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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
10,00
Vaunumerkki Uusi
30,00
Ommeltava kangasmerkki
2,00
Lyhythihainen musta pikee/varikkopaita Uusi
25,00 ALE!
Kerhopaita Uusi (T-paita) 10,00 ALE!
Rekisterikilven tausta
5,00
Lokasuojatarra (uusi)
ilmainen
SccH 40v. ikkunatarra
ilmainen
Rintamerkki /pinssi Uusi
4,00
Avaimenperä Uusi
4,00

Siipimutteri pääkirjoitus 2/2018
Kesä on tullut vauhdilla ja taisi yllättää meidät kaikki täällä Pohjolan perukoilla. Aurinkoinen sää on nyt jatkunut jo
kolmisen viikkoa. Näin lämmintä ei ole ollut toukokuussa
vuosiin. Suomi on ollut myös Euroopan lämpimimpiä paikkoja nämä viime viikot. Ajokelit ovat selvästi kohdillaan juuri nyt. Itseäni tietenkin harmittaa, kun Vette seisoo edelleen tallissa katsastamattomana. Pari pikkujuttua pitäisi
laittaa ennen leimalle menoa. Tein toki taktisen valinnan
tällä kertaa, sillä 20.5. voimaan tullut muutos henkilö- ja
pakettiautojen katsastusaikoihin helpottaa minua, kun aiemmin säädetty katsastusaika on ollut viimeistään maaliskuun loppuun mennessä, jolloin auto on seisonnassa. Edellisen harrasteauton kohdalla tilanne oli vieläkin surkeampi,
eli helmikuun loppu. Tämä lakimuutos tarkoittaa sitä että
harrasteauton katsastusajan voi niin halutessaan siirtää itselle sopivaan aikaan. Katsastus on voimassa aina vuoden
edellisestä katsastuspäivästä ja katsastusaika määräytyy
sen mukaan, milloin auto on viimeksi katsastettu. Kesäautot voi näin ollen jatkossa katsastaa kesäkuukausina, kuJouni Futismatsissa
ten järkevää onkin. Muutos ei koske museoajoneuvoja, jotka tulee edelleen katsastaa kahden vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä. Muutoksia tuli
myös uusien autojen katsastusväleihin. Uusi rekisteröity henkilö- tai pakettiauto tulee katsastaa viimeistään neljän vuoden päästä rekisteröintipäivästä. Tämän neljän vuoden jälkeen sitten
joka toinen vuosi, aina 10:neen ikävuoteen asti. Sen jälkeen sitten joka vuosi. Tarkempaa tietoa
löytyy Trafin sivuilta:
www.trafi.fi/tieliikenne/katsastus/maaraaikaiskatsastus/katsastusajankohdat_ajoneuvoluokittain
SccH:n Vuosikokous 17.3.2018 Allun Grillissä valitsi kerhon uudeksi puheenjohtajaksi Kai Luoma-ahon. Kaitsu on ollut kerhomme aktiivijäsenenä jo reilut 10 vuotta, joten taustaa ja näkemyksiä varmasti löytyy kerhomme veturina toimimiselle. Kerhon hallitukseen saatiin uuden puheenjohtajan lisäksi vahvistusta neljän uuden jäsenen muodossa. Edellisen hallituksen jäsenistä
kaksi jätti tehtävänsä hallituskauden päättyessä. Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksena heti
seuraavalla viikolla Vuosikokouksen jälkeen. Kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, talousvastaavan, jäsenvastaavan, sekä websivuista ja kerhotuotteista vastaavat henkilöt. Uuden hallituksen nimi- ja yhteystiedot on päivitetty kerhon websivuille:
www.scch.fi
Allekirjoittanut lähti mukaan aisapariksi Kaitsulle, ottaen vastaan varapuheenjohtajan pestin.
Olen luvannut antaa Kaitsulle tarvittaessa taustatukea nykyisen hallituksen pitkäaikaisimpana
jäsenenä. Päätoimittajan roolissa olen tottunut tukemaan istuvaa puheenjohtajaa näissä pääkirjoituksissani. Jatkan samaa linjaa, kuten kolmen edellisen puheenjohtajan kanssa, tiedottaen kerhon ja hallituksen toiminnasta ja tapahtumista. Tarkoitus ei ole kuitenkaan lausua suuria

Kansikuva: Ferrari 360 Modena Spyder ohjaamo
Jouni Vierimaa
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sanoja norsunluutornista, vaan enemmän esittää asioita, joista kerhossamme puhutaan, ja jotka toivottavasti kehittävät kerhomme toimintaa sen jäseniä kiinnostavaan suuntaan. Näin ollen kerholaisten sana on vapaa. Otan mielelläni viestejä vastaan jäseniltä niin Siipimutteria kuin
kerhon muutakin toimintaa koskien. Uskon että puheenjohtajamme Kaitsu yhtyy näin sanoihini.
Vuosikokouksesta ja sen päätöksistä löytyy juttu tästä lehdestä.
Ennen kuin menen tässä pitkähkössä pääkirjoituksessa lehtemme tämänkertaiseen sisältöön
tarkemmin, niin on syytä käsitellä jokaisen sähköpostista viime viikkoina esiin tullut kirjainyhdistelmä GDPR. Jokainen meistä on tänä päivänä antanut tietojaan lukuisille yrityksille sähköisesti. Euroopan Unionin maissa astuu 25.5. voimaan asetus, General Data Protection Regulation
(GDPR), joka asettaa yrityksille ja yhteisöille rajat sille miten ja millaisia tietoja yksityishenkilöistä saa kerätä ja kuinka sitä tietoa tulee säilyttää ja mihin käyttää. Tämä asetus koskee luonnollisesti myös SccH:ta. Lyhyesti kommentoituna kerhomme ei kerää jäsenistään muita tietoja kuin mitä liittymishetkellä itsestään antaa. Näitä tietoja, kuten osoitteita, puhelinnumeroita
ja autojen tietoja ei julkaista tai jaeta missään. Jäsenrekisteri on ainoastaan hallituksen jäsenten nähtävissä ja hallitus ei jaa yhteystietoja eteenpäin esim. mainospostituksiin kerhon kannatusjäsenille. Kaikki kannatusjäsenten informaatio kulkee aina hallituksen kautta ja mahdollinen
sähköpostijakelu tapahtuu kerhon jäsenpostitusten kautta. Tämän GDPR:n mukainen Rekisteriseloste on päivitetty websivuillemme. Mikäli omiin tietoihin liittyen on kysyttävää, voi jokainen
niin halutessaan lähettää asiasta tiedustelun joko suoraan Hannu Lehmussaarelle (uusi jäsenvastaava) tai Pasi Marjamaalle (nykyinen jäsenvastaava), tai lähestyä puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa.
Ennakoimme tässä numerossa jo 17.6.2018 Turun Kakskerrassa pidettävää Concours –tapahtumaa. Jäsenemme Juha Partanen pääsi haastattelemaan tapahtuman järjestäjää Antti Wihantoa ja kysymään Antilta niin hänen omasta urheiluautohistoriastaan kuin tämän Suomen ainoan
Concours –tapahtuman historiasta ja tunnelmista menneeltä 21 vuodelta. Antti kertoo asiantuntevasti myös tästä Italian ja Ranskan rivieroilta 1900-luvun alussa liikkeelle lähteneestä klassikkoautojen, muodin ja musiikin esittelytapahtumasta ja ajanviettomuodosta. Juha esittelee
tässä lehdessä myös uuden Lahden Classic Motor Showssa julkistetun Autostrada –klassikkoautolehden. Puheenjohtajamme Kaitsu raportoi Classic Motor Shown messuosastomme tapahtumista. Lehmussaaren Hantte kertoo kerhon huhtikuun kuukausitapahtumasta, jossa vierailimme uuden kannatusjäsenemme 9xx Garagen toimitiloissa. Nimensä mukaisesti kyseinen yritys
huoltaa Porsche –merkkisiä urheiluautoja. Mannisen Esa jatkaa tässä numerossa vielä 60-luvun
Autocar –lehtien mielenkiintoisten mainosten esittelyä. Suuret kiitokset Juhalle, Kaitsulle, Hantelle ja Esalle näistä jutuista!

Upeita ajokelejä koko kesäksi toivottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
Varapuheenjohtaja ja päätoimittaja

Puheenjohtajan
palsta
Tervehdys kaikki urheiluautoilijat! Olen nyt
jonkin aikaa toiminut kerhomme uutena
puheenjohtajana. Täytyy heti alkuun kiittää
vanhempia hallituksen jäseniä tuesta näin
alkumetreillä. Yhdistystyön taustaa minulla ei juurikaan ole. Edellisen puheenjohtajan/ kunniajäsenen Arno Seppäsen isoihin
saappaisiin on vaikea astua, mutta teen
parhaani.
Autoilutaustastani sen verran, että olen
koko ikäni ollut kiinnostunut kaikista pärisevistä laitteista ja erityisen kiinnostunut
niistä, joiden moottoria on kiusattu äärimmilleen. Kulkupelin kauniit muodotkaan eivät ole olleet
haitaksi. Vuosiahan se on vienyt, että on päässyt kuumaverisimpien laitteiden pariin, mutta pikkuhiljaa niin on onneksi käynyt.
Kulkupelien omistajat olen mielessäni lokeroinut kolmeen luokkaan. Autoilla ajavat nautiskelijat,
jotka eivät juurikaan autojaan laittele. Sitten on sellaiset kevyesti pelejään tuunailevat omistajat.
Sitten on tämä kolmas luokka, eli pelien rassaajat, jotka nuohoavat kulkupelinsä alla, vaikka siinä
ei nyt juuri vikaakaan olisi. Minä taidan kuulua tuohon viimeiseen porukkaan. Olen aina nauttinut
ruuvaamisesta melkeimpä yhtä paljon, kun ajamisesta. Mikään näistä porukoista ei ole toistaan
parempi, vaan osoittaa vaan sen, että harrastaa voi niin monella tapaa. Hyllyni on muuten aika
täynnä myös pikkuautoja ja autokirjallisuuttakin on jokin hyllymetri.
Kerhossamme on se mukava asia vallalla, eli kaikki merkit kelpaavat, kunhan ne ovat vaan urheiluautoja. Tämähän minulle käy, koska en juurikaan ole kovin merkkiuskollinen.
Suureksi ilokseni olen havainnut naisten yhä suuremman näkymisen tilaisuuksissa ajopelien kuskin paikalla; ja tämä on mielestäni hyvinkin tervetullutta meininkiä. Myös yhä nuorempia kuskeja
on näkynyt urheiluautojen ratissa. Minusta olisi sääli, jos harrastuksemme parissa olisi vain äijänkönsikkäitä. Tavataan tulevan kesän tapahtumissa! Yritän olla niissä paikalla niin paljon, kun
mahdollista.
Urheiluautoterveisin!
Kai Luoma-aho
SccH puheenjohtaja
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Kesätorstaiden kerhoillat HUOM!
SccH:n viralliset torstaitapaamiset pidetään
31.5.2018 lähtien klo 19.00 alkaen Tuusulassa Gustavelundissa !
(Aiemman kesätapaamispaikan kahvila Mellstenin parkkitilanne on huono ympäristön remontin vuoksi)

Kerhotuotteiden alennusmyynti!
SccH:n hallitus on päättänyt mainostaa myynnissä olevia kerhotuotteita
myynnin vauhdittamiseksi. Osa tuotteista on poistomyynnissä ja osa
myydään pois ALE-hinnoilla.
Tuotteita saatavilla rajoitettu määrä. Tarjous päättyy ALE-tuotteiden
loppuessa. Normihintaisia kerhotuotteita saa jatkossakin.

10.-13.05. Spring Run
15.-17.06. Concours d’Elegance
02.-08.07. Kumipallo4000

Rintamerkki/pinssi Uusi
4,00 Normaalihinta !

Ommeltva kangasmerkki
2,00 Normaalihinta !

SccH 40v. ikkunatarra
ilmainen
Avaimenperä Uusi
4,00 Normaalihinta !

Vaunumerkki, juhlamerkki 1975-2000
10,00 POISTOHINTA !
(Kuten nykyinen, mutta
laakeriseppeleellä ja vuosiluvuilla
varustettu) Jäljellä joitakin kappaleita

Vaunumerkki Uusi 30,00
Normaalihinta !

13.-16.09. Fall Run
12.-25.11. Jenkkipallo4000

Rekisterikilventausta
5,00 Normaalihinta !

Ilmoittaudu mukaan ja tule kokemaan
Lyhythihainen musta pikee-/varikkopaita
25,00 ALEHINTA !
Jäljellä rajoitetusti kokoja M – 3XL
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Kerhopaita Uusi (T-paita)
10,00 ALEHINTA !
Jäljellä 9kpl kokoa XXL

Lokasuojatarra (uusi)
ilmainen
Näitä voi tarvittaessa
pyytää urheiluauton
lokasuojaan kiinnitettäväksi

unohtumaton elämys!
www.kumipallo4000.com
Siipimutteri 77
Siipimutteri

Kerhovierailu - 9xx-Garage
Teksti: Hannu Lehmussaari
Kuvat: Hannu Lehmussaari ja 9xx-Garage

Piha täyttyi nopeasti kerholaisten leluista ja oli kiva katsella,
kun muut katselivat toisten leluja. Kevät on tullut.

SccH:n tuore kannatusjäsen 9xx-Garage Oy
kutsui kerhomme tutustumisvierailulle uusiin
toimitiloihinsa Helsingin Konalaan Hankasuontie 5:een. Vierailusta sovittiin jo helmikuussa, mutta Suomen sääolosuhteet huomioiden ajankohdaksi sovittiin huhtikuun 19.
päivä, että paikalle saataisiin enemmän urheiluautoja kuin talviolosuhteissa (saksalaisethan toki toimivat ympäri vuoden...).
9xx-Garage on itsenäinen Porsche-korjaamo, joka on erikoistunut huoltamaan, korjaamaan, virittämään ja tuunaamaan autoja asiakkaiden toiveiden ja halujen mukaan.
Saman katon alla toimii myös 9xx-Parts
(9xx-parts.com), joka toimittaa varaosia. Ja
jos varaosista ei löydy mieleistä, niin 9Products (www.9products.com) tekee kustomoidut viritysosat tilaajan tarpeisiin.
Aurinkoisen illan koittaessa piha ja kadunvarsi täyttyivät SccH:n jäsenten omilla ur-
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heiluautoilla. Alfa Romeo, Bemari, Corvette, Lotus Elise, Ferrari, Maserati ja tietenkin monta
Porschea ja muuta kalustoa. Autoja liki jokaiselle aakkosten kirjaimelle. SccH:n jäsenillä on osapuilleen 50 Porschea niiden noin 400:n harrasteauton joukossa, joten tutustumiskohde oli oikea.
Kevät on tullut, kun kesäautot on kaivettu talviteloilta. Sään puolesta vierailu onnistui aurinkoiSccH:n komea plakaatti pääsi arvoiselleen
paikalle 9xx-nautintojuoman rinnalle
myyntitiskillä olevien pikku-Possujen rinnalle.

Isäntä Teemu Räty (oikealla) ja puheenjohtajamme Kai Luoma-aho (vasemmalla) vaihtoivat
kohteliaisuudet ja esittelivät tilaisuuden tarkoituksen. SccH ojensi myös tupaantuliaisplakaatin, jota toivottavasti säilytetään näkyvillä. Huomatkaa toimiston ylösnosto taustalla.

sen täydellisesti. Paikalle saapui yli neljäkymmentä jäsentä mielessä muutakin kuin
tarjolla olleet kahvit ja särpimet. Luvassahan
oli mahdollisuus päästä juttelemaan ja kyselemään vaikeita. Monet saivatkin ammattilaisten vastauksia mieltään askarruttaneisiin
epäselvyyksiin.
Vierailun alkajaisiksi isännät toivottivat meidät tervetulleiksi ja SccH:n uusi puheenjohtaja Kai Luoma-aho vastavuoroisesti lahjoitti,
edellisen puheenjohtajan Arno Seppäsen tekemän, tupaantuliaisplakaatin isännille. Alkupuheiden jälkeen vierailijat hajaantuivat ympäri korjaamoa ja isännät yrittivät vastailla
uteliaiden kysymyksiin. Joulukuussa avattu
korjaamo hohti edelleen uutuuttaan ja puhtauttaan. Kaikki tavarat olivat oikeilla paikoillaan
ojennuksessa. Halli oli lähes kliinisen puh-

das, kuten nykyään niin monessa brändimerkkien
huoltokorjaamossa. Tällainen ilman muuta herättää luottamusta asiakkaassa, joka tuo silmäteränsä huoltoon. Ne ajat ovat takana jolloin huoltohallit olivat puolipimeitä, ja muutaman loppuun
palaneen loisteputken valossa kiiltelivät rasva,
trasselitupot ja levällään olevat työkalut. Pieni tilanahtaus haittasi kiertelyä, kun halli oli täynnä
asiakkaiden autoja. Parempi toki halli täynnä töitä, kuin tyhjänä.
Porsche on erittäin suosittu harrasteauto hyvin
monentyyppisten autonharrastajien keskuudessa. On harvinaisuuksien keräilijöitä, osapuilleen
alkuperäisillä cruisailijoita, radalla räppääjiä, ulkonäkötuunaajia, ratakireiden siviiliautojen rakentelijoita ja kaikkea muuta. Porsche vain antaa
mahdollisuuksia vaikka mihin kivaan ja nautinnolliseen.
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9xx-Garage toimii myös Prescon autonhoitotuotteiden jälleenmyyjänä, joten Presco järjesti reilun tunnin mittaisen esittelyn, miten pölyisestä,
mustasta autosta (yllättäen Porsche) tulee kiiltävä yllättävän helposti. Koko pesu- ja vahausoperaatioon kului esittelijän infojuttuineen reilu tunti.
Pelkkään hommaan menee siis paljon alle tunti.
Itselle jäi puheista mieleen, että Prescon Imperial Wax ja Fast Wax soveltuvat vetiselle pinnalle. Reilua viikkoa myöhemmin todistin, että Best
Wax - joka tarjoaa pitkäaikaisimman keston näistä kolmesta - ei sovi märille pinnoille, vaan vaatii
paineilmaa listojen alusten ja muiden lokeroiden
kuivaamiseen. Verot maksettu, vaikka Prescon
kaveri kertoi saman ennakkoon. Oli vain pakko lyödä päätä seinään ja tuplakiillottaa vedellä
höystetyt kohdat. Purkissa oleva Imperial Wax ja
Fast Wax osaavat nostaa veden vahan pinnalle,
josta se on mikrokuituliinalla helppo pyyhkiä pois
ja sitten toisella (kuivalla?) mikrokuituliinalla viimeistellä kiilto. Näytti helpolta. Meitä vierailijoita varten Presco oli rakentanut kelpo kassillisen
tuotteita sopivaan hintaan.

9xx-Garage sisarfirmoineen tarjoaa Porscheharrastajille lukuisia mahdollisuuksia autonsa ylläpitoon, ehostukseen ja viritykseen kunkin Porsche-harrastajan tai perfektionistin tarpeiden
mukaan. Monipuolista, mutta sehän ei häiritse
ketään, vai mitä?
Kiitokset isännille erittäin mielenkiintoisesta sukelluksesta klassisen urheiluautomerkin historiaan ja rakentamisen nykytilanteeseen! Torstaiilta jatkui tapahtuman jälkeen tavalliseen tapaan
Tammiston Teboililla ja jälkipyykki oli erittäin positiivista muun muassa asenteen, siisteyden ja
teknisen osaamisen/tietämyksen puolesta. Uusia asiakkaita?

Auton pesu aloitetaan levittämällä tarvittavat esipesuaineet tapauskohtaisesti.
Sitten painepesurilla huuhdellaan isot liat pois. Seuraavaksi hoitoshampoo levitetään
pesukintaalla tai -sienellä. Ja taas huuhdellaan kunnolla.

Kahvi ja pikkunaposteltava maistuivat juhlapuheita kuunnellessa. Etualalla päivän
tarjouksena oli myynnissä 997.1 S -mallinen nautintoväline. Ostiko joku sen?

Prescon purkkivaha on ihan jotain muuta kuin perinteiset kovavahat. Sen voi levittää
märälle pinnalle, jolloin vesi nousee vahan päälle, eikä häiritse kaksivaiheista
kiillotusta. Ensimmäinen kerta on kevyt pyyhkäisy mikrokuituliinalla ja toinen kerta
hellä kerta toisella mikrokuituliinalla. Tässä on vaha levitetty märälle pinnalle.
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Classic Motor Show
5-6.5.2018, Lahti
Teksti ja kuvat: Kai Luoma-aho

SccH:n osasto
35 euron myyntipakkaus, josta on paljon
iloa autostaan hyvää huolta pitävälle.
Piha oli täynnä jäsenten kivoja leluja. Montako Porschea? Kahta viikkoa myöhemmin 9xx:llä oli Cars & Burgers-tapahtumassa kuulema yli
70 possua nauttimassa makoisia purilaisia ennen Stadi Cruisingia.

Tänä vuonna tapahtuman teemana olivat brittiautot. SccH:n jäsenillä on aina ollut vahva
edustus brittiautoja, joten ei ollut vaikeaa löytää kaksi kiinnostavaa brittiautoa yleisön ihmeteltäväksi. Näyttelyosastolle sopivista
autoista käytiin jo aikaisin keväällä keskustelua hallituksessa. Paikalle valittiin lopulta
Stig Jensenin kuvankaunis isolohko- Jensen
ja Kosken Tapanin viimeisen päälle sipistelty
Ford GT40 replica.
Stigin Jensen Interceptor on ollut jo muutaman kerran SccH:n näyttelyosastolla niin
Lahdessa kuin American Car Showssa Helsingissä. Tämä auto on kuitenkin ehdoton
brittimuskeliautojen klassikko, eikä sen linjoja ja Stigin tekemien viimeistelyiden tasoa voi
olla ihailematta, kerta toisensa jälkeen. Tapsan GT40 replica on auto joka kääntää päitä
ja saa ihailijoita, missä Tapsa sillä liikkuukin.
Voitte siis arvata, että autojen ympärillä riitti
kuhinaa ja kuvien ottajia. Tapani ja Stig esittelivät autojaan innokkaasti ja kuulijoita riitti.
Näyttelyvastaavana toimi jo usean vuoden
kokemuksella Mannisen Esa. Allekirjoittanut
oli sunnuntaina osastolla paikalla. Lauantaipäivä oli todella vilkas, sunnuntai hiukan hiljaisempi. Osastomme sijaitsi Alpine -miesten ja
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Porsche -klubilaisten välissä hiukan pimeähkössä
nurkassa. Näyttely oli kuulemma yltänyt uuteen
kävijäennätykseen. Toisessa kuvassa on osastomme ja toisessa tunnelmia näyttelyn lopulta,
kun kävimme vuoronperään könyämässä Tapanin
GT40:n ratin takana.
Näyttely oli kaikin puolin onnistunut ja pihamaan
liikkuva näyttely myös jäi mieleen. Suuret kiitokset autonsa näyttelyyn tuoneille Tapani Koskelle ja Stig Jensenille, sekä näyttelyosastostamme
jo muutaman kerran peräjälkeen vastanneelle
Esa Manniselle! Ensi vuonna taas Lahteen!
Puheenjohtaja Kaitsu GT40:n ratin takana
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Concours on ennen kaikkea kesäjuhla
Teksti: Juha Partanen
Kuvat: Juha Partanen ja Antti Wihanto

Muotinäytöksen mannekiineja kuvattavana ruotsalaisen Lancia-harrastajan kanssa.
Rättikattoinen Lancia Aurelia 2500 kastui vuoden 2015 sadekuurossa.

Sports Car Club of Helsinki on jo vuosien ajan ottanut osaa Concours d´Elegance -tapahtumaan, joka järjestetään vuosittain kesäkuussa Harjattulan kartanon pihamailla Turun Kakskerrassa. Tapahtuman organisaattorina on alusta lähtien toiminut Antti
Wihanto, joka syttyi Concours-ajatukselle 1980-luvun lopulla USA:ssa.
Antti Wihanto on elänyt kiehtovien autojen parissa koko elämänsä. Hänen isänsä Jukka Wihanto oli autovalinnoissaan merkkiuskollinen mies,
joka oli ostanut ensimmäisen Jaguarinsa vuonna 1959. Poika tuotiin aikoinaan synnytyslaitokselta kotiin Mark II:lla ja 1990-luvun alkupuolella, kun Moottori-lehden Autoni ja minä –sarjassa
oli henkilöhaastattelu ”Jummiksi” kutsutusta isäWihannosta, hänen vuosimallin 1992 Sovereigninsa oli jo miehen kymmenes Jaguar. Perinne on
jatkunut senkin jälkeen.
Jaguareista huolimatta Antti kertoo, että hänen äitinsä suhde autoihin oli isää vauhdikkaampi. Wihannon perheen äidillä oli aikoinaan avomallinen Fiat
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1500 –urheiluauto, joka oli kuin aikansa Ferrari pienoiskoossa, sitten Morris Mailerin okran
värinen 1300 GT –versio mustalla vinyylikatolla ja useita Alfa Romeoita, muun muassa Alfetta GTV. Antti naurahtaa kertoessaan, että hänen äitinsä oli varsin reipas ratinkääntäjä: kun
hän huomasi kapeaa mökkitietä pari kilometriä
ajettuaan että piti palata takaisin, hän ei ryhtynyt kääntämään autoa vaan peruutti vauhdilla
koko matkan. Antti korostaakin mielellään naisten osuutta autoharrastuksessa ja siihen liittyvissä tapahtumissa: ”On paljon naisia, jotka
ovat kiinnostuneita autoihin liittyvästä maailmasta, yhdessä tekemisestä, designin fiilistelemisestä ja matkustamisesta.”

Concoursissa on nähty nuoriakin urheiluautoja,
jotka ovat harvinaisuudessaan mielenkiintoisia
kuten Alfa Romeo C8

Elämäntapa-asioita
Naiset ovat myös osa sitä perinnettä, jota
Wihanto haluaa Concoursillaan jatkaa. Hänen mukaansa concoursien historia lähtee
1600-1700-lukujen pariisilaisista aristokraateista, jotka pyhäpäivien joutilaisuuttaan menivät ajelemaan paikallisiin puistoihin.
”Kun autot tulivat kuvaan 1900-luvun alussa,
Concours-tapahtumia alkoi syntyä niin Pariisissa kuin Ranskan ja Italian rivieroilla, mistä ne
sitten levisivät muihin maihin. Autot olivat siihen aikaan jo itsessään käsityötaidetta, mutta
concourseissa niihin yhdistettiin ajan muotia ja
musiikkia”, Antti Wihanto kertoo. ”Naiset olivat
keskeinen osa concourseja ja 1900-luvun alun
tapahtumissa naiset usein ajoivat autoja”, hän
lisää. Moderneina aikoina tapahtumat ovat ke-

hittyneet miehisemmiksi ja moottorit nousseet keskeisempään osaan. ”Itse olen halunnut viedä autotapahtumaa taaksepäin aikoihin, jolloin niissä oltiin
kiinnostuneita muodista, jazzista, kelloista ja muista
elämäntapa-asioista”, Wihanto toteaa.

Pebble Beach sytytti
Concours-tapahtumiin Antti Wihanto sai kosketuksen 1980-luvun lopun opiskeluaikoinaan Kaliforniassa, kun hän tutustui sikäläisiin klassikkoautoihin naapurissa asuneen autoharrastajan
mukana. 1950-luvulla syntynyt Pebble Beach Concours d´Elegance ja nyttemmin jo lopetettu
Newport Beach Concours d´Elegancen nimellä tunnettu Dana Point Concours d´Elegance
toinen toistaan upeampine autoineen saivat
nuoren automiehen syttymään. Autoharrasta-
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puun jo kuukausia etukäteen, mutta
lippuja Patrons Patiolle Winners Circlessä oli huhtikuussa vielä tarjolla
2 500 dollarilla. Pebble Beach Concours d´Elegance on taloudellisestikin merkittävää toimintaa – viime
vuonna tapahtuma lahjoitti 1,7 miljoonaa dollaria hyväntekeväisyyteen,
mikä nosti vuosien varrella tehtyjen
lahjoitusten kokonaismäärän yli 25
miljoonan dollarin rajapyykin.
Lotus Esprit Turbo Harjattulassa 2015. Lippalakkipäinen mies kuvassa keskellä auton takana on
auton silloinen omistaja Robert Paulig.

janaapurin ansiosta Antille alkoi myös kehittyä
kontaktiverkosto, josta on iloa tänäkin päivänä.
Naispuolisen puheenjohtajan Sandra Buttonin vuodesta 2002 lähtien johtama Pebble Beach Concours d´Elegance on viikon mittainen sarja tilaisuuksia, joista monet ovat maksuttomia, mutta
päätössunnuntain yleispääsyliput maksavat 325
dollaria ja Club d´Elegance –liput 825 dollaria.
Chairman’s Hospitality at the Lodge -liput maksavat 2750 dollaria ja ne myytiin tänäkin vuonna lop-

Sittemmin Wihanto tutustui myös
kuuluisaan italialaiseen Concorso
d´Eleganza Villa d´Este -tapahtumaan, joka nykyään on BMW:n omistuksessa.
Hyvin eksklusiivisen tapahtuman lauantain liput maksavat 500 euroa eikä lippua saa ostettua rahallakaan ilman kutsua. Sen sijaan sunnuntaina autot ovat kaikkien nähtävänä Villa
Erbassa 7-15 euron hintaisilla pääsylipuilla.

joittanut oppi Moottori-lehden päätoimittaja-aikoina
tuntemaan Antin Hyundai-jälleenmyyjien puolentoista viikon kiertomatkalla Etelä-Koreassa keväällä 1992.
Antti Wihannolla oli jo tuolloin paljon kansainvälisiä kontakteja. Syksyllä 1993 hän soitti ja kysyi, haluatko nähdä paljon Ferrareja Suomessa – tuohon aikaan niitä ei
montaa maassamme ollut. Ei muuta kuin Alastaroon,
missä Suomen vierailulla olleet Ferrari Club of Deutschlandin autot kiersivät rataa ja sain siitä jutun Moottorin seuraavaan numeroon. Koetimme myös järjestää
Moottori-lehden lukijamatkan Pebble Beachiin, mutta sen Concours d´Elegance –tapahtuma ei ollut Suomessa tarpeeksi tunnettu eikä lähtijöitä löytynyt matkan toteuttamiseksi. 1990-luvun lama-ajallakin saattoi
olla osuutensa kiinnostuksen vähäisyyteen. Muiden toimiensa ohella Wihanto on toimittanut yrityksensä Sicurvetron kautta tuulilaseja ja muita ikkunoita klassikko- ja erikoisautoihin jo kahdenkymmenen vuoden ajan.
Turun Concours d´Elegance -perinne sai alkunsa 1997,
kun Antti Wihanto halusi kavereineen perustaa mielei-

sensä autotapahtuman. He kutsuivat tuttuja autoineen Ruissaloon ja kun niin autoharrastajat kuin paikalle osunut yleisö
piti näkemästään ja kokemastaan, järjestäjiä rohkaistiin ottamaan homma uusiksi. Muutaman vuoden jälkeen Concourstapahtuma siirtyi Ruissalosta Harjattulaan
ja sai nykyisen muotonsa. Turun Concours
d´Elegance on aina ollut maksuton ja
useina vuosina sponsorit ovat kattaneet
vain osan menoista. Nykyisin kustannukset saadaan kuitenkin pääosin katettua
yhteistyökumppaneiden toimesta.

Jaguarista Aureliaan
Antti Wihannon ensimmäinen oma harrasteauto jatkoi isän perinnettä: se oli
vanha Jaguar, jonka hän entisöi alan
miesten, Pekka Rannan ja Reijo Kulma-

Sicurvetron autolaseja
Antti Wihanto on ollut monessa mukana. Aikoinaan hän jatkoi suvun liiketoimissa muun
muassa valomainosyhtiön vetäjänä ja allekir-

Lamborghini Miura tuli Harjattulaan Ruotsista Antti
Wihannon sikäläisten kontaktien ansiosta.

Vuonna 2015 Concoursissa esiintyi huippuluokan
oopperalaulajatar Angelica Klas. Taustalla
avomallinen Lancia Flaminia.
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B-ryhmän Lancia S4:ään. Niiden ohella esillä
on ollut pieteetillä esikuvansa mukaisiksi rakennettuja replicoita. Muita erityisen kiehtovia autoja ovat olleet muun muassa Bugatti
57 sekä kiinnostavan Suomi-Historian omaava Mercedes-Benz 540 K Cabriolet 1930-luvulta. Harjattulaan kokoontuu vuosittain
myös monien merkkikerhojen klassikoita. Ferrarin, Jaguarin, Alfa Romeon ja MercedesBenzin historiaa on vuodesta toiseen hienosti
edustettuna kartanon nurmikentillä.

Concours-lehti ensi kertaa
Vuosien ja sukupolvien saatossa Harjattulan
Concoursissakin autot ovat hieman modernisoituneet – osittain sen takia että vanhempia ja
harvinaisempia klassikoita on aikojen saatossa
kulkeutunut jonkin verran Suomesta ulkomaille. Tänä kesänä Harjattulaan odotetaan ainakin
Avomallisen Ferrari 250 GT:n ohjaamo sykähdyttää
italialaisista urheiluautoista pitävää klassikkoharrastajaa.

lan avustuksella. Antti on tunnetusti ollut aina vähän kallellaan italialaisiin klassikoihin, mutta niin
saksalainen ”herrasmies”-laatu kuin brittisportitkin viehättävät häntä. Kun Antilta kysyy, onko jollain autolle hänelle erityistä tunnearvoa, hän jää
hetkeksi pohtimaan ja mainitsee Lancia Aurelia
Coupén vuodelta 1955. Aurelia on projekti joka
ei ole ajokunnossa, joten sen näkemistä ainakaan
tämän kesän Concoursissa ei kannata odottaa.
Wihannon auton ikäisiä Aurelioita Harjattulassa on kuitenkin nähty. Laajan verkostonsa kautta
Antti kutsuu usein Ruotsista vieraita Concoursiin
ja vuonna 2015 paraatipaikalla olleiden autojen
joukossa nähtiin niin coupé- kuin avomallinenkin Aurelia B20. Ruotsalaiskontaktien ansiosta
tapahtumassa on vieraillut myös muun muassa
Lamborghini Miura, ISO Grifo ja joukko Maserateja naapurimaan merkkikerhosta.
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356-mallisia Porscheja, kun mallin syntymästä on
70 vuotta, ja BMW:n kepeän kauniita E9-korimallisia CS-coupéita, joita tehtiin niin 2,8-litraisella kuin
kolmelitraisellakin moottorilla ja mallimerkinnät ovat
moottorikoon mukaisia. Tapahtumassa julkistetaan
ensi kertaa myös tasokas Concours-julkaisu.
“Lehtemme tosiaan ilmestyy tilaisuudessa, jossa
se on ostettavissa 20 euron hintaan. ’Concours’ilmiö on lehdessä punaisena lankana. Lehden
’luxus’-tyylinen ulkoasu ja painatus hieman tavallista paksummalla paperilla sopivat sen tyyliin, sillä
kysymyksessä on enemmän ’arkkitehtuuri/muoti’tyylinen ’lifestyle’-julkaisu kuin journalistinen autolehti”, Antti Wihanto kertoo.

Tapaaminen suomalaisittain
Nykyisellään Concours-tapahtumat ovat Wihannon mukaan erilaisia eri maissa. Saksassa tek-

Ferrari 250 TdF:n Harjattulaan tuonut Ilkka Brotherus pitää kiitospuhetta Concours
d´Elegancen perinteisessä palkintojenjakoseremoniassa vuonna 2016. Oikealla Antti
Wihanto kuuntelee puhetta ja pöydän takana seisoo hänen vaimonsa Carita

Suomen kiehtovimpia autoja
Näyttävistä vieraista huolimatta Concours
d´Elegance on ennen kaikkea tapahtuma,
jossa voi nähdä suomalaiskeräilijöiden hienoimpia ja kiinnostavimpia autoja. Nähtävillä
ovat olleet muun muassa yksi 1920-1930-lukujen vaihteen hienoimmista kilpa-autoista,
Mercedes-Benz SSK, jolla Karl Ebb ajoi aikoinaan kilpaa, ja legendaarinen Ferrari 250 GT
Tour de France, runkonumeroltaan 0723, jota
Scuderia Askolin ajatti aikansa taitavimmilla suomalaiskuljettajilla Curt Lincolnilla, Lars
Finnilällä ja Fred Geitelillä 1950-luvun lopulla.
Concoursissa on nähty myös ralliautoja Pauli Toivosen Porsche 911 T:stä, jolla hän voitti Euroopan mestaruuden 1968, ja Leo Kinnusen ajamasta Carrera RS:stä Juha Kankkusen
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niikka on enemmän esillä, Italiassa ja Ranskassa lifestyle, USA:ssa rahat ja miehet.
Vaikka Harjattulan Concours d´Elegance ei ole samalla tavalla elitistinen kuin USA:n
ja Italian esikuvansa, sitä ei mainosteta suurelle yleisölle vaan tarkoitus on että paikalle kerääntyy samanhenkisiä ihmisiä kutsuttujen ja heidän edelleen lähettämiensä kutsuviestin kautta. ”Haluan, että vieraat muodostavat riittävän paljon samoista
asioista kiinnostuneen joukon, koska silloin viihtyvyys on korkeimmillaan. Jos paikalla on liian erilaisia ihmisiä, snobismi nostaa yleensä päätään ja syntyy kuiluja osanottajien välille”, Wihanto toteaa. Antti Wihanto korostaa, että Concours d´Elegance
on ihmisten tapaaminen, kesäjuhla, jossa autot ovat punaisena lankana ja yhdistävänä tekijänä.
”Kesäjuhla on kiva sana. Ja Harjattulassa me teemme sen suomalaisittain”, hän kiteyttää ajatuksensa.

Bugatteja ei Suomessa ole yleensä nähtävänä mutta
vuonna 2014 sellainen oli Harjattulassa kunniapaikalla.

Ruotsalaisen Maserati Kyalamin
omistaja hakemassa Prestan
palkintoa vuonna 2017.
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Concours d´Elegancen palkintopöytä on runsas ja palkintoja
jaetaan useissa eri sarjoissa.

Niin etualalla olevat brittisportit kuin taustalla näkyvät
Mercedes-klassikot ovat perinteisesti kuuluneet
Harjattulan Concoursin autokantaan.
Vuonna 2012 Concours d´Elegance kärsi sateisesta säästä.
Pois lähdössä Suomessa asuvan italialaissyntyisen
harrastajan Alfa Romeo Giulietta Spider.

Muotinäytökset ovat kuuluneet vuosittain Concours d´Elegancen
ohjelmaan. Jukka Rintala juonsi näytöstä vuonna 2015.
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Intohimosta klassikkoautoihin
syntyi uusi lehti
Teksti: Juha Partanen
Kuvat: Autostrada

Classic Motorshowssa Lahdessa oli ensi
kertaa myynnissä uuden klassikkoautolehden Autostradan ensimmäinen numero. Allekirjoittanut on aikoinaan 1990-luvun alkupuolella tehnyt Lancian maahantuojana
toimineelle Italkonille samannimistä asiakaslehteä, mutta uusi Autostrada on merkkiriippumaton klassikkofriikkien julkaisu.
Jenkkiauton hallitsema, lehden luonteeseen
nähden vaisu kansi ei anna oikeaa mielikuvaa julkaisun sisällöstä, joka painottuu eurooppalaisiin urheilu- ja kilpa-autoihin ja
niiden restaurointiin. Kuvaavaa on, että Autostradassa käsitellään SccH:ssakin usein
esiin noussutta kysymystä: Mikä on urheiluauto? Urheiluautoista ja vähän Gran Turismoistakin kirjoittaa viiden sivun verran klassikkoautokauppias Harri Asunta.
Klassikkoautojen maailmassa tunnetut Autostradan miehet ilmoittavat olevansa leh-

dentekijöinä intohimoisia harrastajia, mutta
heillä on taustaa viestintä- ja kustannusmaailmasta. Päätoimittajana toimii LähiTapiolan liikenneturvallisuuspäällikkö, Moottoritoimittajat
ja –tiedottajat MOTT ry:n nykyinen puheenjohtaja Markus Nieminen, joka aloitti hiljattain
myös Suomen Mercedes-Benz Klubin Tähdelliset-lehden päätoimittajana. Toimittajina lehden
tekoon ovat osallistuneet Juhani Anttila ja Antti Reenpää.
Autostradassa on runsaasti mielenkiintoisia reportaaseja. Yksi niistä kertoo tekstin ja monipuolisen kuvamateriaalin keinoin suomalaisen klassikkoharrastajan hankkimasta Aston Martin DB6
-projektista ja sen etenemisestä. Ferrareista on
kaksi Juhani Anttilan tekemää, hänelle luonteen
omaisesti perinpohjaista malliesittelyjuttua. Toisen aiheena on 250 GT Tour de Francena tunnettu 250 GT Competizione passo lungo ja toinen
porautuu 1950-luvun nelisylinterisiin kisaraasereihin 500 Mondialiin ja 750 Monzaan.
Yksi keskeisistä reportaaseista kertoo
suomalaisen DB6-projektin vaiheista.

Autostradan kannessa on jenkkiauto mutta kansijuttua lukuun
ottamatta sisältö keskittyy eurooppalaisiin klassikkoautoihin.
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Markus Nieminen käsittelee Dodge Challengeriä hyvin monipuolisesti ja Juhani Anttila kertoo, kuinka Porsche 901:stä
tuli 911. Turun suunnalta juttujen aiheiksi
on päässyt kaksikin yritystä; Petri Painilaisen Naantalissa toimiva restaurointiyritys
Golden Silver ja autoja ehostava turkulainen Pro Detailing.
Muutamia pieniä amatöörimäisyyksiä lukuun ottamatta Autostradan hyvälle paperille painetut 140 sivua ovat täyttä tavaraa.
Allekirjoittanut luki lehden kannesta kanteen, mutta nähtäväksi jää, kuinka hyvin
3000 kappaleen painos käy kaupaksi, kun
alan tapahtumien ohella lehti on myynnissä vain osoitteessa www.autostrada.fi.
Siellä on esillä myös ensimmäisen numeron
sisällysluettelo.
Restaurointipajoista Autostradan ensimmäisen numeron
aiheena on Naantalissa toimiva Golden Silver Oy.

Asunnan Harri käsittelee Autostradan ensimmäisessä
numerossa kysymystä, josta SccH:n piirissäkin
on keskusteltu useaan otteeseen.
Ferrari 250 GT Tour de Francen historiaa käsitellään
tekstin ja kuvien voimalla kahdeksalla aukeamalla.

Suomalaista autourheiluhistoriaa kerrotaan
muun muassa Keimolan 6-tunnin ajojen kautta.
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Juhani Anttila kertoo Autostradan
Porsche-jutussa Elferin alkuvaiheista.
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Glimpse into
the 60’s
Teksti: Esa Manninen
Kuvat: Autocar
1960-luvun lopulla autoilijoille oli tarjolla
monenlaisia tarvikkeita ja apuvälineitä, jotka aika sittemmin vei mennessään. Osasta
ehkä aikalaisetkin saattoivat aavistaa, ettei
aivan kaikilla tarvikkeilla ja apuvälineillä ollut
tulevaisuuteen asiaa.
Esimerkkeinä menneeseen aikaan jääneistä
keksinnöistä Autocar (2.10.1969) mainostaa
tilapäistä tuulilasia. Compact Mk II on yhtä
oleellinen autotarvike, kuin vararengas. Kätevään kuljetusputkeen rullatun tilapäistuulilasin saa tuulilasin rikkoonnuttua asetettua
paikoilleen minuuteissa. Tuulilasirikosta huolimatta matka voi jatkua, ja niin auton sisustus kuin matkustajien vaatteet pysyvät siisteinä säästä ja olosuhteista riippumatta.
Mainiota.
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Samassa Autocarin numerossa tuodaan esille valaistusvoimakkuudeltaan säädettävä sumuvalo. Kojetauluun asennettavalla kytkimellä voidaan valita erilaisiin sääolosuhteisiin sopivia valaistusvoimakkuuksia. Mahtaisiko ajamisesta tulla mitään, kun
valotehoa tekisi yhä parempaa näkyvyyttä tavoitellen mieli säädellä lakkaamatta?
Automaattisesti säätyvän moottorin jäähdytyspuhaltimen kerrotaan tuovan monia
etuja. Aerofan-puhallinsiivillä moottorin melu vähenee, suorituskyky kasvaa ja polttoainetalous paranee. Eipä muita etuja enää oikein voisi keksiäkään. Itse tuote mainitaan hyvin suunnitelluksi ja toteutetuksi, ilman herkästi rikkoutuvia osia tai sähköisiä komponentteja. Mekaaninen puhallin elelee jo viimeisiä aikojaan, mutta silti
kehitysversioita peruskeksinnöstä sinnittelee vielä markkinoilla. Tällaista ei enää taida saada mistään. (Autocar 2.1.1968)

Hieman väriä vuodelta 1968 saadaan Lucasin katkojan kärkien mainoksesta. Kärjet ovat nekin jo taakse jäänyttä tekniikkaa,
mutta vuoden 1968 kehittynyt yksiosainen
kärkisarja on tässä rasvanäpin hellässä otteessa. Aikakauden tavanomaiset katkojan
kärjet olivat koottu kuudesta osasta. Lucas
on ajatellut asian uusiksi ja toteuttanut paketin yhtenä kokonaisuutena. Mitä hyötyä
tästä on? Hyötynä on helppous; jos osaat
käyttää ruuvimeisseliä, osaat vaihtaa kärjet
itse. (Autocar 24.10.1968)
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SccH:n Vuosikokous
17.3.2018 – Allun Grilli, Vantaa

Vuosikokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin/vahvistettiin seuraavat
toimihenkilöt:
- Puheenjohtaja: Kai Luoma-aho
- Varapuheenjohtaja ja Siipimutterin päätoimittaja: Jouni Vierimaa
- Talousvastaava: Timo Impinen
- Sihteeri ja webvastaava: Monica Joutsenjärvi
- Webmaster: Kari Sipiläinen
- Jäsenvastaava: Pasi Marjamaa (30.8. saakka)
- Kerhomestari/ Jäsenvastaava: Hannu Lehmussaari
Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät Siipimutterin kansilehden takaa ja websivuiltamme.
Toiminnantarkastaja Christer Lindblom lukee
tarkastuskertomusta - Taustalla kerhomme
perustajajäsen Hans Nordström

Tunnelmia pöydän etuosasta

Tämänkertainen Vuosikokous oli periaatteessa ”läpihuutojuttu”, ilman mitään ennalta esityslistalle ja kokouskutsuun listattuja jäsenistön kannanottoa ja päätöstä vaativia ylimääräisiä asioita.
Näin ollen kokouksessa käsiteltiin vain yhdistyslain vaatimat taloudelliset ja toiminnalliset asiat.
Vuosikokous on kuitenkin aina se paikka, jossa jäsenistö voi tuoda mielipiteitään esille ja esittää
muutoksia kerhon toimintaan. Tällä kertaa kerhon toiminnan kannalta tärkeä päätös oli uuden puheenjohtajan valinta. Tiedossa oli etukäteen että tiettyihin hallituksen ”avainvirkoihin” olisi myös
löydettävä uudet henkilöt tehtävät jättävien hallituksen jäsenten tilalle. Edellinen hallitus teki puheenjohtajan tehtävät jättäneen Arno Seppäsen johdolla tiukkaa etukäteisrekrytointia. Arnon päättäväinen puhelinkampanja tuottikin loistavan tuloksen, ja saimme Vuosikokoukseen mennessä riittävän määrän etukäteen hallituspaikasta kiinnostuneita kerhon jäseniä.

Tunnelmia pöydän takaosasta

Uuden puheenjohtajankin nimitys oli lähinnä nuijaniskua vailla valmis, sillä Kai Luoma-aho oli jo etukäteen ilmoittanut Arnolle olevansa käytettävissä puheenjohtajaksi, mikäli Vuosikokous hänet valitsee. Hallituksen jäseniksi valittiin puheenjohtaja-Kaitsun lisäksi vanhoista jäsenistä: Kai Keituri, Esa
Manninen, Juha Partanen, Hannu Lehmussaari, Jouni Vierimaa, sekä Pasi Marjamaa, joka lähtee
alkusyksystä virkavapaallaan reissaamaan ympäri maailmaa. Uusiksi jäseniksi valittiin: Timo Impinen, Kari Sipiläinen, Monica Joutsenjärvi, sekä Timo Heikkerö (toimii varajäsenenä).
Vuosikokousta johti kokouksessa valittuna puheenjohtajana Juha Liukkonen. Kerhomme toiminnantarkastajakaksikosta Pasi Wirkkala – Christer Lindblom tällä kertaa oli Chrisun vuoro lukea toiminnantarkastuskertomus. Hallituksen puolesta kerhon 2017 Toimintakertomuksen luki Jouni Vierimaa. Vuosikokoukseen osallistui 22 jäsentä.
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Kokouksen tunnelmia. Kokouksen puheenjohtaja
Juha Liukkonen toinen oikealta
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