinnassa, sisustuksessa, mittareissa, ei missään. Toinen poikkeava asia on
väritys. Brittiautot on aina totuttu näkemään
vihreinä, punaisina, valkoisina tai näiden yhdistelmänä eri kontrastiväreissä, mutta Pekan Austin on musta, niin ulkoa kuin sisältäkin.
Täysin odottamaton värivalinta, joka silti toimii täydellisesti. Olen varma, että kuka tahansa toinen olisi valinnut autoon toiset värit, koska olemme yleensä aika jumiutuneita autojen
suhteen. Ehkä olemme jopa mielikuvituksettomia ja toisaalta välillä sitten myös tyylittömän
ylikekseliäitä. Musta väri sopii tähän auton täydellisesti, juuri siksi että se on samaan aikaan
hillitty ja silti yllättävä.

Perfektionistin unelma

Pekka huomauttaa heti muutamia kohtia, jotka eivät hänen mielestään ole aivan viimeisen päälle,
mutta niiden huomaaminen tuntuu samalta kuin
Mona Lisa –maalauksen arvostelu. Toisaalta eihän talonrakentajakaan koskaan ole täysin tyytyväinen; jälkeenpäin ajatellen monenkin asian voisi tehdä toisella tavalla. Niinpä kyse on monista
pienistä valinnoista, jotka olisivat monelle muulle
täysin merkityksettömiä. Mutta Pekka on tehnyt
autossa monta kohtaa erityisen huolella vain siksi, että pystyy siihen. Auton kunnostaminen, rakentaminen, laittaminen, puunaaminen ja viimeistely vei kaikki yhteensä 34 vuotta Pekan elämästä.
Toki hän teki siinä sivussa paljon muutakin, mutta aina asiat eivät mene toivotusti. Siitä huolimatta hän ei luovuttanut. Ehkä tämä Austin-Healey oli
juuri se mikä sai Pekan jatkamaan sitkeästi eteenpäin, innokkaana odottaen sen valmistumista. Pekan sanojen mukaan auto on ollut nyt enemmän
tai vähemmän valmis pari vuotta (jos sellaista tilaa
edes koskaan on), mutta likaa tai pölyä ei autossa
näy, sillä autolla ei yksinkertaisesti ole oikeastaan
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ajettu. Pekka sanoo ajaneensa kolmisensataa
kilometriä näiden parin viime vuoden aikana
yhteensä, lähinnä varmistaakseen että auto
toimii ja pysyy kunnossa. Hän tietää kuitenkin
kokemuksesta, että hinausauton numero pitää
olla lähellä jos tien päälle lähdetään. Vanhat
autot ovat kauniita katsella, mutta ajaminen
onkin sitten usein toinen juttu.

Kaunis Alfa

Kuin ennen ja jälkeen

Pian eräs seikka kiinnittää huomioni autotallissa. Peräseinällä on koroke, jossa on työkalulaatikoita, tarvikkeita ja työpöytä. Niiden
edessä on kuitenkin tarkasti keskelle autotallia sijoitettu tuoli, jonka suunta ei ole työpöytään, vaan suoraan kohti tätä valmista AustinHealeyä. Pekka tunnustaa istuvansa tuolissa
usein, vain katsellen luomustaan. Enkä yhtään
ihmettele. Autotallin toisessa reunassa, heti
mustankiiltävän Austin-Healey 3000:n vieressä, on myös mattaharmaa Austin Healeyn runko, täysin purettuna, odottamassa uutta elämää tukien varassa seisovana ”projektina”.
Pekka on hankkinut tämän 3000:n rungon yhdessä poikansa kanssa; arvellen että ehkä tällä kertaa kaikki sujuu nopeammin, kun kerran
on jo kokemusta. Toisaalta aina ei kaikessa ole
kyse valmiiksi saamisesta, itse tekeminen voi
olla paljon palkitsevampaa. Ja siinä meillä kaikilla on vielä paljon opittavaa.
Taustaa: Austin-Healey 3000 on maineikas
brittiläinen urheiluauto, jota valmistettiin
vuosina 1959-1967 versioina Mark I, II ja III.
Autolla saavutettiin myös lukuisia voittoja autourheilukilpailuissa. Autot rakennettiin
Abingdonin tehtaalla Englannissa. Auton huippunopeus oli noin 185 km/h ja se kiihtyi 0-100
km/h noin yhdessätoista sekunnissa.
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Rainy, but glorious Goodwood
Revival 2016
Teksti ja kuvat: Jukka Yli-Jaakkola
Lauantaina Goodwood Revival alkoi pilvisenä, mutta hilpeällä tunnelmalla. Kiertäessämme parkkipaikkaa, jälleen useat autoharvinaisuudet saapuivat ajamalla tapahtumaan. Aston Martin, Bentley, Ferrarit, Porschet, jopa Lotukset jne… Parkkiksella oli taas nähtävää autonäyttelyn verran.

30-luvun F1 tunnelmaa…

Kymmeneltä pärähti radalla 30-luvun sikariformulat kisailemaan. Samaan aikaan Esteri päätti tulla
seuraan ja tihkuttelikin aivan päivän loppuun asti. Sehän ei tahtia haitannut, vaan ristikudosrenkailla
sladiteltiin ja pyörittiin välillä nurmikolla useampaankin otteeseen. Voittajaksi selviytyi kaikkien yllätykseksi hopea Maserati. Tällä merkillä kisaa ei kuulemma ollut voitettu vuosiin.
Kauniit mutkat

Sikariformuloiden voittaja
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Racing Bulls

Italiaista kauneutta

Miura kaunein Lambo

Tyylikäs LeMans Jagge

Tänä vuonna sisänäyttelyssä oli esillä Italiaiset
Lamborghinit. Kaikkihan tiedämme tarinan, kun
Traktorivalmistaja Ferruccio Lamborghini oli pettynyt omistamansa Ferrarin kytkimen kestävyyteen.
Hän valitti autostaan itse Enzo Ferrarille, joka huomautti että Lamborghini oli pelkkä traktorintekijä,
joka ei ymmärrä mitään insinööritaidoista. Italiaisen tulinen luonne otti tämän loukkauksena. Lamborghini päätti rakentaa paremman urheiluauton
kuin Ferrari. Tässä hän onnistuikin. Näyttelyssä oli
esillä 25 auton ja 2 traktorin kattaus Lamborghinin
malleista, aina tämän päivän Huracaniin asti. Oma
suosikkini oli valkoinen Miura. Toki joka pojan seinällä ollut viivoittimella piirretty Countach sykähdyttää aina. Maserati esitteli näyttävästi uuden
Levante SUV:n. Minua kiinnosti enemmän ständillä pyörivä punainen tyylikäs Sebring, joka sai seuraa tyylikkäästä Italiattaresta.

Tribute to Sir Jack Brabham

F1 historiassa Sir Jack Brabhamin tunnistaa kaikki. Ilmavoimissa toisessa maailmansodassa työskenneltyään hän ryhtyi autokorjaamoyrittäjäksi. Hän ajoi
kilpaa monessa luokassa, kunnes 1955 voitti ensimmäisen GP:n Maseratilla Silverstonessa. Ensimmäisen MM:n hän voitti Coventry Climax moottorisella
Cooperilla 1959. Vuonna 1960 hän onnistui jälleen.
1961 hän perusti oman tallin, joka ei vielä kuitenkaan
menestynyt. Vuonna 1966 3 litran Repco Brabhamilla hän voitti kolmannen mestaruutensa. Hän päätti
lopettaa 1970 loukkaantumisten vuoksi, mutta ajoi
vielä yhden kauden, koska huippukuljettajaa ei kaudeksi löytynyt hänen tilalleen. Näytöstyyliin Sir Stirling
Moss kiersi rataa tuolla Brabhamin ajamalla autolla.

Ei kisaa ilman kasia, Whitsun
Trophy

Ehkäpä sykähdyttävin kisa oli päivän päätteeksi, kun aidot Ford GT40:t ja muut V8:lla varustetut kilpurit karjuivat radalla. Vaikka kasi ei
kierrä kuten formulat on niissä aina jytinät kohdallaan… Voiton vei Rob Huff Lotus 19:lla, jossa Oldsin V8. Tässä kisassa kasit olivat äänessä…

Tässä aito GT40

Porschet esillä

Tällä kerralla Porsche Classics oli keskittynyt
Carrera Spider 550 -malliin. Esillä oli entisöity hopea ”little Bastard”. Tämä ei ollut Goodwoodin kallein, vaan huutokaupassa alkuperäiskuntoisen hinta nousi 4,6 M£:n Tasatunnein
käytettiin moottoripenkissä ollutta ”Fuhrmann”moottoria, jonka erikoisuutena on 4:llä pystysuuntaisella akselilla ja kartiohammaspyörillä
käytetyt nokka-akselit. Korjaamolla rakennettiin vastaava moottori alusta asti kuntoon. Tuon
moottorin hinnalla olisi saanut Suomessa uuden
Panameran. Näyttelyssä pääsimme ilman kameraa tutustumaan myös ennakkoesittelyssä
olevaan Porsche Panameraan. Eräs seikka tässä autossa saa automiehen hymyilemään: Takasiipi ensin nousee ja sitten levenee noin 30
Cm… ASIAA! Panameran Isukki eli tutkielma
989 oli myöskin esillä. Jo 80-luvulla ajateltiin
tehdä 4-ovinen Porsche. Silloin vielä Porschen
urheiluautomainetta vaalittiin ja tutkielma unohdettiin… Nykyään osakkeenomistajien ahneus
ohjastaa ja kaikki toisin…

Minä ja Little Bastard

Rekkari sopis ja autokin mulle

Porsche Fuhrmann

Lotus Rotorvic, kummajainen…
Lotus inssi tilannut
vahingossa prätkän koneita
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Radalla kävi myös Lotus Rotovic, auto jossa moottoripyörä ja Formula yhdistettiin. V12 moottori koostuu kuudesta Ariel Arrowin 250 cc 2-sylinterisestä 2-tahtimoottorista. Moottorit ovat kahdessa eri
rivissä (3+3) jotka yhdistetään perässä olevaan
vaihteistoon. Onkohan insinööri tilannut aikanaan
koneet vahingossa prätkätehtaalta? Kuuden kaasuvaijerin välityksellä käsketään näitä 2-tahtipäristimiä. Sinisen savun ja mopoiässä tutuksi tulleen käryn saattelemana säksätin säntäsi radalle.
Tällä voisi mennä vaikka kisaan!
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Paluumatkan varrella

Paluumatkalla pysähdyimme, koska liikenneympyrän ääreen oli pysähtynyt kaunis 356:n hätävilkut
päällä. Goodwoodista vaimonsa kanssa kotimatkalla oleva John kertoi auton kytkinvaijerin katkenneen. No eipä siinä ollut mitään tehtävissä. Hän
kertoi ostaneensa auton yli 15 vuotta sitten ja entisöineen sen. Oli melko tyytyväinen auton arvoon
tänä päivänä. Jätimme hyväntuulisen pariskunnan
odottelemaan hinausautoa ja poikkesimme lähistöllä sijainneeseen The Ship Pubiin. Oletimme kyltissä olevan 1540 perustetun Pubin olevan alueen
vanhin. Juomanlaskija vitsaili, että ei tämä ole lainkaan vanha Pub. Kylältä kuulemma löytyy toinen
huomattavasti vanhempi. Kun kysyimme sen ikää,
hän kertoi, että tarun mukaan se toinen aukaisi
ovensa jo puoli vuotta aikaisemmin…

Esteristä huolimatta tapahtuma oli jälleen mieleenpainuva kokemus. Käykäähän katsomassa
videoita: www.goodwood.com Liput ovat näemmä jo vuodelle 2017 myynnissä, kannattaa
ostaa heti, ne myydään aina loppuun!

Kolmellakin autolla saa aikaan ruuhkan

Revival fan forever
Jukka Yli-Jaakkola

E31 Euroopassa, osa 4/4
Teksti ja kuvat: Hannu Lehmussaari
Kelpaa vaikka Bondin ajella
tällä Goodwoodiin

18. Päivä, 21.7.2015 Saksa-Luxenbourg, 450 km

Idyllinen aamiainen, jonka aikana hotellin omistajamamma touhusi ympäriinsä varmistellen, että allez
gut? Sitten huoneeseen pakkaamaan. Olen ihmetellyt koko matkan, että menin hölmöyksissäni ottamaa yhden hervottoman kokoisen matkalaukun, jossa on kahden viikon vaatteet. Ja sitten raahaan sen
joka päivä hotellihuoneeseen ottaen sieltä pesuvermeet, puhtaat kalsarit ja puhtaan t-paidan ja pakkaan
pyykkipussiin likaiset vastaavat. 95% laukun sisällöstä on vain haittana ja painolastina. Seuraavaa retkeä varten pitää suunnitella modulaarisempi laukkujako, jota on nopea päivittää takakontilla muutamassa sekunnissa.
Panameran iskä 989
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Kylän toiseksi vanhin pub

John ja 356 tien poskessa

Kävelen taksilta autonhuoltoon kymmenen kieppeissä ja siellähän E31 oli hyvässä otteessa kahden mekaanikon ja yhden pomon (omistajan poika) toimesta. Olivat löytäneet moottorin suojakopan alta lyttyyn
lumpsahtaneen polttoaineletkun pätkän ja sitä oltiin juuri vaihtamassa. Noin pieni vika, ajattelin. Jonkin
ajan kuluttua kuulin tutun starttimoottorin vinkunan ja menin katsomaan, mutta jo ovelta kuulin, että puolet puuttuu. Seuraavaksi kaverit purkivat lisää konehuoneen roippeita, mm raitisilmasuodattimien kotelon, joka oli täynnä ötököitä ja lehtiä ja niiden seasta löytyi kaksi alkuperäistä? suodatinta. Purkamisen
seurauksena kaverit pääsivät käsiksi suoraan tankilta tuleviin letkuihin (2 bensapumppua, 2 tuloletkua).
Vuorotellen letkut irti ja painemittari kiinni niihin ja vapaa pää kohti ämpäriä. Oikea oli kuin paloletku ja paineet ohjearvoissa (120 l/h). Vasen taas oli kuin viimeisiä tiristävä pissapoika: tippa silloin, pikkupruit tällöin, mutta ei painetta kuin nimeksi, jos siksikään. Sitten alkoi asentajien välinen osoittelu ja mölötys, josta ymmärsin että jakoivat työvuoroja siitä, kumpi menee E31:n takapenkkitilaan irrottamaan kuppipenkit
ja kaivamaan bensapumput näkyville (kyllä, bensapumput ovat takapenkkien alla molemmin puolin, heidän sanomansa mukaan). Tasapeli, toinen oikealle ja toinen vasemmalle. Eikä aikaakaan, kun volttimittari ja kokeilu toi tylyn tuloksen. Sähköä tulee molemmille, mutta vasen ei toimi kuin rumasti rutisten,
jos sitäkään. Fuel pump Kaputt. Hyvä, ei sen vakavampaa. Vaihtoehtoja annettiin kaksi, mitä lounastauon jälkeen tapahtuisi: a): tilataan uusi pumppu ja odotellaan ainakin päivä, tai b): haaroitetaan toimivan
pumpun letku molemmille lohkoille ja ostan uuden pumpun Suomessa. Valinta oli helppo: haaroitetaan.
Tässä vaiheessa saksalaisella pedantetiikalla firma suljettiin ja kaikki yhtä konttoripuolen naista lukuun
ottamatta katosivat lounaalle. Sain jäädä firmaan odottamaan, ettei tarvinnut mennä kadulle, kuten
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Sveitsissä kävi. Siinä jutellessamme kävi ilmi,
että nainen oli ollut vankilassa Suomessa. Meni
pari sekuntia, ennen kuin tajusin kysyä, että jossain museossako? Ei, vaan Katajanokalla. Samalla muistin, että Nokastahan tuli hotelli jokin
aika sitten. Oli kuulema ollut mahtava kokemus
ja suosittelee sitä kaikille tutuille, jotka menevät Helsinkiin. Siinä lounastavia mekaanikkoja odotellessani aloin laskeskella, että mitähän
tämäkin lysti maksaa, mutta lopetin itseni pelottelun alkumetreille, sehän maksaa sen, mitä
laskutetaan. Itketään myöhemmin. Lounaan jälkeen toinen kaveri hävisi toisen auton kimppuun
ja toinen alkoi letkuttamaan E31:tä uudelleen.
Vähän ajan kuluttua myyntitilan lepotuoliin alkoi
kuulua taas E31:n startin ääntä, jolloin singahdin kohti hallia. Heti kun kone hörähti käyntiin alkoi hirveä AUS!-AUS!-AUS!-karjuminen. Jotain
oli ilmeisesti pielessä, arvelin huolissani. Kun
pääsin paikalle, halli haisi bensalle pahemman
kerran ja tyypit olivat rätteineen E31:n konehuoneessa kuivaamassa paikkoja. Huolestuin lisää,
mutta saman tien kävi ilmi, että aiemmin mittauksia varten irrotettu vanha bensaletku oli vain
haljennut ja ruikkinut bensaa pitkin konehuonet-

Kun E31 oli todettu toimivaksi testerinkin toimesta, niin hoidimme pienen finanssipoliittisen yksityiskohdan. Miettiessäni mielessäni käytettyjä työtunteja ja arviotani tuntihinnasta marmoritiskikorjaamolla
kauhulla funtsin, että mitkä kolme numeroa seuraavat ykköstä ennen pilkkua. Kun nuori Mayer iski eteeni erittelyn, olin pudota tiskin asiakastuolilta. Eka numero oli kolmonen (3), mutta seuraavat olivat kasi ja
kasi ennen pilkkua, siis 388,xx euroa sisältäen kaiken tilbehöörin. Tarkempi tutkailu paljasti ihmeen, veroton tuntihinta oli 43 e/h. Saksa muka kallis maa? Laskuttivat seitsemästä tunnista, joka mielestäni oli
jopa alakanttiin verrattuna siihen laumaan, joka pyöri E31:n kimpussa.
Seuraavaksi munuaismaski kohti pohjoista. Saksan kautta Luxembourgiin, luki takaraivossani. Kello oli jo
yli 15, joten päätin ajaa vain Karlsruheen (noin 170 km) ja miettiä siellä tulevaisuutta. Saavuttuani sinne reilua tuntia myöhemmin päätin mennä Luxemboroughiin miettimään lisää. Pitää brutaalisti todeta,
että voi perkele, miten ajaminen onkin hauskaa, kun kaikki toimii taas niin kuin pitääkin. 150 km/h menee
pintakaasulla ja E31 singahtaa kiihdytyksiin ruuhkaisella Autobahnalla, jos tarvetta on. Ai elämän nautinnollisuutta, miten kivaa se onkaan ongelmien jälkeen. Mitään huippunopeuksia ei päässyt kokeilemaan,
kun tie oli täynnä muita autoja, joten menimme Luxembourgiin sen 450 kilometriä alle kolmessa ja puolessa tunnissa. Matkaan sisältyi ruuhkaa ja hämäläistä härkätietä, jossa kaista meille ja toinen vastaantuleville pujotteli kukkuloiden lomassa.

Autoilusta nauttivan mielimerkki Saksassa

ta. Vaaksa uutta letkua tilalle ja uusi kokeilu. Jee, mulla oli kaikki 12 pyttyä tasaisessa hurinassa mukana! Nuori herra Mayer sanoi pikaisten tarkastusten jälkeen lähtevänsä koeajolle. Hyvä. Ajeltuaan vajaan
vartin hän tuli takaisin vasen putki harmaata savua työntäen. Taas huolestuin, että mikäs nyt on vialla.
Ei mitään, hän vastasi ja jatkoi, että vasen putki on täynnä schaissea sen mun yli tuhatkilometrisen ajamisen jäljiltä, kun vasen puoli oli osapuilleen kaputt. Käski ajaa kovaa, mutta varovasti, jotta se schaisse palaisi pois putkesta. Luulin jo pääseväni Autobahnalle, mutta mitä vielä. Ilmoittivat, ettei autoa voi
luovuttaa ennen kuin se on tarkastettu testerissä viimeisen päälle. Vanha herra Mayerkin nyökytteli näin
olevan. Heidän laatustandardinsa vaativat sen. Asiakastyytyväisyys ja luotettavuus korjattuun tuotteeseen on kieltämättä tärkeää merkkikorjaamolle, etten pääsisi nillittämään jostain, jota ei oltu huomattu.
Menin siis röökille odottelemaan. Palatessani testeri raksutteli edelleen näyttäen “warten bitte”-tekstiä
eri testivaiheiden juostessa läpi. Ja samalla he testasivat polttoainetankin huohotusjärjestelmän venttiilit, joita muistin pyytäneeni tutkimaan, kun ajaessa (bensan vähetessä) tankkiin syntyy alipainetta, jonka
huomaa, kun avaa bensatankin täyttökorkin. Huohotusventtiilit ok, mutta suodatin tukossa, joten pitää
ajaa täyttökorkki raollaan, niin tankki ei alipaineistu ja litisty kasaan rikkoen esim. bensapumppujen alapäitä tms. Tämänkertainen pumppurikko tosin taitaa johtua ajamattomuudesta, tai sitten ei.

Nokia Here oli taas kartalla ja ohjasi meidät keskelle Luxembourgin liikekeskusta (kohde: Luxembourg),
jossa tempaisin E31:n parkkiin ja aloin miettimään, että missä minä nukkuisin (E31 pärjää vaatimattomammissa majoitusoloissa) ja pikahaku kännykällä johdatti lentokentän hotelliin. Hyvä, keskihintainen
majoitus, josta sai safkaa iltayhdeksän jälkeen..

19. Päivä, 22.7.2015 Luxenbourg-Saksa-Puola, 1000 km

Aamiaisella kuulin outoja äänteitä läheltäni ja kun toinen ääni kysyi, “että mihin mennään istumaan”, niin vastasin, että “tulkaa tuohon vieruspöytään”. Olisittepa nähneet sen helsinkiläispariskunnan ilmeet, hyvä ettei
safkat tippuneet lattialle. Suostuivat kuitenkin kutsuuni. Siinä jutustellessa kävi ilmi, että he olivat kierrelleet
autolla pitkin Ranskaa ja olivat matkalla Prahaan, josta kohti Stadia. Oli kiva jutella suomea livenä ekaa kertaa
lähes pariin viikkoon. E31 suorastaan odotti matkaa Saksan läpi Puolaan möristen kaikilla sylintereillään hotel2,1 m ja 80 kmh

Korjattavaa kotiin jäi: vasemman puolen bensapumppu, polttoainetankin huohotusjärjestelmän suodatin, raitisilmasuodattimet, polttoaineletkujen palauttaminen alkuperäisiksi, polttoainesuodattimet.
Soitto luottokorjaamolle (Hupi Auto Oy) varmisti että asiat palautetaan ojennukseen, kunhan saan E31:n
Suomeen ja osat saadaan hankittua. Kuten tunnettua, niin E31:n osia ei ole ihan joka paikassa tarjolla,
kuten Toyota Corollaan tms. vakioautoon on. Monasti edes marmoritiskiltä ei löydy kaikkea.
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lin parkissa, kun annoin ilmastoinnin jäähdyttää autoa ennen ajamista. Odotukset
Ajamisen makua
olivat taas tapissa, kun tarjolla oli liki 800
km Saksan Autobahneja. Josko E31 saisi
kellotettua absoluuttisen huippunopeutensa? Alkumatka näytti masentavalta hurjastelua ajatellen. Liikennettä oli kuin ruuhkaaikaan ja niin sanottuja vetoja ei päässyt
edes kokeilemaan tosissaan, hyvä jos kahtasataa sai ajaa muiden tai rajoitusten häiritsemättä. No, matkaahan oli vielä jäljellä
vaikka miten paljon ennen Puolaa. Vasemmanpuoleisimmalla kaistalla oli meitä hätäisiä aina liiaksi asti, ja kun rekkaralli kahdella muulla kaistalla oli arvaamatonta, niin matkanopeus rajoituksettomillakin alueilla pysyi yleensä reilusti alle kahdensadan. Päivä ja matka Saksan läpi eteni kuitenkin
vauhdilla, vaikka välillä olikin tietyömaita, joissa oli melkein ahdasta 2,1-metrisellä vasemmalla kaistalla, kun
ajeltiin kahdeksaakymppiä. Pieni ohjausvirhe, niin valittavana oli teräs- tai betoniaita tai rekka, tai pingispallona molempia kolistellen. Osasin ajaa suoraan.
Välillä matka sujui sutjakasti. Jos rajoituksia tai rekkoja ei ollut liiemmälti haittana, niin vasemmanpuoleisimman kaistan nopeus heilui välillä 160 – 220 km/h, jonka E31 meni melkein pintakaasulla, mutta jos tuosta
220:stä piti vielä kiristää, niin alkoi tulla ikävä Etelä-Saksan isoja alamäkiä, joissa sain muutaman kerran nopeusmittarin sinne 250:n kieppeille. Tasamaalla vanhus tarvitsisi muutaman kilometrin tyhjää, että pääsisi
sinne ylärajalle. Valitettavasti Pohjois-Saksassa sitä ei tänään ollut tarjolla, mutta sitäkin enemmän muuta liikennettä. Sitten tulikin jo Saksan ja Puolan välinen raja-asema vastaan ja liikenne meni läpi samalla vauhdilla
kuin eräs blizkrieg-porukka vuonna 1939, mutta nyt pitikin olla tarkkana, kun Puolan poliisi oli valppaampana
kuin -39. Olivat useamman yksikön ja tarkastuspisteen voimin kyttäämässä hurjastelijoita, ettei kukaan ajaisi liian lujaa. Jonkin ajan kuluttua tie tyhjeni ja mulla tuli 9000 km täyteen tällä reissulla. Länsi-Puolan moottoritiet ovat kuin unelma: tasaista, uutta tietä kolmella kaistalla ilman muuta liikennettä. Hotellin oli kiva tulla,
kun huonolla englannilla pärjäsi hyvin. Sisään kirjautuminen ja aterian tilaaminen “kielioppivirheineen” aiheutti vain molemminpuolista naureskelua, kun ei saanut kakistettua asiaa kerralla selkeästi (vihannekset pois
lautaselta). Maha täyteen pihviä ja sitten alkoikin ramaisemaan siihen malliin, ettei paljoa jaksanut valvoa.

21. Päivä, 24.7.2015 Liettua-Viro, 570 km

Viimeinen varsinainen ajopäivä koitti miellyttävän lämpöisenä (vain 20 astetta), joten raahatessani kamoja autoon ei tänään tullut hiki, vaikka painolastina oli ISO aamupala monipuolisesta valikoimasta.
Paahtoleipää tykötarpeineen (voi, marmeladi, kinkku, juusto, paistettu kananmuna), munakokkelia, makkaraa, juustokuorrutettu paistettu tomaatti, keitetty kananmuna, vohveli kermalla ja kinuskikastikkeella
sekä tietysti paljon kahvia ja tuoremehua. Kyllä jaksaa ajaa kauas. Pienellä pujottelulla E31 johdatti minut (vai minä sen?) liettualaiselle uratielle kohti Tallinnaa. Noissa urateissä on se hyvä, että voi ottaa nokoset ja antaa urien viedä, mutta pitää toivoa, ettei kukaan tee äkkinäisiä liikkeitä... Aikansa uria seurattuamme tulikin sitten stoppi. Liettuan tielaitos oli perustanut tietyömaan, jossa uratie oli viety pois ja
he olivat asentamassa uutta, leveämpää (toivottavasti myös tasaisempaa) tietä vanhan tilalle. Ainakin
yhden asian uudet tiet tuovat selkeästi esille: ohituskieltopaikat on merkitty kunnolla vähän reilummalla punaisella sulkualueella tai varmuuden vuoksi on sitten pystytetty oikein aita, ettei mieli pääsisi lipsumaan ohitukseen. Kyllä Liettuasta tulee turvallinen maa ajella, kun ohittelu saadaan kuriin. Ai miksikö
valitan turvallisuuden parantumisesta? Se hidastaa liikennettä suuresti, kun joku maanviljelijä ajaa traktorinsa maantielle ja sitä ei saa ohittaa. Latviassa huomasin, että tämä reissu oli päässyt kymppikerhoon
(10.000 km). Tarkka hetki jäi dokumentoimatta. Viron ja Latvian välisellä raja-asemalla oli taas täysi tohina päällä. Virossa onnistuin bongaamaan pari peltipoliisia, joista yhdessä oli punainen valo sisällä, mutta
se ei tullut välähdyksenä ulos, kun kohtasimme. Lopulta saavuimme Suomenlahden rannalle hotelliin ja
E31 sai hyvän laidunpaikan vastaleikatulta ja hyvin hoidetulta kylpylän nurmikolta, kun parkkipaikat olivat
loppuneet jo kauan sitten. Mieli teki lähteä kylpemään, mutta nälkä määräsi, että syömään. Ravintolassa tutkin listaa ja silmille hyppäsi kaiken alkusivulla jauhetun ekologisuusinformaation jälkeen mielenkiintoinen ateria: Majavaa ja omenaa (tms.). Koska en ole ennen maistanut virolaista majavaa, niin pitihän
se kokeilla, ja kyllä kannatti. Safkan jälkeen mietin, että menisinkö kylpylään nautiskelemaan vai kirjoittaisiko tätä kylläisenä. En jaksanut lähteä hiippailemaan kylpytakissa pitkin pihoja ja käytäviä. Jos E31 ei
saanut kunnon suihkua eilen, niin kyllä minäkin pärjään ilman kylpylää ja kaikenmaailman päähierontoja
(45 min, 38€). Osaan itsekin hieroa kaljuuntuvaa päätäni riittävästi.

Lopputarkastus menossa

20. Päivä, 23.7.2015 Puola-Liettua, 750 km

Uusi aamu ja kunnon aamiainen tarjolla. Olen tällä matkalla oppinut, että mitä lännemmäksi Manner-Euroopassa mennään, sitä surkeammaksi aamiaiset muuttuvat. Ja voiton vie kulinaristien ylistämä Ranska.
Puolassa (ja Baltiassa) ymmärretään, että aamiainen on päivän tärkein ateria, varsinkin jos ei meinaa syödä mitään ennen illallista. Aamukuvioiden jälkeen E31:n munuaismaski suunnattiin kohti Kaunasta. Kuten
aiemmin mainitsin, on Puolassa joko todella hyviä moottoriteitä kahdella tai kolmella kaistalla per suunta,
tai täysin vaiheessa olevia tekeleitä. Noilla kapeammilla teillä näki sitten kaikenlaista, kuten “melkein kaatuvan” kuorma-auton, joka uhmasi Newtonin märittelemiä fysiikan lakeja tosissaan. Eipä siitä Puolan läpi
tehdystä moottorimarssista pikavauhdilla paljoa jäänyt kerrottavaa. Sileää tai kuoppia ja paljon rekkaliikennettä.
Saavuttuani Kaunasiin ja varatessani hotellia sen liepeiltä tarjolla oli vain yksi alle satasen huone, ja sekin Laulasmaalla asti, noin 40 km keskustasta. Eipä tuolla väliä, kun ylimääräistä ajettavaa ei kuitenkaan
tule paljon mitään.
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Alusta kunnossa

22. Päivä, 25.7.2015 Viro-Suomi, 80 km

Viimeinen ajopäivä tällä rupeamalla valkeni puolipilvisenä ja miellyttävän viileänä verrattuna aiempiin
helleaamuihin. Normaalien aamukuvioiden jälkeen suuntasimme kohti Tallinnaa ja siellä ensimmäiseksi
tankkiin 77 litraa halpaa bensaa ja sitten satama-alueen pakolliset ostokset ja kello olikin sopivasti niin
paljon, että suuntasin jonottamaan laiturille. Rantauduttuani takaisin Suomen kamaralle manasin, että
pitää ensin mennä kauppaan ostamaan safkaa himaan, tai tulee ankea ilta ja aamu. Ajoin hieman pidemmälle kuin lähikauppaan, että saisin E31:n matkamittarin pyörähtämään seuraavalle tuhannelle. Vihdoin
saavuttuani kotipihalle oli loppulukema kuvan mukainen.
Summa summarum: 10 527 kilometriä matkamittariin, bensaa paloi varmaan puolitoista kuutiometriä,
aikaa kului 22 vuorokautta. Kannattiko? Kyllä!

Loppupohdintaa vuotta myöhemmin...

Onko moisessa ajamisessa mitään järkeä? Sen saa jokainen ratkaista itsekseen, mutta minulle tämä oli
elämää suurempi kokemus, josta riittää kerrottavaa moneksi vuodeksi eteenpäin, kuten olen huomannut.
Harva on ajanut Euroopassa huvikseen yli 10 000 kilometriä vain siksi, että sattuu omistamaan auton, joka
on suunniteltu ajettavaksi kuljettajan ehdoilla, mutta minä olen yksi niistä onnellisista. Tuskin olisi edes tullut mieleen tehdä tätä retkeä millään nissanmicralla tai tojotacorolla, joista jälkimmäisestä minulla on liikaa tympeitä kokemuksia. Onneksi BMW on tehnyt E31:n, jolla ajaminen on suuri nautinto, vaikka ajopäivän pituus ylittää työpäivän. Ei kramppeja, puutumisia tai muita vaivoja, joita tulee kun auton ergonomia
ei ole hyvä. E31:ssä ergonomia löytyy, kun osaa säätää ajoasennon kohdalleen moottoroidulla etupenkillä.

Nyt jo mielessä siintää ajatus uusinnasta, kun tämä kokemus on takana. Monesta asiasta viisaampana seuraava reissu on helpompi suunnitella. Päiväetappien pituudet, lepopäivät ja mahdolliset paikkojen katselut osaa nyt suhteuttaa paremmin, kun on jonkinmoinen käsitys siitä, mitä päivässä pystyy
ajamaan missäkin päin. Tänä vuonna jätin reissun väliin, kun menin rapakon taakse tapaamaan vanhoja kavereita. Myös budjetaarisista ja kronologisista syistä Eurotour 2016 jäi tekemättä, mutta 2017 tuo
jotain uutta.
Yksin vai jonkun kanssa? Siinä on taas jokaiselle pohdittavaa, jos aikoo vastaavanlaiselle reissulle. Omalta osaltani vastaus on helppo: yksin. Saa ajella juuri niin kuin itse haluaa ja mennä sinne, mikä tuntuu
mieleiseltä. Samaten ajamiseen tulee keskityttyä paremmin, kun vieressä ei ole juttukaveria, joka vie
osan huomiosta pois, varsinkin suurissa nopeuksissa. Matkalla tapaamani suomalaispariskunta oli taas
päinvastaista mieltä, ei yksin jaksaisi. Toisaalta vieressä oleva voi kuvata ajon aikana paremmin kuin
kuski, jos haluaa hyviä kuvia liikkuvasta autosta. Tässä alkuperäiskertomuksessa on 74 valokuvaa niistä
364:sta, jotka otin matkalla, eli noin joka viides kuva. Täysin epäonnistuneita kuvia on varmaan sata kappaletta, koska heittolaukaukset vauhdissa eivät aina suuntaudu kohteeseen ja muut olivat vain huonompia kuin julkaistut.. Matkan hinta? Kallis, en vieläkään ole “uskaltanut” laskea kuittikassin loppusummaa,
mutta veikkaisin isoa lukua. Tällaista reissua ei kannata lähteä tekemään millään minimisäästöbudjetilla, vaan pitää olla realisti menojen suhteen: tankillinen bensaa (minulla 90 l), majoitus ja syöminen per
päivä maksavat helposti yli pari sataa euroa per päivä, eikä kolme satastakaan ole vaikea tavoitettava.
Lisäksi varakassassa pitää olla riittävästi katetta, jos tulee yllätyksiä, kuten minulle tuli noin tuhannella
eurolla. Itse säästelin menoja valitsemalla edullisia kolmen tähden hotelleja (paitsi Badenissa, jossa niitä ei ollut), koska majoitusvaatimus oli sänky, aamiainen, internet ja suihku ilman sen kummempia krumeluureja ja gloorioita.
Nyt vain odotellaan seuraavaa mahdollisuutta lähteä.
Kiitokset teille kaikille lukijoille, jotka olette jaksaneet kahlata tämän neliosaisen tarinan lyhennelmän
läpi! Alkuperäinen, 50-sivuinen ja kuvineen 40-megatavuiinen matkakertomus on luettavissa netissä:
http://www.lehmussaari.com/Eurotour_2015.pdf
E31 ja Hannu Lehmussaari
10 527 kilometriä myöhemmiin

Pienenä harmina jäi vaivaamaan, että Saksa oli siellä ollessani turhan ruuhkainen tai sateinen, ettei päässyt kokeilemaan aivan kaikkea, mitä konepellin alta löytyy, kun venyttää kaikki tehot ja väännöt peliin riittävän pitkällä suoralla. Samaten ne pari ongelmaa (lambda-anturi ja bensapumppu) aiheuttivat turhaa
päänvaivaa vajaalle kolmelletuhannelle kilometrille ja bensapumppuvian takia jouduin jättämään Portugalin pois listalta.
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TOROIDION 1MW

Teksti: Pekka Niskanen
Kuvat: Pekka ja Anttoni Niskanen

Tehoa autossa on 1341 hp ja auton huippunopeudeksi tuotantomallille luvataan 450 km/h.
Kiihtyvyyttä huikeat 0-200 km/h 4,9s ja 0-400
km/h 11s. Teho jakaantuu etupyörille 2x200 kW
ja takapyörille 2x300 kW. Vääntöä edessä on
2x4500 Nm ja takana 2x7500 Nm ja kokonaisvääntö on 24 000 Nm. Nelivetoinen 2-paikkainen urheiluauto painaa 1040 kg ja toimintasäde täysillä akuilla riittää 515 km ajoon. Autolla ei
olla ajettu vielä kovin paljon, joten suoritusarvoihin pitää suhtautua tietylla varauksella.
Mistä Toroidion 1MW on saanut nimensä? Toroid on donitsin muotoinen magneettikenttä ja
Ion on sähköisesti varautunut atomi. Yleensä
yhden megawatin teholuokan autoja kutsutaankin Mega-autoiksi.

Olin tutustumassa 7. syyskuuta 2016 poikani Anttonin kanssa Toroidion 1MW sähköautoon Veljekset
Laakkonen Oy:n näyttelytiloissa Herttoniemessä. Toroidion konseptiauto on ollut 47-vuotiaan Jyväskylästä kotoisin olevan automuotoilija Pasi Pennasen pitkäaikainen unelma ja hän onkin yksi Suomen menestyneimmistä automuotoilijoista. RCA Vehicle Desing Iso-Britannia kautta työt veivät hänet Jaguarille. Sen jälkeen työpaikkana on ollut Zagato Italia ja Honda Japani. Pennanen pyrkii suunnitteluun, jossa
muotoilu on ajatonta, sulavaa ja esteettisesti kestävää.
Toroidion 1MW protyyppiä on suunniteltu Raaseporissa salassa jo vuodesta 2011 ja prototyyppi esiteltiin ensi kerran huhtikuussa 2015 Monacon Top Marques luksusautonäyttelyssä. Pasi Pennanen sanoo,
että Toroidion on maailman tehokkain sähköauto. Sarjavalmistuksen on suunniteltu alkavaksi 2018. Pennasen mukaan auto pitää sisällään uutta ja mullistavaa tekniikkaa sekä lukuisia patentteja, mm. akun
vaihto on yksi auton hienoista keksinnöistä. Autonkehittelyssä eräs idea on ollut tehdä kilpailukykyinen
sähkäauto 24 tunnin Le Mans kilpailuun. Akun vaihto tapahtuu nopeasti. Auto ajetaan uuden akun päälle ja uusi akku työntää tyhjän akun auton takaa pois.
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Prätkäretkellä Euroopassa,
urheiluautoja bongaillen
Teksti ja kuvat: Tapio Kiviniemi

Harvemmin Suomessa
tunnettu Kellison

Letkassa siellä ajeltiin kauniita maisemia ihaillen pitkin kapeita alppiteitä. Eräänä päivänä pysähdyimme erään pikkukaupungin (nimeä en muista) melko suurelle parkkialueelle ja pidimme parin tunnin
tauon. Kuinka ollakaan, kun tauko oli loppumaisillaan ja olimme jo lähtövalmiiksi järjestäytyneet letkaan, niin lähialueelta alkoi kuulua mukavaa pörinää
ja ääni vaan voimistui. Samalle parkkialueelle alkoi
nimittäin kokoontua paikallisia sports car klubilaisia
hienoilla ja hieman ehkä erikoisillakin autoillaan.
Kuten jo edellä mainitsin, olimme juuri itse lähdössä jatkamaan matkaa, joten en valitettavasti ehtinyt
kovin seikkaperäisesti heihin tutustua. Otin kuitenkin nopeasti muutamia kuvia heidän autoistaan. Tosiaan vain muutamista, autoja oli nimittäin arviolta
lähemmäs 100. Kuvat puhukoon puolestaan.
Terveisin,
Tapsa Kiviniemi

Kesäisenä päivänä 26.5.2016 allekirjoittanut lähti prätkällä Chrisun, Tepon ja Lassen hienon tallin tupaantuliaisiin Juvanmalmille. Kiitoksia vielä kerran heille! Talli ja
siellä oleva kalusto oli todellakin näkemisen arvoinen.
(Toim. huom. juttu tallivierailusta julkaistu Siipimutterissa 3/2016)
Seuraavana aamuna lähdimme pienellä prätkäporukalla kohti Keski-Eurooppaa, varsinaisena päämääränä oli
Sveitsi (todistusaineistona yksi kuva). Perillä oli osanottajia kerhotapaamisen merkeissä useista Euroopan
maista, arviolta n. 100 pyörää.

Mielenkiintoinen Lotus
Retken pääkohteessa Sveitsissä
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BLICK ZU 60´S

Teksti: Arno Seppänen
Kuvat: Auto motor und sport
Tässä sarjan viimeisessä saksalaisia 60-luvun lehtijuttuja poimivassa jutussa palataan niihin vuoden 1969 auto motor und sportin numeroihin jotka Jouni vuosi sitten löi kouraani. Nyt yritän poimia
esille ainoastaan urheiluautoartikkeleita.
Auto motor und sport painottaa nimensä viimeisen sanan mukaan hieman keskivertoa enemmän autourheilua. Helmikuun alun numerossa
on parin sivun artikkeli Porschen ”supertiimistä”
vuodelle 1969. Lontoossa taasen oli ollut jo yhdeksäs Racing Car Show josta julkaistiin peräti
viiden sivun mittainen kuvakertomus. Sen mukaan näyttelyhalli oli viimeistä paikkaa myöten
täynnä ja näyttelyn tähtenä ja optisena keskipisteenä oli Lotuksen Formula 1 jossa ratin
takana istui maailmanmestari Graham Hillin
”imitaatio”.

litran 70 heppaa kehittävällä moottorilla. Abarthin
hinta oli noin kaksinkertainen Fiatiin nähden.
Volkkarin pohjalle on iät ja ajat tehty erilaisia viritelmiä ja Kitcareja. Beach Buggy -laitteiden luulin imestyneen vasta 70-80 -lukujen taitteessa,
mutta jo 60-luvun lehdestä auto löytyy Dune
Buggie nimellä. Italialaistyylisiä linjoja sen sijaan
tuo brasialialaisvalmisteinen Puma GT. Volkswagenin hieman vaatimaton suorituskyky, mutta
kyllähän tuo muotoilultaan ja varmaan ajokokemukseltaankin täyttää urheiluauton kriteerit.
Ihan ajan hermolla ei tämä artikkeli kuitenkaan
ole. Puman valmistus oli alkanut viisi vuotta aiemmin etuvetoisena ja etumoottorisena
DKW-pohjaisena kulkineena. Volkkariinkin ja
takamoottoriin siirryttiin jo 1967. Brasiliasta
tuotanto siirtyi Etelä-Afrikkaan jossa valmistus
taisi päättyä vasta muutama vuosi sitten (korjatkaa lukijat jos olen väärässä!). Kyllä Puman
on saattanut Suomenkin kilvissä tien päältä
bongata.

Lehden helmikuun puolivälin numero kertoo
tuoreeltaan Monte Carlon rallin tulokset artikkelissa ”Perä edellä”. Suomalaisethan kehittivät sittemmin tuosta nopeamman etenemismuodon nimeltään ”Kahva edellä”.
Nykyrallin tulosluettelosta poiketen podiumin miehitti kolme urheiluautoa. Björn
Waldegårdin johdolla kaksoisvoitto meni Porschelle ja kolmas sija napattiin Alpine-Renault A110:llä.
60-lukua on kuitenkin turha hehkuttaa urheiuautojen rallikautena. Olihan vasta kolme vuotta aiemmin voittajaksi saatu Pauli Toivonen Citroen DS:llä
eikä Minien menestystä varmaankaan voi väheksyä.
Samasta lehdestä löytyy myös pari mielenkiintoista autoesittelyä. Carlo Abarth oli esitellyt mittasuhteiltaan ehkä hieman oudolta näyttävän Skorpion
-mallin (Abarth Scorpione 1300) jonka moottorina
oli modifioitu Fiat 124:n mylly joka tuotti huimat
75 hevosta. Veikeästi viereisellä sivulla paistatteli
tuon Fiat 124:n koko sivun mainos jossa Fiiu oli 1,5

24

Siipimutteri

Siipimutteri 25

Pieni kuola pitää suupielestä pyyhkiä aina kun vanhempi Opel GT tulee kuviin. Saksalaisten ”PikkuCorvetten” pienempi 1100-kuutioinen 60-heppainen moottori on tähän koriin ehkä hieman säälittävä.
Sen sijaan 1900-kuutioinen 90-hevosvoimainen on tarjonnut aikanaan ihan asiallisen suorituskyvyn,
vaikka ei mikään raketti ollutkaan.

Lennun Bugatti Type 35A vm 1925

Päätetäänpä tämä juttusarja kiusallaan lain (siis tupakkalain) vastaisesti (vastuun sysään päätoimittajalle): Jos haluat respektiä ensi vuoden ratapäivillä ja olla oikein tosikanuuna niin nyt on syytä ryhtyä piipunpolttajaksi. Monokokkikuskeillekin piippu on huomattavasti helpompi ratkaisu silloin kun
körötellään rataa alun kolmattasataa kilsaa tunnissa. Käytännön syistä en kuitenkaan suosittele integraalikypärää.

Mikä on Urheiluauto?

Teksti: Lennart Haajanen (käännös suomeksi: Jouni Vierimaa)
Kuva: Jouni Vierimaa
Mitä urheiluautolla tarkoitetaan , tai mitä tarkoitetaan englanninkielisellä sanalla ”sport”? ranskaksi
sama sana on ”desport” – jolla alunperin tarkoitettiin huvittelua, viihdettä ja virkistystä – ja myöhemmin, mahdollisesti ennen 1900-lukua, termiä alettiin käyttää kilpailuissa, kun pelattiin pelejä tai urheiltiin. Sitä ei ole tarkemmin tutkittu, miksi vähemmän mukavia ja avomallisia autoja alettiin kutsumaan
urheiluautoiksi, mutta kun tutkitaan1900-luvun alkupuolen matkustamiseen tarkoitettuja ajoneuvoja (henkilöautot), voidaan heti päätellä että nämä ensimmäiset urheiluautot (aivan alussa) olivat hyvin yksinkertaisia ja varusteiltaan karsittuja, sillä niistä puuttuivat mm. katto/sadesuoja ja lokasuojat.
Tällainen auto on varmasti luokiteltu tietyllä tavoin urheilulliseksi (myöhemmin myös autojen teho ja
käsittelyominaisuudet paranivat)! Ajattele itseäsi 1910-20-luvulle: Autot olivat useampipaikkaisia ja
avoimia – ne joita britit kutsuivat nimellä ”Tourer” ja amerikkalaiset ”Touring car” (ranskaksi Torpédo).

Tyypillinen englantilainen Tourer.(Kuva lainattu
Illustrated Dictionary of Automobile Body Styles)
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Hyvällä arvauksella voisi sanoa että varmaankin brittiystävämme olivat ensimmäisiä, jotka alkoivat
liittämään ”Sport” tai ”Sports” –sanan kuvaamaan heidän kaksipaikkaisia Tourer-autojaan. Niin ikään
brittityyliin kuuluu että he eivät voineet olla kilpailematta näillä autoilla. Hyvin tyypillistä oli, ja on edelleen, järjestää brittityyppisiä ”testi- ja koeajoja”, kuten mäkikilpailut (hillclimb). Näihin molempiin kuuluu niin ikään rento yhdessä olo ja seurallinen kerhotoiminta. Tämän jälkeen ei mennyt pitkään kun
alettiin valmistamaan kaksipaikkaisia urheiluautoja vain hauskanpitoon. Tässä asiassa britit ovat olleet parhaita.

Lyhesti sanottuna, kiinnostukseni urheiluautoihin ja autokilpailuihin kasvoi huomattavasti. 1950-luvulla omistin ranskalaisen, itse kunnostamani kilpa-auton, jonka vaihdoin myöhemmin saman merkin autoon, joka oli rekisteröity käytettäväksi myös yleisillä ajoteillä. Kumpikaan näistä autoista ei ollut/ole
varustettu lokasuojilla, suuntavilkuilla, tai muilla varusteilla, kuten sisätilan lämmityslaitteella (aika
tarpeeton varuste, koska katto/kangaskatto puuttuu). Voisiko mikään olla enää urheilullisempaa? No,
mielestäni moottoripyörällä ajaminen on vieläkin urheilullisempaa, vaikka siinä olisi lokasuojat ja suuntavilkut. (Toivon nyt etten olisi luopunut minun Norton Dominatorista.)

Kiinnostukseni urheiluautoihin alkoi jo kauan sitten. Kun olin 10-vuotias, asuin vielä Suomessa. Silloin oli sota ja Helsingistä evakuoitiin naisia ja lapsia pommitusten takia. Kellään ei ollut aikaa tai halua ajatella kilpailemista tai urheilua – tai sitten oli niin että kaikki sellaiset nuoret miehet olivat itärintamalla taistelemassa venäläisiä vastaan, jotka olivat ennen sotaa olleet lahjakkaita voimistelun ja
urheilun parissa (minä en kuulunut heihin). He varmaan ajattelivat että voisivat sodan jälkeen jatkaa
valitsemansa urheilulajin parissa ja menestyä esim. korkeushypyssä, murtomaahiihdossa tai kiekonheitossa.

Olen muodostanut hyvin selkeän kuvan siitä mikä on mielestäni urheilullinen auto. Tuo ”Sport”-määritelmä tuntuu kuitenkin kiehtovan autovalmistajia, niitä markkinoivia yrityksiä ja mainostajia (tämä
on tietenkin ymmärrettävää, kun halutaan kilpailla asiakkaista kovilla automarkkinoilla!). Silti se tuntuu typerältä kun tällaisilla nimillä markkinoidaan tavallisia farmariautoja, kuten ”Sports Tourer” (Opel
Olympia ja Opel Astra), ”Sport Tourer” (Renault), Sportscombi (VW Passat), ”Sportbrake” (Jaguar),
”Sport Wagon” (Buick) ja ”Aito sportkombi” (Subaru Levorg). Peugeot 208 GTI on lisäksi varustettu
”urheilullisilla polkimilla” ja ”sporttipenkeillä”. Hmm.
							
Terveisin,
Lennart Haajanen

Sota loppui vuonna 1945. Suomi oli puolustanut itseään ja selvinnyt uhasta tulla osaksi Neuvostoliittoa. Koulunkäyntikin palasi pian vanhoihin tuttuihin rutiineihin. Autokirjallisuutta alkoi kuitenkin löytyä
vasta useiden vuosien jälkeen harvoista hieman laadukkaammista kirjakaupoista. Suomeksi tai ruotsiksi ei löytynyt juuri mitään, mutta englanniksi oli sentään The Autocar, joka ilmestyi joka viikko. Luin
sen aina sanasta sanaan – ei yhtään tyhmempää, sillä opin samalla kieltä, eikä minun tarvinnut lukea
englanninläksyjä yhtä paljon kuin vähemmän autoista kiinnostuneet luokkatoverini.
Muutettuani Ruotsiin vuonna 1949 ja alettuani opiskelemaan, löysin Alpen & Gundersensin paikallismyymälästä (lähes keskeltä Göteborgia) erään vihreäkantisen autolehden, jota aloin selailemaan. Se
oli englantilainen Motor Sport, joka vaikutti juuri sellaiselta lehdeltä, jota olin aina halunnut lukea!
Lehdestä löytyi urheiluautojen esittelyjä, juttuja autokilpailuista jne. Tilasin lehden heti itselleni. Lukijoiden kirjeet, jotka ovat yleisiä brittilehdissä, antoivat vielä enemmän taustatietoa siitä miten autoharrastajat kävivät pienemmissä paikallisissa kerhotapahtumissa tai suuremmissa kansallisissa tapahtumissa. Formula 1-kilpailuiden raportit luin käytännössä puhki!

Toimituksen jälkikirjoitus juttuun:

Lennart Haajanen on ollut kerhomme jäsen lähes koko kerhomme 40-vuotisen historian ajan. Hän on
perustajajäsenemme Hans Nordströmin ystävä. Hasse tutustui Lennuun tiettävästi 70-luvun alussa
Göteborgissa, kun Hasse oli Ruotsissa töissä. Lennun aktiivikerho Sportvagnsklubben Göteborg on ollut monella tapaa esimerkkinä, kun SccH perustettiin vuonna 1975. Lennu asuu edelleen Göteborgin
eteläpuolella Håvasissa. Suomalaiset vieraat ovat Lennun mukaan tervetulleita kylään. Lennu puhuu
oman kertomansa mukaan erittäin mielellään, jokseenkin sujuvaa suomenkieltä.
Lennun jutussaan viittaama ranskalainen urheiluauto on merkiltään Bugatti. Tämä viimeisin malli on
Type 35A, vuosimalli 1925. Lennun Bugatti on nähty pariin otteeseen myös Suomessa SccH:n tapahtumissa, viimeksi kesällä 2010 kun juhlimme 35 vuotista taivaltamme Sports Car Expo –näyttelyn
muodossa. Tiedoksi muuten niille, jotka eivät olleet tuolloin paikalla; Lennu ajoi itse Bugatillaan pitkin
Helsingin katuja kaikki siirtomatkat laivaterminaalista näyttelypaikalle Vallillaan ja takaisin !
Suuret kiitokset Lennulle jutusta & voimia ja terveyttä !
Jouni Vierimaa

Tyypillinen englantilainen urheiluauto. (Kuva lainattu
Illustrated Dictionary of Automobile Body Styles.)
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A-finaalin lopputulos

Kuljettajakokouksessa sovittiin ajosysteemi

PERNOD Cup 2016

Teksti ja kuvat: Hannu Lehmussaari
SccH:n karting-mestaruus oli taas jaossa 16. marraskuuta ajetussa Pernod Cupissa Koskelan Kart In
Clubilla. Ilmoittautuneita oli 20, mutta syystä tai toisesta paikalle saapui vain 16 innokasta kuljettajaa. Olipahan radalla vähän enemmän tilaa. Perinteiseen tapaan ajettiin ensin aika-ajot kahdessa ryhmässä ja aikojen perusteella sitten B- ja A-finaalit. Tuloksia tutkittaessa voi päätellä vaikka mitä, mutta yhtä tekniikkaongelmista kärsinyttä lukuun ottamatta kaikki paransivat finaalissa parasta aikaansa
aika-ajoihin verrattuna. Päättelen siis, että rata ei ollut tuttu kenellekään. Tämä on mielestäni hyvä
konsepti, jolloin minun kaltaiset (olin viime vuonna hitain aika-ajossa ja B-finaalissa) sunnuntaiajelijat
eivät ole haitaksi niille, jotka todellakin osaavat ajaa lujaa. B-finaalissa Teppo Lehtiniemi livahti paalulta startanneen Villen ohi ja meni menojaan jättäen Villen vääntämään kakkospaikasta Arin kanssa.
Teppo kuittasi B-finaalin yli 8 sekunnin erolla Ariin, joka taas jätti Villen kolmanneksi 0,264 sekunnin
erolla. Vanhan tavan mukaan Teppo pääsi A-finaaliin katsomaan toisten perävaloja lähtöruudukossa.

vaihdellen paikkojaan keskenään muutamaan otteeseen. 25-kierroksisen finaalin urakoitsija oli kuitenkin Teppo, joka B-finaalin voittajana hivuttautui kohti kärkeä kuin Max V. sadekelin F1-kisassa Brasiliassa kierros kierrokselta. Kärkikahinassa syntyi säpinää, kun toista kertaa varvattava tekniikkamurheinen kuski ei tajunnut takaa tulevia, vaan yritti peitellä tosissaan. Tällöin podiumpaikat vaihtuivat
muutamaan otteeseen tiukassa pusukisassa ja lopputulos oli taas tiukka, vaikkakaan ei viimevuotisen
tasoinen. Peter pääsi hieman karkuun, kun Kimmo ja Jermu väänsivät kakkospaikasta. Mikko ja B-finaalin voittaja Teppo kävivät tiukkaa vääntöä neljännestä paikasta, mutta Mikko ei antanut periksi.
Lopputulos: Peter, Kimmo, Jermu, Mikko ja Teppo 6,2 sekunnin sisällä. Seuraavat jäivät selkeästi tästä hampaitaan kiristäneestä viisikosta jälkeen. Tänä vuona voittomarginaali oli 60-kertainen verrattuna viimevuotiseen 0,046 sekunnin eroon, nyt 2,8 sekuntia.
Jäämme odottamaan mielenkiinnolla seuraavaa kisaa, josko se tarjoaisi taas kisaajille ja yleisölle yhtä
mukavan ja jännittävän tunnin päristyksen.

Voittajien hymyt

A-finaalin paalun valtasi Kimmo saaden kantaansa aikaisemmat voittajat, Hasselgrenin Peterin ja
Nummisen Jermun, sekä Mikon. Valojen vaihduttua pois punaiselta luvallisen vihreiksi alkoi kamppailu maineesta, kunniasta ja ennen kaikkea upeasta pokaalista. Kärkinelikko repi nopeasti eroa muihin
Vielä 25 kierrosta matkaa maaliin
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Auto24ring ratakartta.
Ajo vastapäivään

PÄRNUN RATAPÄIVÄ 26.08.2016
Teksti ja kuvat: Hannu Lehmussaari

Silmäniloa hotellin parkkipaikalla
Manuaalistartti säästää sähköä

Alle kahden viikon kuluttua Alastaron ratapäivästä pääsivät kerhon petrolheadit uudelleen radalle. Nyt
kohteena oli Viron Pärnussa sijaitseva, muutama vuosi sitten uusittu Auto24ring. Meno- ja paluumatkoja varten oli järjestetty muutama erilainen risteily- ja majoitusvaihtoehto, joista kukin sai poimia
mieleisensä. Illaksi tai aamuksi Viroon ja takaisin lauantaina tai sunnuntaina.
Perjantai valkeni Pärnussa aurinkoisena ja enteili lämmintä päivää, kun autokunnat alkoivat kokoontua
radalle hieman ennen aamukymmentä. Henkilökunta ohjasi meidät lasiseinäiseen lämpiöön ja osoitti
yhden varikkopilttuun matka- ja muille irtotavaroille. Lämpiössä pidettiin ilmoittautumis- ja ratamaksutapahtuma, jolloin selvisi lopullinen autokuntien ja kuskien määrä, 32 autoa ja 39 kuskia, enemmänkin mahtuisi. Joukossa oli myös muutama ei-jäsen, joita otettiin mukaan, jotta saadaan radalle
enemmän autoja. Kun nimet ja rahat oli kerätty ja kuskeille lueteltu madonluvut kuljettajakokouksessa, päästiin itse asiaan.
Ensimmäiset kierrokset ajettiin tapahtuman pääjärjestäjän, Tero Nummenpään johdolla hyvin, hyvin rauhallista vauhtia kiltisti jonossa tavoitteena oppia radan muodot. Tätä opaskierrosrallia seurasi puolen tunnin “maisema-ajo”, jossa oli edelleen 80 km/h nopeusrajoitus ja ohituskielto voimassa.
Maisema-ajon aikana on helppo hakea jarrutuspaikkoja ja ajolinjoja tarvitsematta pelätä, että joku tulee takaa ohi huomaamatta. Kun ennalta sovittu aika tuli täyteen, liputettiin rata tyhjäksi ja kaikki autot otettiin varikolle, jotta kukin kuljettaja ymmärtäisi, että seuraavat kierrokset ajetaan sitten lujaa
tai vieläkin kovempaa.

32

Siipimutteri

Varikkopilttuiden edessä riitti katseltavaa

Ratavalot vihreälle ja hätäisimmät syöksyivät radalle takomaan kierroksia kuumenevassa päivässä. Meteliä oli kuin
autokilpailussa, vaikka kyseessä olikin virallisesti ajoharjoittelu-, ei kilpailutapahtuma. Kalusto kerholaisilla ja vierailla
ei vaan ollut hiljaisimmasta päästä. Kun päristelyä oli jatkunut jonkin aikaa, järjesti virolainen vierailija Ferrarillaan pölyshown ajaen suoraan, sen sijaan että olisi kääntynyt oikealle, kuten rata teki. Ilmeisesti hän ei ollut tyytyväinen
järjestämäänsä esitykseen, koska muutamaa kierrosta myöhemmin sama kuski ajoi ulos samassa kurvissa paljon enemmän pölyttäen. Jotain kuulema meni rikki, koska
sitä Ferraria ei enää radalla näkynyt. Jotta vierailijoiden päivä olisi täydellinen, niin Ferrari-kuskin poika päätti panna paremmaksi Audi RS6-farmarillaan spinnaten 180 astetta pääsuoran loivassa kurvissa ja päätyen
vauhdilla ja pölinällä noin 30 metrin päässä olevaan rengaskasaan oikea kylki edellä laukoen turvatyynyjä auton sisältä. Ajot seis, punainen lippu ja virkailijat hinaamaan raatoa pois. Sitten vielä lakaisupartio liikkeelle
poistamaan radalle roiskunut, sormenpään kokoinen turva-alueen sora. Liekö Audin ulosajo opettanut muita, sillä seuraavaa ulosajoa ei enää nähty. Ainoastaan yksi pitkäksi mennyt lähtösuora ja ne puolentusinaa
spinnausta pääsuoralle tultaessa aiheuttivat pientä värinää kuskeissa ja hymyä katsojissa. Harjoitus tekee,
jos ei mestaria, niin ainakin parempia autonkäsittelijöitä.
Päivä oli aurinkoinen ja lämmin, lämpötilan noustessa parhaimmillaan yli 25 asteen. Se näkyi varikolla,
kun monet autot antoivat valohoitoa konehuoneille kuskien viihtyessä lämpiön viileydessä, jonne Tero
oli tilannut kahvia, voileipiä ja virvoitusjuomia ostettavaksi omakustannushintaan viidellä eurolla. Rata
oli vuokrattu meille kymmeneksi tunniksi, joten jokainen taisi saada ajaa tarpeeksi, sillä jo viiden jälkeen
autojen määrä alkoi vähentyä. Itse olin viimeinen, joka kiersi radan ja se tapahtui tuntia ennen kuin aika
olisi tullut täyteen. Viimeinen nopea kierros oli päiväni nopein, yli kaksi sekuntia parempi kuin ensimmäiset nopeat. Ajamalla oppii. Jälkipelejä varten Tero oli varannut ravintola Kentukista kabinetin, jossa oli
tarjolla hyvää, mutta edullista ruokaa ja juomaa. Siinä sitten päristeltiin - päivän tapahtumia kerraten mahat täyteen ja selityksiä jaellen, kunnes itse kukin alkoi siirtyä eteenpäin joko nukkumaan tai jatkoille.
Toisilla oli niin kuuma, että piti
haukkoa happea tauoilla
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Juhlat ylimmillään

Kiviniemen Tapsa keskittyy
heittämään paperilennokkiaan

SccH:n pikkujoulut Wäiskissä 5.11.
Teksti: Jouni Vierimaa
Kuvat: Jouni Vierimaa ja Pasi Marjamaa

Paperilennokin maalina
oli Malmin Lentoasema

la varustetulle ”Malmin Lentoasemalle”. Tämänkin lajin voiton vei MG Club. SccH:n leikkimielisenä
kilpailuna toimi puheenjohtajamme Arnon tuoma sähkömagneettinen kilparata. Peli rankaisi armotta
”ratarikosta” merkkivalolla ja –äänellä. Tarkoitus oli saavuttaa mahdollisimman nopea aika, mutta peli
osoittautui niin haasteelliseksi, että ainoan radan läpäisseen pelaajan aikaa ei tarvinnut kellolla mitata. Molemmat kerhot olivat tuoneet myös kuvamateriaalia menneen kesän tapahtumista, joita katseltiin videotykin ja valkokankaan välityksellä. Esillä oli myös hieno MG Clubin ensi kesän kilpailukauteen
osallistuva venttiilikoppaformula, jossa oli aktiivijousitus. Lieneekö sitten joku toinen päättänyt näkemäänsä kopioida? Sen näkee ensi kesänä!
Kiitokset kaikille tapahtumaan osallistuneille SccH:n jäsenille ja M.G. Car Club of Finlandin porukalle
kivasta ohjelmasta!
Pukki muisti meitä
myös lahjoilla

Arnon tuoma autopeli
osoittautui hyvin
haasteelliseksi

34

Siipimutteri

Vietimme tuttuun tapaan SccH:n pikkujouluja yhdessä M.G. Car Club of Finlandin kanssa, tutussa paikassa Ravintolalaiva Wäiskissä. Tällä kertaa ajattelimme välttää pahinta pikkujouluruuhkaa,
joten järjestimme tapahtuman jo marraskuun alkuun. Ajankohta oli kuitenkin ”sopivasti” Halloween, joten liekö se hieman sitten aiheuttanut
haasteita osalle jäsenistä? No ainakin näimme
Wäiskissä villeihin asusteisiin pukeutuneita ihmisiä ”naapurikannen bileissä”. Kivat juhlat saimme
kuitenkin aikaan kaikesta huolimatta. Osanottajia
oli paikalla reilut 30 henkeä, joten enemmänkin olisi saatu mahtumaan.
Pikkujoulujen teema on parin viime vuoden myötä muotoutunut varsin toimivaksi: syömistä, juomista, leikkimielistä kilpailua, pikkujoululahjojen
vaihtamista ja mukavaa yhdessäoloa kivassa seurassa. MG Club oli viimevuotiseen tapaan tuonut
kilpailulajiksi siima-autoformulat. Tällä kertaa MG
Clubin Tuomo Saaristo vei voiton SccH:lta. Toisena
MG Clubin kilpailuna oli itse tehdyn paperilennokin
heittäminen maalina toimineelle lähestymisvaloil-

Siima-autokisan voitto
meni tällä kertaa MG Clubille

Wäiskin pääkansi varattu vain meille

Lähes puolet salista
saimme täytettyä
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