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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.
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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
10,00
Vaunumerkki Uusi
30,00
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 Uusi
4,00
Avaimenperä Uusi
4,00
Kansikuva: McLaren MP4-12C ohjaamo,
Jouni Vierimaa

Pääkirjoitus Siipimutteri 2/2017
Päätoimittajan palsta

Täytyy varmaan sanoa ja myöntää että kesä on alkanut, vaikka
ei sitä nyt lämpötiloja katsellessa ihan koko ajan uskoisi. Kauniita
päiviä on aina välillä mahtunut joukkoon ja onneksi pahimmilta sadejaksoilta on vältytty vielä toistaiseksi. Kuten sanotaan; Suomen
kesä on lyhyt, mutta vähäluminen. Kukaan ei vielä uskalla veikata mille viikolle kesä tänä vuonna osuu; en omasta mielestäni ole
sitä vielä nähnyt.
Minun kevät on mennyt normaalin työteon lisäksi uutta asuntoa
etsiessä ja vanhaa myydessä. Kun yhtälöön lisätään kaksi ihmistä
ja kaksi myytävää asuntoa ja yhden uuden osto kahden yhteisillä
kriteereillä (ja aluksi niistä yhdessä sopiessa), alkaa homma käyPäätoimittaja Milanon
dä ihan työstä. Menemättä itse prosessiin sen yksityiskohtaisemkevätauringossa
min, täytyy tähän kuitenkin mainita se asettamani tärkein kriteeri,
joka meillä kaikilla autoharrastajilla on jossain vaiheessa mielessä
– oma lämmin talli urheiluautolle! Se teki sitten projektista erittäin haastavan, mutta onneksi sopiva koti
löytyi meille molemmille, ja urheiluautolle. Muuttohommat vielä hoitamatta, mutta kesälomalla pääsee
sitten puuhailemaan omaan talliin.
SccH:n kesäkausi aloitettiin tänä vuonna Classic Motor Show:sta Lahdessa. Tapahtumasta lisää niin Arnon puheenjohtajan palstalta kuin tapahtuman omasta jutusta tässä lehdessä. Kesän ajelukauden aloitti
13.5. yhteisajelu Triangle Motor Co:n järjestämään autohuutokauppaan Alastarolle. Huutokaupasta löytyy Juha Partasen kirjoittama seikkaperäinen asiantunteva juttu. Kun vielä lisätään että kesän ensimmäinen Sportscar Breakfast Club eli tuttavallisemmin SBC oli suuri menestys (noin 150-200 autoa laskentatavasta riippuen), niin voidaan sanoa että kesän tapahtumakausi on polkaistu taas vauhdikkaasti
käyntiin. Tuosta ensimmäisestä SBC:stä löytyy Tomi Tuomisen kirjoittama juttu. Seuraava iso tapahtuma onkin sitten kesän ehdoton Klassikko, eli Classic Sportscar Concours d’ Elegance Turun Kakskerrassa, joka järjestetään tänä vuonna 20. kertaa 18.6.2017.
Lehden ehdottomasta unelmajutusta, jos juttua autojen perusteella arvostellaan, vastaa hallituksemme jäsen Jarkko Pukkila. Hän vieraili talvilomallaan Miamissa tutustumassa Lamborghini –tapahtumaan
Bullfestiin. Kannattaa ehdottomasti tutustua myös Jarkon netistä löytyvään oheismateriaaliin, eli videoihin, joista saa pientä käsitystä millaista äänimaailmaa nuo villit härät tuottavat, kun ne päästetään
valloilleen. Toisenlaiseen uuteen ja lehdessämme aiemmin käsittelemättömään aiheeseen meidät tutustuttaa varsin tuore jäsenemme Lasse Väänänen Kuopiosta. Lasse avaa meille hieman japanilaisten
urheiluautojen ja autoharrastamisen maailmaa.
Suuret kiitokset lehden jutuista Juhalle, Jarkolle, Tomille, Lasselle ja Arnolle !
Älkää unohtako joka torstaisia viikkotapaamisia Cafe Mellstenissä, Haukilahdessa !
Torilla, ei kun Mellstenissä ja muissa kesän tapahtumissa tapaamisiin,
Jouni ”Jone” Vierimaa
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SccH Tapahtumakalenteri 2017:
Kesäkuu

Sportscar Breakfast Club
17.6. Klo 09:00 - 11:00
Gustavelund,
Kirkkotie 36, 04310 Tuusula

Puheenjohtajan
palsta
Kesä 2017 rykäistiin käyntiin kaikkien aikojen hulppeimmalla Sportscar Breakfast Clubilla. Alkuvuoden
kaunein päivä, teemaksi otettu amerikkalaiset urheiluautot, kannatusjäsenemme Presco ja STC Car
Center sekä tietenkin Gustavelundin tukeva aamiaispöytä houkuttelivat Tuusulaan arviolta noin 180
urheiluautoa. SBC on jo paikallinen nähtävyys ja autojen poistumista alueelta on kuvaamassa suuri lauma haavelevia pikkupoikia. Ilmiselvästi tulevia SccH:n jäseniä. Yritämme teemoittaa koko kesän SBC:t ja pyhittää sisäpihan paikat teeman mukaisille ajoneuvoille sekä järjestää muutakin teemaan liittyvää toimintaa. Avauksena
olleeseen Amerikan teemaan saimme kunniavieraaksi Yhdysvaltain suurlähetystön ”Counselor
for Press and Cultural Affairs” T.J. Grubishan jonka upea vuoden 1930 A-Ford oli viemässä meitä American Graffitin tunnelmiin ja kertomassa mistä nykyaikainen autonvalmistus on kotoisin.
Toinen merkittävä tapahtuma kauden alkuun oli Lahden Classic Motorshow. Vaikka museoikäisiä
ajoneuvoja ei löydy kuin osalta kerholaisiamme niin Esa ja Hannu olivat Jarkon mattoavun voimin
loihtineet pystyyn varmasti koko messujen tyylikkäimmän osaston, jossa tähtinä loistivat Nassen Alfa ja Petrin Lotus. Väitänpä, että vieressä ollut miljoonaferrareidenkin standi kalpeni tyylipisteitä jaettaessa. Kuitenkin toitotan tässä edelleen samaa jo viidettä vuotta jatkuvaa pj-virttäni: Tällaiset messut ovat ennenkaikkea tilaisuus tavata omia kerholaisiamme sekä tutustua ja
luoda suhteita muihin harrastajiin. Itselläni ei meinannut autojen katselusta tulla mitään kun jokainen kerta SccH:n standilta lähdettyäni pääsin etenemään vain muutaman kymmenen metriä
ja juutuin suustani kiinni tutun henkilön kanssa. Tämän harrastuksen paras puoli!
Kesä on totutusti siirtänyt torsai-iltojen kerhokahvit Espoon Haukilahden rantaan Cafe Mellsteniin. Kauniilla säällä liikkeellä on paljon ihmisiä joista osa tulee paikalle ainoastaan ihailemaan
urheiluautoja. Varaudu myös siihen, että suosituimpina iltoina parkkipaikkaa voi joutua etsimään
hieman kauempaa kuin ihan terassin edestä. Kesän ajeluita suunnitellaan myös täyttä päätä.
Miltä kuullostaisi esim. kesäinen kisailu painovoimaa voimanlähteenään käyttävien autojen ratin takana? Lähin rinneautokeskushan on ihan tuossa naapurissa Kuninkaantien varressa. Hallitus ottaa mielellään vastaan vinkkejä meille sopivista vierailukohteista ja tapahtumista. Ja vielä
mieluummin otamme vastaan innokkaita jäseniä avustamaan kerhotapahtumien järjestelyissä.
Ilmianna itsesi!
Kurvaillen kesään
t. Arno
Puheenjohtajanne
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Aboa Rally Storico
17.6. Klo 11.00 – n. 13.00
Lähtö Gustavelundista SBC:n jälkeen
Concours d’Elegance
18.6. Klo 10.00 – 16.00
Harjattulan Kartano, Turku

Pick-Nick 2017 ja yhteisajelu
6.8.
Aikataulu ja ajoreitti ilmoitetaan myöhemmin
Historic Grand Race
19. – 20.8
Hämeenlinna, Ahveniston moottorirata
Järjestetään mahdollisesti yhteisajelu
Sportscar Breakfast Club
19.8. klo 09:00 - 11:00
Gustavelund,
Kirkkotie 36, 04310 Tuusula

SccH:n avoin juhannusaattoajelu
23.6. Klo 19.30 Aloituspaikka:
Hyrylän TB Hyrylänkatu 2 04300 Tuusula
SccH:n avoin juhannusaattoajelu, johon myös
muiden autokerhojen jäsenet ovat tervetulleita.
Vietä erilainen juhannusaatto urheiluautoillen!
Reitti: Hyrylän TB – pikkuteitä pitkin Alvettulan kyläkaupalle, 128 km – tarvittaessa erillinen grillaustauko kyläkaupan jälkeen.
Paluu: joko omatoimisesti silloin, kun tuntuu,
tai johtoautoa seuraillen isonumeroisia (kurvikkaita) teitä kurvaillen. Paluuaika: n. klo 24.00

Syyskuu

Heinäkuu

Marraskuu

Sportscar Breakfast Club
15.7. klo 09:00 - 11:00
Gustavelund,
Kirkkotie 36, 04310 Tuusula
elokuu 2017

Elokuu

Sportscar Breakfast Club
5.8. klo 09:00 - 11:00
Gustavelund,
Kirkkotie 36, 04310 Tuusula

Sportscar Breakfast Club
2.9. klo 09:00 - 11:00
Gustavelund,
Kirkkotie 36, 04310 Tuusula
Kuukausitapahtuma
Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin

Lokakuu

Kuukausitapahtuma
Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin
Pernod Cup -mikroautokilpailu
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin

Joulukuu

SccH Pikkujoulut
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin
Näiden tapahtumien lisäksi viikkotapaamiset torstaisin klo 19-22 koko kesäkauden Cafe Mellstenissä Haukilahdessa. Syys- ja talvikaudella kokoonnumme torstaisin Tammiston Teboilin kahvilassa.
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Pagani Huayrat vierekkäin

Bullfest Miami 2017
Teksti ja kuvat: Jarkko Pukkila
Helmikuun talviloman ajankohdalle osui ennakolta
tiedossa olleen NHL-matsin lisäksi mieluinen sattuma, kun sain selville että samaan aikaan pidetään USA:n varmasti suurin Lamborghini-tapahtuma Bullfest. Se pidetään vuosittain tällä hetkellä
kahdessa paikassa, kesäisin New Yorkin suunnalla
ja talvisin Miamissa.
Bullfest kestää 3 päivää ja osio jossa minä lomaseurueineni vierailin järjestettiin paikallisen
Lamborghini-kaupan pihalla. Tämän Bullfest-välietapin isäntänä toimi Lamborghini Miamin Brett
David. Internetin mukaan hän on myynyt uransa aikana superautoja yli miljardin dollarin edestä
alle 30 ikävuoteen mennessä! Heti saavuttuamme
paikalle huomiomme vangitsi 2 hiilikuitukorista Pagani Huayraa, joista toinen oli Brett Davidin oma
custom-yksilö ”Huayra Project Vulcan” jonka David
hankki kunnianosoituksena Miamissa superautoja
ikänsä myyneen isänsä ennenaikaisen menehty-

misen johdosta. Tämän Huayran sisältä löytyy
hänen isään viittava Horacio Paganin signeeraama omistuskirjoitus plakaatilla. Mielenkiintoisena detaljina Huayran punaiset yksityiskohdat ovat tarkalleen saman sävyisiä kuin hänen
edesmenneen isänsä vanhan SL-mersun koripaneelit aikoinaan olivat. Muista ”vääränmerkkisistä” mainittakoon, että myös Veyron ja Carrera GT olivat nähtävillä – näiden tutkiskeluun
sai hyvin käytettyä aikaa tilaisuuden alussa
kun Bullfest-osallistujien Lamboja vielä odoteltiin saapuvaksi. Järjestävän tahon rentoudesta osoituksena se että Veyronissa oli aika ajoin
ovet auki ja sisään pääsi ketkä tahansa halukkaat istumaan.
Ennen tapahtumaa asetin suurimmat odotukset sille, että vihdoinkin ensimmäistä kertaa elämässä pääsee kuulemaan livenä isompien v12-Lambojen äänimaailmaa läheltä

livenä, muutenkin kuin tyhjäkäynnillä. Uskoin
ennakolta tietäväni miltä kuulostaa kovaäänisemmät superautot - onhan näitä kuullut milloin missäkin. Yllätyin Bullfestissä silti. Lukuisista kohtaamisista paras ja mieleenpainuvin
oli avarretuilla putkilla olevan keltaisen Aventadorin kanssa, jota oli ulkoiluttamassa mukava
lady. Kaikki tehdään näköjään isommin Amerikassa - kysyttäni häneltä kohteliaasti pientä
ääninäytettä seurasikin 5 minuutin konsertti
jonka aikana ei tarvinnut yrittää edes jutella kaverin kanssa. En tarkemmin saanut tietoa putkiston spekseistä, mutta tästä Aventadorista
lähti reilun kokoisia liekkejä ja niin kovat äänet, että 5 metrin etäisyydellä paineen tunsi fyysisesti omassa rintakehässä. Lähin vertaus tähän lienee Hornet-hävittäjäkoneen tai
v8-koneisen Formula F1 -auton kuuleminen lähietäisyydeltä. Tämä innokkuus lähteä mukaan
tällaisiin uteliaisiin pyyntöihin kertoivat myös
paljon omistajista, jotka olivat rentoja & innokkaita kertomaan Lamboistaan. Paikalle saapui
n. 100 Lamboa; lisäksi entuudestaan liikkeen
tiloissa oli nähtävillä 20-30 myynnissä olevaa

Lamboa. Kilpien perusteella osa osallistujista saapui kauempaa USAsta yli 1000km päästä Bullfest
Miamiin. En keksi väriä jota en olisi nähnyt.
Tilaisuuden puolivälin tienoilla luulin jo nähneeni kaikki mallit kun selän takaa ilmestyy Miura SV.
Miuran jälkeen viimeistään luulin jo nähneeni kaiken kun paikalle ilmestyy tyylikkäästi myöhässä
vain puolisen tuntia ennen tilaisuuden päättymistä Veneno – kyseessä on Aventadoriin pohjautuva
erikoismalli joita toimitettiin asiakkaille vain 3kpl.
(lisäksi valmistettiin yksi testiauto tehtaalle ja yksi
museoon) Aiheestakin se sai erityiskohtelun ja saman tien ympärille turvanauhat - tämä olikin tapahtuman ainoa nauhoilla eristetty auto. Auton
rekisterikilvessä oli osuvasti iso vihreä käärmeen
pää, viittaahan ”veneno”-nimi myrkyllisyyteen.
Tapahtuma huipentui yhteislähtöön. Miami Police seisautti lukuisten poliisipartioiden voimin
kaiken liikenteen isolla tiellä ja eristi n. 1km tietä
vajaa 10min ajaksi yhteislähtöä varten. Huikea äänimaailma paljastuu videolla (linkit jutun lopussa).
Tässä yhteydessä tarkkakorvaisimmat erottavat
äänistä videolta varmaan ainakin 1000 heppaiset
turbotetut Gallardot ja Huracanit. Harmillisesti yksi

Pagani Huayra Project Vulcan

Pieni näyte Lambojen värimaailmasta
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turbotettu Gallardo paloi pian yhteislähdön jälkeen
poroksi Miami Downtownissa. Onni onnettomuudessa, kyseessä oli itsestään tapahtunut syttyminen, eikä siihen liittynyt onnettomuutta tai henkilövahinkoja. Poliisi suhtautui sallivasti 150-200km/h
vauhtien lähtökiihdytyksiin eristetyllä tieosuudella.
Lähtökohtaisesti tilaisuutta ei mainosteta erikseen
ja se on ”invite only” luonteinen – jolloin rivien välistä on luettavissa että kaikenlaista yleisöryntäystä
halutaan välttää. Tässä on kuitenkin mielenkiintoinen twisti, sattumalta paikalle eksyvää ei hätistellä pois ja päinvastoin, ne ketkä tilaisuuden ovat tavalla tai toisella keksineet, tuntevat itsenä erittäin
tervetulleeksi. Tästä johtuen tilaisuudessa pystyi kuvaamaan todella rennosti ja käyskentelemään väljästi autojen keskellä. Suurin osa paikalla olijoista oli
joko autojen omistajia tai heidän seuralaisiaan. Vaikka meidän seurueessa kukaan ei omistaja ollutkaan,
selvitin välietapin ajankohdan ja paikan suoraan Bullfestin järjestäjältä muutamaa viikkoa ennen reissua.
Hän paljasti tiedon hyvinkin helposti, kun kuuli että
jotkut hullut ovat matkaamassa reilun 6000km:n
etäisyydeltä tälle aamiaisbrunssille. Tämä tapahtuman ruuhkattomuus teki siitä erityisen loistavan.
Diablo on paholainen myös vaalean lilana
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Käytännön vinkkejä:

-Mukaan aurinkorasvaa. Aurinkorasvan kanssakin paahde oli välillä sellaista että oli pakko kärvistellä palmun alla Lamboja ihmettelemässä.
Silti nahka paloi – alue on melko avara. Lambo-liikkeen sisään voi mennä jäähdyttelemään.
-Mukaan korvatulpat: Minulla meni muutama
kuvaussessio pilalle, kun toisella kädellä koitin kuvata ja toisella pelastin autoa lähempänä
olevaa korvaa yllättävältä uhkaavalta kuulovauriolta. Videotkaan ei vät tuo realistisesti esille
joidenkin yksilöiden kovia ääniä. Kertaan vielä,
tilaisuudessa ei ole mitään turva-etäisyyksiä lähes silmänkantamattomiin jatkuvan Lambomeren keskellä voi sukkuloida ihan vapaasti,
jolloin harkitsematon altistuminen = sinusta
parin metrin päässä tapahtuva yllättävä +8k
RPM rajoittelematon kierrätys metristen liekkien saattelemana voi helposti jättää muistona
loppuelämän tinnityksen. Ei kannata riskeerata!
Exhaust modatuista yksilöistä lähtee sellainen
konsertti että jopa koko elämänsä Lambojen
kanssa toiminut Miami Lamborghinin Brett David päätti välillä suojata kuulonsa (yksi insta-vi-

Lamborghini Veneno

deoni tämän todistaa, kts. keltaisen Aventadorin lähtö) - tällä perusteella uskallan sanoa että
tämän asian myöntäminen ei pitäisi olla noloa!
-Jos 4-5h käyskentely paahteessa ei kiinnosta seurueen paremman puoliskon edustajia, itse
lähetimme heidät kätevästi taksilla pariksi tunniksi läheiseen shopping malliin hakemaan viilennystä & kuluttamaan aikaa.
Normaalisti tilaisuuden ajankohta on julkistettu vuosittain vasta n. 1kk ennen tapahtumaa, mutta nyt on tehty 2018 osalta poikkeus - eräässä suljetussa yhteisössä 2018 talven
aikataulu on jo paljastettu. Tilaisuus voimaannutti sen verran vahvasti että itselläni on jo
harkinnassa 2018 lentolippujen osto pikapuoliin - finnairin suora menopaluu liikkuu tällä hetkellä 500-600e tienoilla. Onko Bullfestin Miami brunssi-välietapin 4-5h tilaisuus sellainen
johon Suomesta kannattaa matkata 6000km
/ onko se syy talvilomakohteen ja ajan valinnassa. Ehdottomasti - mikä olisikaan mukavampaa kesken suomen synkkää talvea kuin
Lambo- ja rantaloman yhdistäminen samaan
pakettiin! Referenssinä olen vieraillut myös

esimerkiksi Lamborghinin omassa museossa Italiassa, mutta ainakin jos itse vertaan tätä kokemusta Bullfestin tuottamaan viihdearvoon niin Bullfest
vie 100-0. Jos 2018 alkuvuoden tilaisuus herätti
jo mielenkiintosi, laittakaa viestiä niin kerron lisää
ajankohdasta ja käytännön asioista!
Tämä tarina ei ole tietenkään mitään ilman liikkuvaa kuvaa ja ääniä – täältä siis lisää kokemuksia
tapahtumasta:
www.instagram.com/japukkila/
www.youtube.com/watch?v=rcamv5-IQ8o

Miura SV
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le vuoden ensimmäiselle urheiluautoaamiaiselle
heti myös täysin uuden kannatusjäsenen, tuontiautoja asiakkaille toiveiden mukaisesti hankkivan
tuusulalaisen STC Car Centerin.

2017 Sportscar Breakfast Club
käyntiin
Teksti ja kuvat: Tomi Tuominen

Vaikka toukokuu oli jo hyvässä vauhdissa, saatiin
Suomessa kokea masentavia hetkiä, kun taivaalta tippui taivaan täydeltä lunta hellivän auringonpaisteen sijaan. Kun sama toistui ei vain yhtenä
päivänä vaan aika monena muunakin, epäili moni
jo luonnon huumorintajun menneen pahasti hyvästi käytöksen rajan yli. Oli lievästi sanoen hermostuttavaa laittaa kutsuja ensimmäiselle Sportscar
Breakfast Clubille ulos, samaan aikaan kun ikkuna kastui vaakasuoraan tulleesta lumisateesta.
Kuitenkin, juuri ensimmäistä urheiluautoaamiaista edeltäneellä viikolla lumisade ei pelkästään la-

kannut, vaan lämpöaalto iski koko Pohjolaan,
ja villapaidat saatiin heittää viimein nurkkaan.
Toukokuun 20. päivä valkeni lämpöisenä heti
aamusta Tuusulan Gustavelundissa. Kauden
ensimmäisen Sportscar Breakfast Clubin (SBC)
yritysvieraat Presco sekä STC Car Center virittelivät pisteitään aamuvirkkujen urheiluautojen
valuessa paikalle jo hyvissä ajoin ennen yhdeksää. Ammattitason autonhoitotuotteita paikalla markkinoinut Presco on Sports Car Club of
Helsingin monivuotinen kannatusjäsen ja yhteistyökumppani, ja iloksemme saimme täl-

Se tiettävästi maailman nopein Vette C2 1965
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Kauden ensimmäinen SBC on aina kiinnostava
tapaus, joten osasimme henkisesti varautua yleisöryntäykseen. Tapahtuman teemaksi oli otettu
amerikkalaiset autot ja tämä luonnollisesti houkutteli paikalle suuren määrän pelkästään Corvetteja eri vuosilta, ja onneksi saimme nähdä
myös muutaman hienon Viperin. Paraatipaikalla
ollut vuoden 1965 Corvette C2 on muuten yksi
maailman nopeimmista lajissaan. Paikalle hieman yllättäen saatu Auburn Boattail Speedster
Replica tarjosi eräänlaisen aikakoneen 1930-luvun ja art deco -aikakauden syövereihin, ja hetkeksi SBC oli kuin Gatsbyn suurta juhlaa. Mainitsimme Amerikka-teemasta luonnollisesti myös
Suomen Yhdysvaltain suurlähetystölle, ja kulttuuriyhteistyön nimissä jäimme odottelemaan
paikalle asiaan kuuluvaa rekvisiittaa. Emme saaneet rivitanssia, hampurilaisia, country-musiikkia
emmekä avolava-autoja, vaan ehkä hieman(?) yllättäen lähetystön edustaja kurvasi paikalle aidolla hot rodilla, vieläpä diplomaattikilvissä! Lienee
lajissaan maailman ainoa, uskallamme väittää.
Kauden avaus ja hyvä sää houkuttelivat paikalle myös runsaan määrän niin vanhan mantereen

Yhdysvaltain lähetystön CD-kilvissä
oleva A Ford Hot Rod

Auburn Boattail Speedster Replica

Tämä Penske Vette alkaa olla jo SBC:n jokavuotinen vieras

Siipimutteri 11

kuin nousevan auringon maan autoja, niin että paikalla oli varovaisten laskujen mukaan noin 160 autoa! Olemme hyvin kiitollisia hotelli Gustavelundin
tiluksille, jonne tällainenkin määrä urheiluautoja
mahtuu vaivatta ja yllättäenkin. Helsingin keskustassa tällaisen määrän hallinnointi olisi huomattavasti vaikeampaa, ja toisaalta Tuusulan Gustavelundiin on juuri sopivan pitkän lyhyt ajomatka.
Kun Gustavelundin nurmikko alkoi täyttymään, kurvasi portille eräs Porsche-kuljettaja, joka tarjoutui viemään autonsa perheautoparkkiin, jos muut
sitten mahtuisivat paremmin. Emme luonnollisesti sallineet hänen tehdä sitä, sillä tilaa riitti kaikille ja kaunis sää mahdollisti myös aamiaistarjoilun
laajentamisen ulos terassin puolelle. Viime vuodesta poiketen aamiaiselle saapui myös aiempaa
suurempi yleisö paikallisia urheiluautoista kiinnostuneita katsojia, suurin osa lapsiperheitä.
Sports Car Club of Helsinki on hyvin tyytyväinen
kauden ensimmäiseen urheiluautoaamiaiseen,
emme olisi voineet toivoa parempaa avausta kaudelle. Tärkeimpänä asiana oli tietysti vieraiden
viihtyvyys ja iloksemme saimme huomata, että
miten tuusululaisen nurmikon valtasi kahdeksi tunniksi iloinen puheensorina, nauru ja ystävien juttelu urheiluautojen äärellä. Myös monia uusia ystävyyksiä on aloitettu nyt urheiluautojen äärellä. Ja
juuri näinhän sen kuuluu ollakin.

Uusi yhteistyökumppanimme STC
Car Center toisena yritysvieraana
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Testarossan perä saa aina
unelmoimaan

Yhteistyökumppanimme Presta
autonhoitotuotteita esittelemässä
Fefe etsii varjoa metsän reunasta

Varsin ärhäkkä Viper
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Autot työnnettiin meklarin eteen.
Vuorossa Maserati Biturbo Spyder

Ferrarit jäivät myymättä
Teksti ja kuvat: Juha Partanen

Suurin osa Triangle Motorin tämän kevään huutokaupan klassikoista jäi huutamatta, mutta
huutokaupassa olleita autoja meni edellisvuosien tapaan kaupaksi tilaisuuden jälkeen.

Ostajat olivat vähissä, kun Triangle Motor piti
äitienpäivän aattona perinteisen klassikkoautojen huutokauppansa nyt ensi kertaa yhtiön
uusissa tiloissa Alastarossa. Aiemminhan huutokaupat on järjestetty Classic Motor Shown
yhteydessä Lahdessa ja parina viime vuonna Trianglen aiemmassa toimipaikassa Orikedon teollisuusalueella Turussa. Myös SccH oli
edustettuna Alastarossa, sillä puolisen tusinaa klubin jäsentä osallistui kesäkauden avanneeseen ajeluun huutokauppapaikalle. ”Kustannusrakenne oli Turussa sellainen, että

Alastaroon siirtymällä pystymme panostamaan
paremmin firman kehittämiseen”, Triangle Motorin
Risto Paunonen kommentoi muuttoa. Kauppapaikkanakaan sijainnilla ei ole suurta merkitystä, sillä
kuusi huutokauppaa edeltänyttä kauppaa Paunonen oli tehnyt ulkomaalaisten kanssa.
Trianglella oli tällä kertaa tarjolla useita mielenkiintoisia asiakkaiden autoja, mutta monen auton hintataso vaikutti liian kovalta huutokauppayleisölle.
Huutokaupan ajan vieressäni istunut kahden P1800mallisen Volvon omistaja oli huutanut aiempina
vuosina Trianglen huutokaupoista Datsun 280ZX:n

Austin Healey 3000 ei saanut yleisöä lämpenemään
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ja Mercedes-Benz 170 S:n. Nyt hän oli kiinnostunut vuosimallin 1958 Volvo PV 544:stä ja varautunut maksamaan siitä 6000-8000 euroa. Kun 544:n
lähtöhinta oli 10 000 euroa, hän ei tehnyt tarjousta.
Sen sijaan sama kaveri huusi itselleen huutokaupan
ensimmäisellä numerolla tarjotun Peugeot 205 GTi
1,6:n sen lähtöhinnalla 3500 eurolla. Peugeot oli todennäköisesti hyvä kauppa, vaikka autolla oli ajettu 200 000 kilometriä. Maahantuojan Maan Auton
lehdistöautona alun perin toiminut GTi vaikutti päällepäin hyväkuntoiselta yksilöltä, siinä oli alkuperäinen verhoilu, huoltokirja oli tallella ja viime vuonna
autoon oli tehty iso huolto, johon oli sisältynyt myös
taka-akselin kunnostaminen.

Tyyliniekka ja sekasikiö

Toinen pohjahinnalla huudettu auto oli Jaguar XJ12
Series 2 vuodelta 1974. Sen osti 9000 eurolla sama
kapellimestari, joka vuonna 2012 kilpaili Lahdessa Trianglen huutokaupassa allekirjoittaneen kanssa vuosimallin 1986 XJ6 Series 3:sta. Hänkin teki
hyvän kaupan, sillä museorekisterissä olevalla Jaguarilla oli ajettu ensin yhden ruotsalaisen omistajan ja sitten yksitoista vuotta auton omistaneen
suomalaisen toimesta vain 97 269 kilometriä.
XJ12:n huoltokuitteja oli tallessa Ruotsinkin ajalta ja
suomalaisen omistajan aikana V12-koneen kannentiivisteet oli uusittu, kannet hiottu ja venttiilit tarkistettu, hammastanko uusittu sekä iso huolto tehty
kesäkuussa 2016.
Kolmas pohjahinnalla myyty auto meni puhelintarjoajalle, joka maksoi 20 000 euroa sinänsä hienon
näköisestä Porsche 911 Targasta. Kyseessä oli kuitenkin sekasikiö, jonka pohjana oli vuosimallin 1969
auto. Sen koria oli modernisoitu uudemman mallin
näköiseksi ja keitokseen oli sekoitettu 204-hevosvoimainen 930-moottori 1981-mallisesta Elferistä,
vaihdelaatikko tyyppiä 915 vuosimallin 1982 autosta sekä kytkin ja akseleita vuoden 1984 Carrerasta.
Huutokaupassa oli tarjolla toinenkin 911-mallinen
Porsche, 930 Turbo vuodelta 1987. Uutena Yhdysvaltoihin myyty Elferi oli varustettu mustalla nahkasisustalla. ”Onko kiinnostuneita 85 000 euron tarjouksella?”, meklarina perinteisiin tapaan toiminut
Jussi Halli kysyi. Ei ollut, yhtään huutoa ei tullut.

Kaupan olleessa Ferrari 456:ssa
oli hyvin harmaa ohjaamo.

Kilpailu Coupé de Villestä

Ainoa auto, josta Trianglen huutokaupassa
syntyi kunnon kilpailu, oli Cadillac Coupé de
Ville vuosimallia 1959. Vaikka Cadillac oli täysin kunnossa, ostaja sai itse auton lisäksi roppakaupalla Coupé de Villen osia. Cadillacista
oli tarjottu verkossa 22 000 euroa jo viikko sitten. Nyt yleisön joukosta siitä tarjottiin ensin
23 000 ja sitten 24 000 kunnes puhelimesta
tuli 25 000 euron tarjous. Hinta nousi edelleen
tuhat euroa kerrallaan ja kahden henkilön huutokilpa jatkui. Ulko-oven luona seissyt kaveri
tarjosi 28 000, vastaus 29 000 tuli heti perään,
ovelta kuului 30 000 ja sitten 31 000 vastakkaiselta suunnalta huutokauppaväkeä. 32 000,
33 000 ja kilpa pysähtyi vasta 34 000 euroon.
”Ilman Cadillacin huutajia huutokaupasta olisi tullut vähän sellainen fiilis, että olenko hullu kun järjestän tällaisia tilaisuuksia”, Trianglen
Risto Paunonen ajatteli huutokaupan jälkeen,
mutta lupasi sinnikkäästi jatkaa perinnettä
taas ensi vuonna.
”Cadillacista tuli kilpailua ja hyvä hinta, siinä oli
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matsin fiilis. Toisista kohteista asiakkaat puolestaan saivat tehtyä hyviä kauppoja”, Paunonen totesi tyytyväisenä.
Viides huutokaupassa myyty auto oli ilman
pohjahintaa ja aika surullisen näköinen Buick
Skylark menikin halvalla. Helmoistaan kukkivasta vuosimallin 1980 autosta oli netissä tarjottu reilut 300 euroa. Yleisöltä ei löytynyt tonnin tarjousta eikä aluksi viittäsataakaan mutta
lopulta yksi huutaja osti sen sillä hinnalla.

Neljä Ferraria kaupan

Ferrareja huutokaupassa oli peräti neljä kappaletta. Ensimmäisenä niistä huutokauppaväen
eteen tuotiin Suomen rekisterissä oleva Mondial vuodelta 1987. Se oli toiminut omistajansa käyttöautona ja mittariin oli kertynyt 106 000
kilometriä. Ferrariin oli tehty laaja huolto, mutta
sen kattoluukku oli jumissa. 38 000 euron lähtöhinnalla autolle ei löytynyt kiinnostusta.
Jenkkimalliselle 308i GTS:lle lähdettiin kysymään kiinnostusta 65 000 eurolla yhtä laihoin
tuloksin. Valkoisen auton sisusta oli kerman väristä nahkaa ja jenkkityyliin Ferrarin nopeusmittarin lukemat päättyivät 80 mailiin tunnissa, sen
jälkeen mittarissa on vain viivaa. Museorekisteröity 308i oli katsastettu huutokauppaa edeltävällä viikolla.
Kolmas Ferrari oli huutokaupan ainoa auto, jonka kone laitettiin käyntiin yleisön iloksi. Kuuden
Weberin ruokkiman V12-koneen ääni on harvi-

naista herkkua, mutta sekään ei saanut ketään heräämään, kun Jussi Halli tiedusteli, onko joku valmis tarjoamaan 400:sta 75 000 euroa. Vuosimallia
1977 oleva Ferrari 400 oli tullut Suomeen 2000-luvun alkupuolella. ”Viime syksyn jälkeen Marko on
tutustunut tähän Ferrariin 300 tunnin verran”, Risto Paunonen kertoi. Auton jarrujärjestelmä, alusta ja
bensalinjat on läpikäyty ja uusi pakoputkisto asennettu. Työselosteet tehdyistä toimenpiteistä kuulemma löytyvät.
Neljäs ja uusin Ferrari oli 456 GT kuusilovisella manuaalilla vuodelta 1994. ”Auto on hienossa kunnossa, sitä on todella ilo ajaa”, Paunonen mainosti ajokkia. 456:lla oli Classic Datan todistus, jonka mukaan
se on kuntoluokkaa 1, mikä merkitsee virheetöntä
show room –kuntoista ajopeliä ja todistuksen hintaarvio kyseiselle autolle oli 95 000 euroa. Kuntoluokka tuntui hämmästyttävältä, sillä auton ovessa oli
pieni painuma ja ohjaamossa muutaman säätimen
pinta oli muuttunut tahmeaksi, mikä on joidenkin
1990-luvun Ferrareiden tyyppivika. Suomeen alun
perin Italiassa ollut Ferrari oli tullut Ruotsin kautta.

65 000 euron tarjousta 456 Ferrarista ei löytynyt.
50 000 euroa autosta tarjottiin, mutta se ei riittänyt kauppaan.

Kiinnostus ei riittänyt

Klassisia englantilaisia urheiluautoja huutokaupassa edusti Austin Healey 3000 vuodelta 1960. Viitisentoista vuotta Trianglen huoltamana ollut Austin
Healey oli viimeksi vaihtanut omistajaa Trianglen
toimesta kuusi vuotta sitten. Museorekisteröity
britti oli hyvässä käyttökunnossa, mutta lähtöhinta 35 000 euroa ei saanut vastakaikua eikä 33 000
euroakaan herättänyt huutokauppaväkeä.
Halvimpia urheiluautoja huutokaupassa oli targakattoinen, 219 000 kilometriä ajettu Jaguar XJSC, joka vaatisi kunnostamista. 6000 euron lähtöhintaa ei tarjottu – ensimmäinen huuto oli 1500
euroa ja toinen 4000 euroa, mutta ne eivät johtaneet mihinkään.
Norsunluurannikon kunniakonsulilla Italiassa ollut BMW 850i oli tullut Saksan kautta Suomeen
ja Jussi Halli kysyi, löytyykö Mauritius Blau –väriselle BMW:lle ostajaa 15 000 eurolla. Ei löytynyt.
Hyvin suorakulmaisella korilla varustettu Cadillac
Allante oli tuotantotavaltaan erikoinen auto: sen
Pininfarinan toimiston piirtämä kori tehtiin Italiassa, mistä koppa lähetettiin Detroitiin tekniikkaan

Turbo-Porschen lähtöhinta
oli 85 000 euroa

Cadillac Coupé de Villestä kehkeytyi
tilaisuuden ainoa huutokilpailu

Cadillac Allante on auto, jota harvoin tulee vastaan

16

Siipimutteri

Triangle Motor on muuttanut Turun Orikedosta
vaatimattomampiin tiloihin Alastaroon

Triangle Motor on muuttanut Turun Orikedosta
vaatimattomampiin tiloihin Alastaroon
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yhdistettäväksi. Myytävänä ollut etuvetoinen Allante vuodelta 1993 oli varustettu Cadillacin North Star
V8-moottorilla ja sillä oli ajettu vain 21 000 kilometriä. Halli kysyi ensin 22 000 euron ja sitten 20 000
euron tarjousta, mutta sellaista ei löytynyt.
Ylellisin tausta oli Saudi-Arabiasta tuodulla Rolls Royce Silver Shadowlla, joka oli aikoinaan ollut Rihadin prinssin omistuksessa. Vuosimallin 1974 Rollsista tarjottiin sen lähtöhinta 20 000 euroa, mutta se
ei riittänyt kaupantekoon.

Vilkasta jälkipeliä

Huutokaupan jälkeen Rolls myytiin samana päivänä
21 000 eurolla. Samoin kävi vuoden 1958 Volvo PV
544 Sportille, se meni kaupaksi 12 000 euron hintaan. Huutokauppayleisön Volvo-mies oli edelleen
kiinnostunut autosta, mutta ei tarjonnut ajattelemansa hinnan yli. Sen sijaan kaksi muuta Volvosta
kiinnostunutta ostajaa yltyi kilpailemaan vanhasta
Sportista ja hinta nousi lopulta pari tonnia lähtöhinnan yläpuolelle.
Huutokaupassa ollut Citroën DS 21 vuosimallia
1969, joka oli hyväksytty museorekisteriin alkuperäisestä poikkeavasta verhoilusta huolimatta, myytiin pari päivää myöhemmin.
Huutamatta jäänyt Maserati Biturbo Spyderkin löysi jälkimainingeissa uuden omistajan. Zagaton piirtämän kasarihelmen pohjahinta oli 15 000 euroa,
mutta vain 35 000 kilometriä ajetulle Maseratille ei
huutokaupassa löytynyt kiinnostusta. Myymättä sekään ei kuitenkaan jäänyt.

Japanilaiset urheiluautot –
Punainen aurinko nousee
Euroopassa
Teksti: Lasse Väänänen
Kuvat: Pasi Mikkola ja Lasse Väänänen

Kuusi Weberiä ruokkii
Ferrari 400:n V12-konetta

Nissan SX200, s13-malli

Keskeisellä paikalla nosturin
päällä oli Dino entisöitävänä.

Ferrareita oli tarjolla useita: 400, 456 ja 308i GTS seisoivat
vierekkäin odottamassa huutokaupan alkamista

Keski-ikää lähestyvien entisten nuorten ”automotiiviset” haaveet saattavat usein liittyä
japanilaisiin urheiluautoihin. Noin 35-vuotias
nykyinen perheenisä on 1990-luvulla parranhaituvat päristen katsonut internetistä, kuinka idän ihmeet maailmaa valloittivat. Nyt kun
sekä miehet että autot ovat hiukan vanhentuneet, lienee sopiva hetki kurkistaa mitä kuuluu
japanilaisten autojen harrastamiselle.
Japanilaisen urheiluauton voi katsoa syntyneen 1960 -luvulla. Karkeasti yleistäen voi todeta, että siinä missä Eurooppa oli pullollaan
pieniä urheiluautovalmistajia, niin Japanissa
haasteen ottivat vastaan isot autonvalmistaNissan Skyline GT-R, c110-malli
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jat. Ensimmäisinä saapuivat markkinoille Datsun
Sport -roadster, Honda S600 ja Toyota Sport 800.
Edelläkävijöitä seurasi Toyotan upea 2000GT sekä
Mazdan Cosmo. Näissä autoissa oli eri merkeille
tunnusomaisia piirteitä, esimerkiksi Hondassa oli
edistyksellinen moottori, kun taas Toyota luotti toimivaan aerodynamiikkaan. Mazda käytti jo Cosmomallissa wankel -moottoria, josta tulikin Mazdan
tavaramerkki vuosikymmeniksi. Läpi 60- ja 70-lukujen näiden autojen evoluutio meni eteenpäin ja
niistä tuli koko ajan kilpailukykyisempiä tuotteita.
Huippukohta osui 1990-luvulle, jolloin japanilaiset
urheiluautot olivat maailmanluokan autoja. Korkea
hintataso ja yleinen urheiluautojen kysynnän lasku
johti itämaisten urheiluautojen suurkatoon 90-luvun loppupuolella.
Nousevan auringon maassa oli aiemmin
voimassa herrasmiessopimus, joka rajoitti huipputehon 280 hevosvoimaan. Tällä
sopimuksella vältettiin hevosvoimasota,
johon kieltämättä autonvalmistajat ovat
nykyään ajautuneet. Pelkkä teho ei ollut
myyntivaltti, joten autoista piti tehdä jollain muulla tavalla mieleenpainuvia ja kilpailijoista erottuvia. Tämä lienee yksi
syy sille, miksi japanilaisten urheiluauto-
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Toyota Supra Coupe, mkIV

jen kenttä on laaja ja monipuolinen. Monelle mallille vakiintui tietyt tunnusomaiset piirteensä. Esimerkiksi Toyota Supraan kuuluu aina takaveto sekä
suorakuutonen moottori ja Skyline GT-R on nelivetoinen joka sään ohjus. Edellä mainituista poiketen Hondan upea NSX on keskimoottorinen urheiluauto, joten tarjontaa on laidasta laitaan. Toinen
merkittävä asia on se, että japanilaisten urheiluautojen hyvyys monesti määritellään jälkirakennuspotentiaalin mukaan. Eli ”virivaraa” pitää olla.
Japanilaisten urheiluautojen harrastaminen yhdistää sujuvasti amerikkalaista autonrakennuskulttuuria eurooppalaiseen ajamisen kulttuuriin. Tällä hetkellä näiden autojen rakennustyyli on länsimaissa
menossa hillitympään ja OEM-henkiseen suuntaan
aikaisemman Hurjapäät -tyylin sijaan. Samalla auMazda MX-5, NC-malli
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tojen kunnosta pidetään entistä paremmin
huolta. Myyntimäärät ovat olleet alun perinkin aika pienehköjä ja autokantaa on verottanut myös autojen kokema ”rankka elämä.”
Esimerkiksi Honda NSX:n myyntimäärät jäivät
alle 19 tuhanteen yksilöön. Tämä on hoksattu
harrastajapiireissäkin. Nykyään harrastajat arvostavat autoja, jotka ovat hyvässä kunnossa,
hyvällä maulla ja laadukkailla osilla muokattuja sekä hyvin katukäyttöön soveltuvia. Autojen
ikääntyessä niiden ylläpitäminen ja rakentaminen on kallistunut, joten laadukkaasti tehtyjen
autojen budjetit ovat nykyään aika isoja. Merkillepantavaa on se, että nämä autot kehittyvät edelleen. Markkinoille tulee vieläkin uusia
ja aiempaa parempia osia tarjolle, koska autoja käytettään edelleen laajamittaisesti eri autourheilumuodoissa.
Aikaisemmin varttimaililla saatu aika oli tärkeä
mittari japanilaisissa autoissa, mutta sen suosio on selkeästi laskenut. Tilalle on tullut mailin nopeusajot, time attack ja drifting. Japanissa varsinkin time attack on kovassa nosteessa
ja Suomessakin suosio nousee koko ajan. Drifting tuli Japanista ryminällä länsimaihin ja aiheutti aikanaan parran pärinää. ”Mitä ne tuolla pelleilee?” lienee usein kysytty kysymys,
mutta kysymyksessä piilee vastauskin: hauskaa siellä radalla pidetään. Näiden lisäksi autonäyttelyt ja eri merkkikerhojen ratapäivät kuu-

Nissan GT-R, R35-malli

luvat olennaisena osana harrastamiseen.
On jonkin verran suomalaisia asiamiehiä, jotka tuovat laadukkaita osia ja autoja Japanista
Suomeen. Tämä on helpottanut harrastamista
ja kaluston hankkimista, sillä uutena Suomeen
on myyty todella vähän näitä hankintahinnaltaan kalliimpia japanilaisia autoja. Autojen
huonontunut saatavuus ja noussut hintataso
on kuitenkin aiheuttanut halutuissa malleissa saatavuusongelmia Japanissakin. Täkäläiset markkinat eivät vielä ole kerenneet täysin

reagoimaan Japanin markkinoiden voimakkaaseen
nousuun, joten JDM-auton etsiminen vanhalta
mantereeltakin saattaa tuoda tulosta. Tosiasia on
kuitenkin se, että autojen saatavuus on laskenut
aikojen saatossa. Toinen haaste suomalaiselle autosta haaveilijalle saattaa olla se, että Yhdysvaltoihin saa viedä harmaatuontina autoja jotka ovat yli
25 vuotta vanhoja. Aika näyttää kuinka tämä vaikuttaa harrastamiseen pitkässä juoksussa, mutta
kysyntää Jenkkilässä näyttää tietyillä malleilla olevan.

Toyota Supra TwinTurbo Aerotop, mkIV -malli
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Toyota Supra TT Coupe, mkIV
Toyota MR2 Turbo, SW20-malli

Hetken aikaa näytti japanilaisten urheiluautojen
harrastamisen tulevaisuus aika ohuelta. 90-luvun
sankariautot alkoivat olla jo vanhoja ja liian arvokkaita nuorille harrastajille. Samaan aikaan uusia
malleja ei tullut markkinoille korvaamaan poistuneita autoja, joten nuoret suuntasivat katseensa
muualle. Oikeastaan vain Mazdan MX-5, Nissanin
GT-R ja 370Z pysyivät myynnissä koko markkinamyllerryksen ajan. Tällä hetkellä tilanne on myönteisempi, sillä Subarun ja Toyotan yhteistyön hedelmä on ollut valtava piristysruiske japanilaisten
autojen harrastamiselle ympäri maailmaa. GT86 ja
Subaru BRZ -nimellä tunnettu auto on sekä tuonut
uusia harrastajia että antanut taloudellista nostetta rakennuspajoille. Se on auto, jota on helppo
rakentaa ja nautinnollista ajaa. Hondan uusi NSX
saapui markkinoille viime vuonna ja samalle isojen poikien hiekkalaatikolle on Toyotakin tunkemassa uudella Supralla. Kova kolmikko alkaa taas olla
pitkän tauon jälkeen kasassa. Tällä hetkellä urheiluautojen valikoima alkaa olla jo kohtalaisen kattava, mutta aika näyttää pääseekö ne samanlaiseen
suosioon kuin edeltäjänsä.
Pohjimmiltaan taitaa autoharrastus olla joka ”piireissä” samanlaista, kokoonnutaan yhteen samanhenkisten ihmisten kanssa viettämään hauskaa aikaa, järjestellään tapahtumia ja nautitaan autoista.
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CLASSIC MOTORSHOW,
LAHTI 6. - 7.5.2017
Teksti: Arno Seppänen
Kuvat: Esa Manninen ja Arno Seppänen

na koko näyttelyn suurimman huomion taisi saada 30-vuotista historiaansa ja Ferrarin 70-vuotista taivalta juhlistava Suomen Ferrari Club kahdella Suomi-historiaa omaavalla 50-luvun autolla: Ferrari 250
GT Tour de France:lla ja 750 Monzalla. Parhaan osaston palkinto meni kuitenkin täysin ansaitusti ranskalaismerkkikerhojen yhdessä rakentamalle ”ranskalaiselle avenuelle”. Aivan loistava esimerkki kerhojen välisestä yhteistyöstä ja merkkifundamentalismin vähenemisestä.
Seuraava CMS järjestetään 5.- 6.5.2018. Lahdessa järjestettävä näyttely on kuitenkin iso voimanponnistus kerholle jonka toimeenpaneva voima asuu yhdistyksen hallituksessa. Ehkäpä SccH:nkin kannattaisi harkita voimien yhdistämistä esim. Historic Race Finlandin kanssa ja pyrkiä tekemään osastosta ennen kaikkea harrastajien kohtauspaikka ranskalaismerkkien avenuen tyyliin.

Ranskalaisen avenuen pääty. Chanson soi
ja Citroenin maahantuoja tarjoaa kahvit
SccH:n vimosenpäälle edustava standi

Välivuoden jälkeen kerhomme hallitus päätti, että tänä vuonna on ”pakko” saada jälleen SccH:n osasto perinteiseen Classic Motorshow -näyttelyyn. Kun vapaaehtoisten kädet oli arvottu niin kunnia lankesi Esa Mannisen ja Hannu Lehmussaaren harteille. Vaikeampi urakka eli autojen metsästys osui
Esalle. Toukokuun alkupäivät ovat melkoisen haasteellisia omin voimin liikkuvan autoparin löytämiseksi. Lukuisten puhelinsoittojen ja s-postikyselyjen tuloksena saalis oli kuitenkin mitä mainioin. Witickin
Nassen Gulf-värinen Alfa Romeo parinaan Petri Pelkosen sininen Lotus Europa aseteltuna Jarkko Pukkilan haaliman vaaleansinisen maton päälle muodostivat kerhon bannereiden kanssa mitä tyylikkäimmän kokonaisuuden.
Totuuden nimissä on myös kerrottava, että aivan
ilman kommelluksia ei autojenkaan haaliminen
onnistunut. Valitettavien tietokatkosten seurauksena kahden auton osastollemme olikin Lahdessa
pysäköimässä kolme urheiluautoa. Tässä vielä julkinen pahoittelu Lasselle väärinkäsityksistä ja turhasta vaivannäöstä.
Classic Motorshown tämänvuotinen teema oli
70-luku. Vaikka messuteema onkin suunnattu järjestäjän omaa messuosastoa silmälläpitäen lehdistön koukuksi niin melko orjallisesti eri kerhot
pyrkivät teemaa noudattamaan. Tosin tänä vuonFefe tunkee mun kuviin ja
uniin – Ferrari 750 Monza

Lancia Beta Montecarlo 1976, aikakauden
luokituksen mukaisena ja myynnissä

70-luku kävi henk.koht,
vierailemassa osastollamme
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Possut haukottelevat

Porschet lähtöviivalla
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SccH Vuosikokous 25.3.2017
Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa

Toiminnantarkastuskertomuksen esitteli toisena toiminnantarkastajana toiminut Pasi Wirkkala. Koska mitään huomautettavaa ei löytynyt, päätti kokous myöntää hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2016.
Toinen tärkeä vuosikokoukselle kuuluva asia, eli jäsenmaksujen päättäminen vuodelle 2018, ei myöskään tuottanut yllätyksiä. Jäsenmaksu ja liittymismaksu päätettiin pitää ennallaan.
Tänä vuonna ei valittu uutta puheenjohtajaa, koska Arnolla oli vielä toinen vuosi hänen kaksivuotiskaudesta jäljellä. Hallituksen osalta kaikki edellisen vuoden jäsenet olivat ilmoittaneet jo etukäteen
olevansa käytettävissä myös tämä vuoden. Näin ollen kaikki edellisen vuoden hallituksen jäsenet hyväksyttiin jatkamaan täksi vuodeksi. Tiedossa kuitenkin oli että ainakin 2-4 nykyisistä hallituksen jäsenistä tulisi jättämään tehtävät kuluvan vuoden jälkeen. Näin ollen Vuosikokous valitsi hallitukseen
kaksi varajäsentä nykyisten jäsenten lisäksi. Varajäseneksi tulivat valituksi: Juha Partanen ja Ville Elovuori. Varsinaisina jäseninä hallituksessa jatkavat: Arno Seppänen, Esa Manninen, Tapio Savunen, Kai
Keituri, Pasi Marjamaa, Tomi Tuominen, Jarkko Pukkila, Hannu Lehmussaari ja Jouni Vierimaa.
Hallitus kiittää kaikkia kokoukseen osallistuneita jäseniä !

Kahvia juotiin ja vapaamuotoista
keskusteluakin käytiin runsaasti

SccH:n virallinen Vuosikokous pidettiin kerhollemme vakiintuneessa paikassa, Moottorikahvila Allun
Grillissä Vantaalla. Kokoukseen osallistui 26 jäsentä, mikä on varsin normaali määrä, silloin kun kokouksessa ei päätetä merkittävistä asioista kuten sääntömuutoksista tai äänestetä uudesta puheenjohtajasta. Tänä vuonna esityslistalla ei ollut mitään kerhon sääntöjen määräämistä käsiteltävistä asioista poikkeavia asioita.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Christer Nylund ja sihteeriksi Tapio Savunen.
Tuttuun tapaan kerhon päättynyt toimintavuosi 2016 käytiin
toimintakertomuksen kera läpi yksityiskohtaisesti. Toimintakertomuksen esitteli puheenjohtajamme Arno Seppänen. Kerhon taloudellisen tilanteen ja vuoden 2017 Talousarvion esitteli talousvastaava/ rahastonhoitaja Tapio Savunen. Tapio oli
laatinut kokousta varten herkkyysanalyysin siitä miten jäsenmäärän ja kannatusjäsenten kasvu tai väheneminen vaikuttavat kerhon järjestämien tapahtumien määrään ja rahoitukseen. Todettiin että nykyinen jäsenmäärä ja kannatusjäsenten
määrä riittävät hyvin kerhon hallinnon kiinteiden kulujen ja Siipimutterin pyörittämiseen. Nykyiset kerhon tuotot eivät kuitenkaan riitä useiden kerhon kustannuksella toteutettavien
tapahtumien järjestämiseen. Näin ollen jonkinlaiseksi tavoitteeksi asetettiin noin 30 uuden jäsenen ja muutaman kannatusjäsenen hankkimisen vuoden 2017 aikana.
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Hallituksen jäseniä takaa lukien puheenjohtaja
Arno Seppänen, jäsenvastaava Pasi Marjamaa
ja varapuheenjohtaja Esa Manninen

Uusi hallituksen varajäsen
Juha Partanen

Pasi Wirkkala lukee toiminnantarkastajana tarkastuskertomusta

Hallituksen jäseniä vasemmalta oikealle
Tapio Savunen, Tomi Tuominen,
Hannu Lehmussaari ja Kai Keituri

Kokoukselle valittu puheenjohtaja Christer
Nylund johtaa kokousta. Taustalla varajäseneksi valittu Ville Elovuori.
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