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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 Uusi
Ommeltava kangasmerkki
Rekisterikilven tausta
Lokasuojatarra (uusi)
SccH 40v. ikkunatarra
Rintamerkki /pinssi Uusi
Avaimenperä Uusi

30,00
2,00
5,00
ilmainen
ilmainen
4,00
4,00

Kansikuva: MB 280SL ohjaamo SBC:ssä
Jouni Vierimaa

Siipimutteri pääkirjoitus 3/2019
Kesäkausi on tämän lehden ilmestyessä päättymäisillään. Viimeinen SBC vietettiin muutama viikko sitten ja kerhomme virallinen päätösajelu grillailun kera Gustavelundissa on juuri
edessä. Kesä on ollut ajokelien suhteen aivan loistava. Sitä varmaan todistaa myös tähän mennessä kesän aikana Vettella enimmäkseen avona ajamani noin 4500km. Kaikki
em. kilometrit ovat enemmän ja vähemmän
ns. ”huviajelua” pitkin mutkateitä, ihan ajamisen nautinnosta, vailla pakottavaa syytä lähteä ajamaaan johonkin päämäärään ja takaisin.
Toki joitakin ns. hyötyajoja on taitettu urheiluautolla, ei kuitenkaan yhtään työmatkoja. Aikaisemmista kesistä ehkä hieman oppineena
ajattelin tänä kesänä ottaa vakituiset ilta-ajelut
viikko-ohjelmaani. Siinäpä loistava tapa tyhjentää ajatukset työpäivän jälkeen ja vaihtaa vapaalle! Suosittelen muillekin.
Kerhomme jäsenmäärä saavutti kesän aikana
maagisen 300 jäsenen rajan. Vaikka meillä on
vielä matkaa Suomen suurimpiin merkkikerhoihin, niin voimme pitää tuota jäsenmäärää merkittävänä saavutuksena, varsinkin kun ottaa
huomioon että jäseniä oli 10 vuotta sitten vain
alle puolet nykyisestä. Kasvu on saavutettu
hyvällä näkyvyydellä eri tapahtumissa. Iso osa
tuosta näkyvyydestä on tietenkin tullut SBC:n
(Sportscar Breakfast Clubin) järjestäjänä toimimisesta viimeisen parin vuoden aikana. Jäsenrekisteriä kesän aikana katsellessani yllätyin
kuinka monta usealta kesältä SBC:stä tuttuja
hienoja autoja ja niiden omistajia on nyt meidän jäsenenä. Syy tähän yllätykseen oli se että
monista tällaisista autoista näytti puuttuvan
kerhomme tunnukset lokasuojista. Olisi mukava tunnistaa jäsenemme näistä tunnuksista, niin tapahtumissa, tien päällä kuin kylilläkin.
Ymmärrän toki että joillakin arvokkaamman au-

ton omistajilla saattaa
olla kynnys liimata näitä Siipimutteri -logoja
autonsa maalipintaan.
Tarroja voidaan toimittaa kuitenkin myös
esim. sivuikkunaan liimattavinaversioina. MiJouni Vierimaa
käli tällaisille ikkunatarroille löytyy paljon kysyntää, voimme niitä tilata
ja toimittaa jäsenille. Olemme nimittäin hankkimassa perinteisiä lokasuojatarroja lisää.
Tästä numerosta löytyy jutut kesäkuun Concours
d’Elegance tapahtumasta Turun Kakskerrasta, sekä
tapahtumaan kuuluvasta kokoontumisajosta Aboa
Rally Storicosta. Näistä jutut kirjoittivat Juha Partanen ja Hannu Lehmussaari. Juha teki lisäksi hienon
jutun urheiluauton katsastuksesta, hieman erilaisella
ajatuksella, mitä me perinteisesti ajattelemme tuosta ”välttämättömästä pahasta”. Marjamaan Pasi raportoi perinteisen Ratapäivämme, eli ajoharjoittelupäivän tapahtumista Alastaron moottoriradalta
elokuun alusta. Tässä numerossa esitellään jälleen
hallituksemme jäseniä. Tällä kertaa vuorossa ovat
Kari Sipiläinen ja Mika ”Mikki” Jantunen. Kiitokset
kaikille juttuja kirjoittaneille ja yhteistyökumppaneille lehden mainoksista !
Mukavia syyskelejä toivottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
P.S. Päätoimittajan selﬁe toimikoon
teaserina seuraavan numeron juttuuni.
Varmasti moni arvaa mistä
on kyse. ;)
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Hallituksen jäsenen esittely
Puheenjohtajan palsta

Kari Sipiläinen – autoihin hassahtanut mies

Hyvät urheiluautoilijat. Taasen se on suvi
valitettavasti siirtymässä muistojen joukkoon ja on aika muistella mitä tuli tehtyä.
Tuli käytyä stadin cruisingeissa ja samoin
kerran Tiksin kumenpolttajaisissa. Kaiken
näköisissä muissakin tapahtumissa tuli piipahdettua. Aika monena torstaina tuli käytyä Backaksen kahvitteluissa ja siellä tuli
turistua kerhomme jäsenten kanssa kumenkatkuisia juttuja.
SBC:ssä tuli myös käytyä useamman kerran. Siellä tuli jälleen todistettua että urheiluautojen ja niiden harrastajien kokoontumiselle on selkeä tilaus, niin autoja kun
niiden harrastajia oli runsaasti paikalla, puhumattakaan muista paikalla olleista katselijoista.
Ehkä parhaiten jäi mieleeni kerhomme
vierailu erään autokeräilijän luona jossain
päin Suomea. Täytyy vain ihmetellä, että
kyllä sitä täällä Härmässäkin osataan. Samoin lämmin muisto jäi Ford -miesten ratapäiviltä Ahvenistolla, jossa olin mukana,
oli meinaan mahdottoman mukavaa porukkaa. Eihän sinne muuten olisi kehdannut mennä, mutta tuli juhannuksen jälkeen
vaihdettua tuo Italian ori Ford -sukuiseksi
laitteeksi ja sitä kautta on tullutkin käytyä
ihan uudenlaisissa tapahtumissa. Samalla
siirryin takasin autoilun kivikauteen tuonne
70-luvulle ja täytyy kyllä sanoa, että ei yhtään kaduta. Vaihtokaupan myötä luovuin
katosta, sivuikkunoista, lämmityslaitteesta, radiosta, navigaattorista ym. hienouk-
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Miten päädyin SccH ry:n hallituksen jäseneksi? En muista, kuka kysyi minulta kaksi tai kolme vuotta sitten, kiinnostaisiko tulla mukaan
kerhon hallitukseen – sinulla kun on ennestään
kokemusta asiasta, kysyjä huomautti. Olin hallitukseen tulon aikaan toiminut pitkään Finnish
Jaguar Drivers´ Clubin hallituksessa, niin klubin lehden vetäjänä – virallisesti päätoimittajan tittelillä - kuin internet-vastaavana, sekä
vuosia FJDC:n Lahden Classic Motorshow
-osaston vetäjänä.

sista. Hauskaa on kyllä ollut. Kait tämä
on tehnyt jo pidempään tuloaan, mutta
päätös oli sitten nopea kauppojen tultua kohdalle.
Syksystä on vielä kerhomme tapahtumia tulossa ja sinne sitten vaan osallistumaan. On grillijuhlaa, kartingia ja
ehkä vielä jotain muutakin tarjolla. Niistä tulette saamaan postia. Mutta hei!
Nautitaan vielä viimeisistä ajopäivistä.
Näkyillään!
Urheiluautoterveisin!
Kai Luoma-aho,
puheenjohtaja

Henkilönä olen parhaassa iässä, lähempänä
kuuttakymmentä kuin viittäkymmentä vuotta
oleva, autoihin hassahtanut mies, jonka elämään autot ovat kuuluneet 60-luvun lapsuusvuosista asti.
Suurimpana syynä autoihin hassahtamiseen
olivat alun perin naapurustoon muuttaneet
veljekset, jotka herran vuonna 1966 rakensivat vierekkäiset omakotitalot ”takapihalle” ja
muuttivat samalla vuonna 1959 perustamansa autoliikkeensä lapsuuteni silloisen ajan kotipaikkakunnalle Etelä-Pohjanmaalle. Heidän
liikkeestä käytettyjen autojen ja liikkeenharjoittajien omien urheilullisten Porsche 911:n tyylisistä ”koeajoautoista” sain sitten tartunnan,
jota myöhemmin esimerkiksi heidän Fiat Dino
Coupénsa ja ykkössarjalainen Toyota Supransa pitivät yllä....
Lista omistamistani autoista on aika pitkä ja
olisi vielä pitempi, jos kaikki koeajetut autot
laskisi mukaan. Laskin joskus, että vajaat kaksi
vuotta on ollut keskimäärin autojen vaihtoväli tai omistusaika. Tämän hetken harrasteauto
on Jaguar Xk8 Coupe vuosimallia 1998 – auto
on valmistunut joulukuussa 1997 mutta rekis-

XK8 Coupé kesäkauden kotitallissaan 15.8.2019 isäntänsä kera.

teröity 1998. Sen varustelista on melko täydellinen lisävarusteineen ja vain yksi saman värinen on tullut viimeisten kolme vuoden aikana
tullut vastaan. Näitä Coupé-korisia XK8 ja XKR
Jaguareja on valmistunut noin 29.000 autoa
kun avoversioiden valmistusmäärä on 61.000
kappaleen tienoilla. Avoversioiden suuri tuotantomäärä johtunee siitä, että XK8/XKR:n
päämarkkina-alueita olivat aikoinaan Kalifornia
ja Florida.
Autot ovat lähellä sydäntäni myös automatkailun muodossa niin lento+auto-muodossa kuin
trendikkäästi lähimatkailun muodossa vaunua
perässä vetäen ympäri Suomen.
Automuseoitakin on tullut kierrettyä: Schlumpfin veljesten museo Mulhousessa, MercedesBenzin ja BMW:n merkkimuseot ja Madridin
automuseo 1990, Volvo 1995, Ferrari- ja Maserati-museot 2005, Mercedes, Porsche ja
BMW sekä Wolfsburgin Volkswagen Autostadt 2010 ja Porsche ja Volkswagen jälleen
2014 Audin ja Lamborghinin kera. Lisäksi lukuisat kotimaan museot Uudestakaupungista 1982 Ylämyllyn automuseoon tänä kesänä,
siinä välillä Espoon automuseota, Kangasala
useita kertoja ja Tallinnan automuseossakin on
tullut käytyä.
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Matti Kalevi Siitosen alias Fredin kappaletta ”Rikas mies jos oisin” voin hyvällä omalla
tunnolla lainata muodossa ”Rikas Mies Olisin”:
jos en olisi omia valtion tietotekniikasta – työpanokseni oli 20 vuotta eri valtion instituutioiden käytössä – ja myöhemmin kiinteistöalalta
saamiani tuloja sekä pankista lainattuja rahoja
suorastaan tuhlannut autoihin niin varallisuuttakin olisi ehtinyt kertyä. Mutta mitäpä ihminen voi intohimoilleen voi!

Tapaamisiin tapahtumissa – kun näet minut,
jutellaan autoista!
Kari Sipiläinen

JK. Kaikki aikanaan ja nurmikko näyttää aidan
takana paremmalta ja siksi Coupé Jaguar on
myynnissä nettiautossa ”chattiauto” tunnuksella : ID 10633701

Hallituksen jäsenen esittely: Mika ''Mikki'' Jantunen

Olen ollut pikkupojasta saakka autohullu. Isoin
autounelma teininä oli Pontiac Firebird, koska
pari vuotta vanhempi kaveri sai sellaisen isältään 18-vuotiaana. Sellainen olikin jo alla alle
kolmikymppisenä, ensin vm. 1975 ja sitten
1988. Sittemmin automaku mennyt Jaguarien suuntaan joita on nyt käytössä kaksi, semiklassikko Xk8 vm. 1999, 4,0L V8 ja uusi XE.
Seuraava käyttis lieneekin I-Pace eli se täyssähköinen.
Tässä kaikkia autoihmisiä kiinnostava autokavalkadi minulla olleista autoista:
Kupla 1969 (kaksi peräkkäin), Alfa Romeo
Alfetta 1977 (kertaa kaksi), Pontiac Firebird V8
5,7L 1975, Fiat Ritmo Abarth 1985, MB 190E
1985, Pontiac Firebird V8 5,0L 1988, Jaguar Xtype 2005, Jaguar XF 2011, Jaguar XK8 Cab-

riolet 1999 (nykyinen urheiluauto) ja Jaguar XE
2016 (nykyinen käyttis).
Lentomaailman palveluksessa kun on ollut yli
30 vuotta pitää tietty kahdessa autossa olla
FLY-rekkari... ja myös poikani liikennelentäjätyönkin vuoksi (Lentää nyt Airbus 350:stä).
Mukana neljässä autokerhossa. Asuinkumppaneina puoliso ja koira. Kaksi aikuista lasta.
Asun talvet Helsingissä ja kesät pääsääntöisesti Espoossa. Mökkeilen kesäisin Inkoossa
merenrantamökillä. Vietin 60-vuotissynttäreitä 2.9.
Urheiluautoterveisin,
Mikki Jantunen

Onnittelut!
Mika
”Mikki”
Jantunen
60 vuotta
6
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Poliisikin vilkutteli
Aboa Rally Storicolle
Urheiluautot matkasivat juhannuksen alla
perinteiseen tapaan Aboa Rally Storicon
reittiä näyttävänä letkana pääkaupunkiseudulta Turkuun.
Teksti: Hannu Lehmussaari
Viikkoa ennen juhannusta järjestetään vuosittainen Turun alueen moottoritapahtumaviikonloppu, jolloin Turussa on tapahtumia niin lauantaina
kuin sunnuntaina mahan täydeltä. Kokoontumisajo, Aurajoen vauhtiajot klassikkokilpaveneillä ja
tänä vuonna oli vielä ilmailunäytös Turun lentokentällä.
Lauantaitapahtuma huipentui illalliseen Ravintola Suomalainen Pohjassa. Illallisen jälkeen
saattoi lähteä joko kotiin tai jäädä Turkuun yöksi
valmistautumaan sunnuntain päätapahtumaan,
Concours d'Eleganceen. Siinä siis eväät monipuoliseen ja laadukkaaseen moottoriviikonloppuun maalla, vesillä ja ilmassa.
SccH oli taas kerran ottanut vastuulleen pe-

rinteisen pääkaupunkiseudulta lähtevän kokoontumisajon, Aboa Rally Storicon järjestämisen ja
meiltähän löytyy osaamista siihen. Tänä vuonna
reittisuunnittelun ja letkan vetämisen otti vastuulleen Kai Keituri. Ja minkä reitin Kaijus olikaan laatinut, tietenkin mahtavan! Storico-perinteen mukaisesti kokoontuminen ja lähtö olivat
Espoossa Bembölen Shellillä Kaffestugan parkkipaikalla ja helpotustauko taasen Fiskarsin taidemiljöössä.

Alku uutta reittiä
Alkumatka oli minullekin ajelujen suhteen
täysin uutta reittiä eli tällä kertaa ei menty Evitskogin kautta vaan Kaijus oli koeponnistanut
Storicoon uuden alkuosuuden Hangontietä seuraillen. Viime hetkellä ennen lähtöä Kaijukselle
tuli tärkeä meno, joka esti hänen osallistumisensa. Tarvittiin siis uusi vetoauto letkalle ja SccH:n
kerhomestari otti vetovastuun opetellen alkureittiä muutaman illan Googlen avulla, ettei let-
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ka hajoaisi heti kättelyssä.
Bembölestä päästiin ajoissa liikkeelle noin
25 auton voimin ja yhtenä letkana päästiin aina
Kirkkonummelle asti, missä Jensenin Stigu kiilattiin kuorma-auton avulla väärään suuntaan
pois reitiltä, mutta Fiskarsissa Stigu otti letkan
kiinni. Tälläkin reitillä riitti uusia mutkia ja mäkiä
nautintoon asti.
Fiskarsia koillisesta lähestyessämme päätin ottaa jonon kasaan hidastamalla alle nopeusrajoituksen ja hieman hymyilytti, kun puskaan
oli pysähtynyt pakettiauto, jonka takaikkunasta häämötti kameran tapainen laite. Ei siinä mitään, nopeutta oli ainakin 10 km/h alle sallitun.
Jonon hännillä moottoripyöräillyt Wirkkalan pariskunta kertoi poliisin tulleen ulos katsomaan
letkaamme. Ei huomautettavaa suuntaan tai toiseen. Poliisi oli kuulema vilkutellutkin. Näin saadaan hyvää mainetta urheiluautoille.

Bensavaras videolla
Koska olimme edellä Googlen arvioimasta aikataulusta vartin verran, lisäsimme sen tauon
pituuteen, että kaikki ehtisivät virkistäytyä rauhassa. Helpotuksen jälkeen matka jatkui kohti
seuraavaa etappia omien "liikenteenohjaajien"
ollessa pysäyttämässä liikennettä Fiskarsintiellä, että saisimme letkan ehjänä eteenpäin ja
näin kävikin. Fiskarsin jälkeisessä tunnelissa olikin sitten muusikoiden vuoro soitella. Harmi, etten ollut kuulolla.
Matka jatkui leppoisasti Kemiönsaaren kaut-

ta kohti Sauvontien Teboilia ja Kotipizzaa, jonne
virallinen kimppa-ajelu loppui ihmisten täyttäessä itseään ja autojaan tarpeidensa mukaan. Sattuipa meidän siellä ollessa sekin, että joku otti
juoksubensat urheilullisella autolla ja epäilykset
meitä kohtaan loppuivat, kun katsoimme videolta bensavarasta. Rekkari ja auto ei täsmännyt
meidän autoihin. Turha syytös poispyyhitty, kun
joku ohikulkija vain härskisti käytti meidän aiheuttamaa ruuhkaa hyväkseen. Loppuselvittely jäi
poliisille sen idiootin osalta, joka pölli bensat ja
jätti rekkarinsa videolle.

Tuomiokirkon eteen
Toisen huoltostopin jälkeen porukalle annettiin vapaat kädet ajella ja valita reitti Turun Tuomiokirkon eteen. Viime vuosien tapaan siellä
oli Storicon urheiluautoille varatut parkkipaikat.
Osa ajeli moottoritielle ja sitä kautta Turkuun,
osa taas pikkuteitä pitkin halujensa mukaisesti.
Motari oli vajaata varttia nopeampi. Ajelin
meinaan parin Karmann Ghian perässä vähän
matkaa 110-tietä ja sitten vaihdoin motariin. Ehdin olla perillä vajaan vartin, kunnes nuo sporttikuplat saapuivat paikalle ajettuaan pikkuteitä.
Kirkon parkkiin saapui myös muita urheiluautoja eri suunnilta ja parhaimmillaan taisi 40 auton
raja mennä rikki.
Parkkipaikalta porukka levisi kuka minnekin
ja kotimatka oli jokaisen oma retki, jos ei jäänyt
Turkuun odottamaan sunnuntaita.

SccH:n palkitsema Pantera poistuu estradilta muhkean murinan
saattelemana.

Kuolemalta pelastettu Pantera
kävi Harjattulassa
Urheiluautoista voi nauttia joko sellaisenaan tai maukkaasti tuunattuna. Vaasalaisella Kim Kronholmilla on De Tomaso
Panterasta molemmat vaihtoehdot. Toinen niistä palkittiin SccH:n palkinnolla
tämän vuoden Concours d´Elegancessa.
Teksti ja kuvat: Juha Partanen
Monien automerkkien joukosta löytyy harrastajia, joiden tallissa on sekä vakiokuntoisia että
tuunattuja urheiluautoja. Näin on myös Kim
Kronholmilla, joka tuli Concours d´Elegance –
tapahtumaan Turun Harjattulaan oranssinhohtoisella De Tomaso Pantera GTS:llä.
Kronholmin tuunaama Pantera löytyi aivan
romuna Ruotsista, mistä hän toi tyhjän korin
ja auton osia laatikoihin pakattuna. Kim uskoo,
että hän pelasti klassikkoauton lähes varmalta
kuolemalta – sen verran murheelliselta De To-
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mason jäänteet näyttivät.
Kronholmin Pantera on vuosimallia 1972
mutta se oli myyty Italiassa ensimmäiselle
omistajalle vasta 1975. Ruotsiin auto oli tullut
1980-luvun alussa.
Mustasaaressa Kronholmin pelti- ja automaalaamoa työkseen pyörittävä Kim arvioi
käyttäneensä spesiaali-Panteran rakentamiseen 3500 – 4000 työtuntia. Alumiinista tehty
sisustus on kokonaan miehen omaa designia
vaikka jäljitteleekin alkuperäistä. Auton lasit
on vaihdettu kehyksettömiin, mikä tekee Panterasta alkuperäistä virtaviivaisemman näköisen. Kronholm on itse piirtänyt autossa olevat
kolmiosaiset vanteet, jotka on tehty Englannissa ja hän on myös itse taivutellut De Tomason
näyttävän näköisen pakoputkiston. Vaihdelaatikko on Panteran oma mutta moottorina on
BMW M5:n V8-kone.
Kim sai autonsa rekisteriin kuusi viikkoa en-
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nostus eli se on kertaalleen maalattu alkuperäiseen sävyyn ja verhoilu uusittu alkuperäisillä
kankailla, muuten auto on entisöimätön.

MGA Viron kilvissä

Kim Kronholmin tuunattua De Tomaso Panteraa palkitsemassa SccH:n puolesta kerhomme palkinnolla Juha Partanen (keskellä) ja Antti Wihanto tapahtuman järjestäjänä.

nen Concoursia, joka perinteisesti järjestettiin
juhannusta edeltävänä viikonloppuna. Rakentamisen jälkeen Panteralla oli ehditty ajaa jo 1300
kilometriä ja auto tuli Vaasasta Turun Harjattulaankin tapahtumapäivän aamuna ajamalla.
Kronholmilla on toinenkin Pantera ja se on
alkuperäisessä kunnossa eli nyt hänellä on samasta autosta sekä perinteitä kunnioittava klassikkomalli että henkilökohtaisella maulla tuunattu versio. Pantera-harrastukseen liittyen Kim
Kronholm on ruotsalaisen merkkikerhon jäsen.

Tupamäki palkittiin
Yksi tämänvuotisen tapahtuman teemoista
oli Morgan 110 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi SccH:n jäsen Olavi Tupamäki pokkasi autonsa kanssa erikoispalkinnon, 30 senttiä korkean
pokaalin nimilaattoineen. Tupamäen auto mallia
+8 on hieno esimerkki siitä, miltä Morgan näyttää parhaimmillaan.
Kyseinen Morgan on tunnettu myös oikeus-
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taistelusta, jota Tupamäki kävi kolmetoista vuotta tullin kanssa. Helsingin käräjäoikeus päätti
vihdoin tammikuussa 2018, että tullin laittomasti perimä arvonlisävero tulee palauttaa Tupamäelle, mutta tulli valitti päätöksestä Helsingin
hallinto-oikeuteen, joka päätti väärään muotoon vedoten että veroa ei tarvitsekaan palauttaa. ”Oikeasti valituksia olen tehnyt kuluneen 15
vuoden aikana kaikilla mahdollisilla tavoilla”, Olavi itse toteaa. Tämä ei ole ensimmäinen eikä valitettavasti varmaankaan viimeinen kerta, kun
Suomessa ei saa oikeutta vaikka vääryyden on
oikeudessa todettu tapahtuneen.
Tämän vuoden Concours d´Elegancessa palkittuihin SccH:n jäsenten autoihin kuului myös
Tamas Vilagin vuosimallin 1967 Lancia Fulvia
Coupé, joka Lahden Classic Motorshowssa esittäytyi kerhon osastolla. Concoursin tuomaristo pohti hienokuntoisen Lancian alkuperäisyyttä niin pitkään, että Tamas ehti lähteä autollaan
Harjattulasta ennen palkinnonjakoa. Omistajan
mukaan hänen ensimmäisen sukupolven Fulvia
Coupélleen on tehty ns. konservatiivinen kun-

Concoursissa nähtiin jo vuosi sitten joukko
Volkswagenin vuosina 1955-1974 tuottamia Typ
14 Karmann Ghioja, jotka osallistuivat edellispäivänä ajettuun Aboa Rally Storicoon. Isompia
Typ 34 malleja ei nytkään näkynyt mutta perinteiset pyöreämuotoiset Karmann Ghiat olivat jälleen hyvin edustettuina ja tällä kertaa hiljattain
Saksasta Suomeen tuotu vuosimallin 1971 yksilö palkittiin Concoursin coupé-sarjassa. Juha
Ristan hienokuntoinen auto on restauroitu alkuperäiseen asuun vuonna 2015.
”Rakastuin tämän automallin muotoihin ensisilmäyksellä ja nyt, kaksitoista vuotta myöhemmin, minulla on sellainen”, Rista kertoo.
Concoursissa on usein nähty ruotsalaisia vieraita. Nyt ainakin yksi MGA oli Viron kilvissä. Ulkopuolelta siisti auto näytti siltä kuin sen sisustaa olisi muunneltu ja vilkutkin näyttivät vääriltä.
Myös auton rengastus oli moderni. MGA:n takaluukussa luki www.customizer.ee ja eestiläiskaunotar olikin enemmän esimerkki hyvännäköisestä käyttöklassikosta kuin näyttelyautosta.

Yksi näyttelyn katselluimmista autoista oli
M1:n moottorilla varustettu BMW 3,0 CS, joka
oli jännä sekasikiö villin urheiluauton voimanlähteestä yhdessä kaikkien aikojen kauneimmista
coupé-koreista.

Viattoman näköisen BMW 3.0
CS:n konepellin alta paljastui urheiluauto M1:n moottori.

Virolaisilla kilvillä liikkunut MGA
keräsi Harjattulassa katseita.
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”Tämä on Suomen hienoin tilaisuus autoharrastajalle, valtava
kiitos koko porukalle, Wihannon
perheelle ja yhteistyökumppaneille”, Ilkka Brotherus totesi kiitospuheessaan.

Harvinainen Lagonda
LG45 Rapide, runkonumero LG12141/R, oli tämänvuotisen Concoursin kunkku.

Harvinainen Lagonda
Palkintojen jaon päätteeksi Concours
d´Elegancen järjestäjä Antti Wihanto kertoi
Best of Show -palkinnon menevän Ilkka Brotherukselle, joka toi Harjattulaan Lagonda LG45
Rapiden vuosimallia 1936.
Brotherus kertoi auton taustasta, että Lagonda meni nurin kesäkuussa 1935, samana kuukautena kun sen 4,5 litran malli voitti Le
Mansin 24 tunnin ajot. Yritys myytiin sitten varakkaan Alan Goodin johtamalle konsortiolle,
jonka toimesta Lagondan toimitusjohtajaksi tuli
Dick Watney ja tekniseksi johtajaksi ei vähempää kuin itse Warren Owen Bentley, joka oli lähtenyt oman merkkinsä parista Rolls Roycen ostettua sen. Uusi yhtiö LG Motors rekisteröitiin
elokuussa 1935 ja Lagondan taru jatkui.
W.O. Bentley kehitti 4,5 litran Meadowsmoottoria eteenpäin vahvistamalla sen pohjaa ja parantamalla sen hengitystä ja sytytystä,
mikä teki koneesta tehokkaamman, luotettavamman ja ajanmukaisemman voimanlähteen
uuteen LG45-malliin. ”Moottori on suora kuutonen, jossa on kaksitoista sytytystulppaa. Sen
voimalla tämän Rapiden huippunopeus on 108
mailia tunnissa”, Brotherus kertoi Harjattulassa
– siis yli 175 km/t.
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Siipimutteri

Uudesta, Frank Feeleyn muotoilemasta mallista tehtiin kaksi prototyyppiä, minkä jälkeen
LG45 Lagondaa valmistettiin 25 kappaletta.
Brotheruksen auto on toinen noista prototyypeistä, joista toinen tuhoutui koeajoissa, joten
kyseessä on ainutlaatuinen ajopeli.
”Tämä auto oli esillä London Motorshowssa 1936, mistä se lähti amerikkalaisen ostajan
matkaan”, Brotherus kertoi Harjattulassa autostaan, jota pidetään kansainvälisesti poikkeuksellisen mielenkiintoisena yksilönä – sen voi todeta
vaikka käymällä bradfieldcars.comin verkkosivuilla. Vuonna 1988 LG45 Rapide –proto päätyi tunnetulle hollantilaiselle Lagonda-keräilijälle Berndt
Holthusenille, joka on kirjoittanut merkin sotaa
edeltäneistä autoista kirjankin.
Lagonda tuli Harjattulaan ajamalla ja tapahtuman jälkeen Brotherus lähti sillä taas tien päälle.
Tulomatkalla kone oli vähän yskinyt yli 2500 kierroksella – joku tulpan johto todennäköisesti syynä, Brotherus arveli – muuten matka oli sujunut
hyvin. ”Tämä Lagonda on erittäin kiva ajaa, siinä
on aiempia malleja parempi jousitus ja moottori
on sekä sitkeä että tehokas”, omistaja totesi ja
hyvin näytti 30-luvun klassikko kulkevan, kun tämän kirjoittaja ajoi LG45 Rapiden perässä Harjattulasta Turkuun asti.

Lagondan kojetaulussa vasemmalla
oleva nopeusmittari
pyörii myötäpäivään
ja ratin takana näkyvä kierroslukumittari
vastapäivään.

SccH:n osastolla oli näyttävää kalustoa:
Dodge Viper,
Ford GT40,
Ferrari 360 ja
AMG-Mercedes SL
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Hämeen Mobilistien Antero Lähteenmäki oli
tuonut Harjattulaan aikoinaan huippumodernilta näyttäneen Studebaker Avanti R2:n
vuodelta 1963
Suomalaiseen Ferrari-kantaan harvinaisen
pitkään kuulunut GTA-400-kilvillä kulkeva
400-malli oli nyt käymässä myös Harjattulassa.

Karmann Ghiassa oli menneiden
aikojen rekvisiittaa kuten View
Master –katselulaite kiekkoineen,
ajohanskat ja autoilijan tiekartta
vuodelta 1955 sekä matkalaukkuteline laukkuineen.

C2-korimallin
Chevrolet Corvette Sting Ray
on aina sykähdyttävä näky

Harri Asunnan johtama osa tuomaristoa arvioimassa coupé-sarjan toisen palkinnon
voittanutta Karmann Ghiaa, jonka omistaja
Juha Rista kertoo heille autostaan.

16

Siipimutteri

Siipimutteri 17

Lamborghini Diablo edusti
Concours d´Elegancessa uudemman ajan urheiluautoja.

Panteran pakoputkisto on rakentajan itsensä taivuttelema

Tapahtuman parhaana autona palkittu Lagonda LG45 Rapide
matkalla Harjattulasta
kohti Turkua

9XX-GARAGE OY
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HANKASUONTIE 5, 00390 HELSINKI
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SccH:n ratapäivät (ajoharjoittelu)
11.8.2019 Alastaron radalla

kertaa jäsenistöstämme Jyri Ryhänen - kiitos,
Jyri! Vastuuvapauslomakkeet allekirjoitti 16 autokuntaa. Kuskeja oli pari kappaletta enemmän
kuin autoja. Lukumäärään sisältyi myös kaksi
vierailevaa Ford Mustang -kerholaista SccH:n
ulkopuolelta. Ratavuoromme oli klo 10-15. Aluksi ajoimme kierroksen tai pari ns. rataan tutustumisajoa, jonossa ajolinjoja pitkin rauhallisesti,
ilman ohituksia. Nämä kaikki siis vuosien saatosta tutulla konseptilla.
Alastaron radalla oli tapahtunut jonkin verran
uudistusta ja muutoksia sitten edellisvuosien.
Rata-alueen puut oli kaadettu, turva-alueita lisätty ja paranneltu, asfaltointi uusittu kanttareineen, uusi poistumisajoreitti varikolle oli otettu
käyttöön, ja radan viimeinen mutka ennen lähtö-/pääsuoralle tuloa ajetaan alkuperäiseen tapaan pitempänä eli ns. moottoripyörien reittiä
eikä enää lyhyempää ns. kuorma-autojen reittiä.
Viiden tunnin vuorostamme saimme noin
tunnin verran alussa ajaa kuivalla radalla, kunnes

vesisade viimein alkoi. Sateellakin kävi ajamassa suurin osa ellei jopa kaikki, osa ajoi yllättävän paljonkin. Sadekelillä saakin siviililiikennettä
hyödyttävää ajoharjoitusta.
Etukäteen odotetun sateen uhkan ja realisoituneen sateen takia ainakaan minä en ottanut
ollenkaan kierrosaikoja. Kuskit alkoivat lopetella
ajoaan ja poistuivat kukin omaan tahtiin niin, ettei viimeiselle tunnille jäänyt enää ketään meistä. Ilahduttavasti selvisimme ilman vahinkoja ja
kalustovaurioita.
Mustang-miehet ehdottivat alustavasti, jos
tulevaisuudessa joskus pitäisimme yhteisen ratapäivän Mussekerhon kanssa. Tuleville kerhohallituksille evästyksenä pohdittavaksi.
Tiedoksi: Ensi vuodeksikin on jo kerholle ratavuoro varattu Alastaron radalle: la 8.8.2020 iltapäivä (ellei muutoksia tule). Silloin kaikki kiinnostuneet kuskit jälleen mukaan !

Teksti ja kuvat: Pasi Marjamaa

Tämän kesän rata-ajopäivä oli tuttuun tapaan viikonloppuinen puolen päivän ratavuoro Alastaron moottoriradalla.
Sunnuntai-aamuna aikaisin meitä kokoontui viisi (tai kuusi) pk-seudulta lähtevää autoa
Bembölen kahvituvan edustalle Espooseen yhteisajoa varten. Säätiedotukset/-ennusteet eivät lupailleet kovin hyvää eli kuivaa keliä. Aamuisella taivaalla olikin havaittavissa tummia
pilviä. Tämänvuotisen ratapäivän pääjärjestäjämme Hantte Lehmussaari tuli minun kyydissäni. Ajelimme letkan keulilla ja muut nätisti perässä. Sunnuntaiaamuisin ei onneksi ole
turhan paljon muuta liikennettä. Olimme aikatauluttaneet ajomme niin, että ehdimme hyvin
pysähtyä matkan loppupuolella Loimaan St1huoltoasemalla tankkaamassa ja renkaiden ilmanpaineita tarkastamassa.
Saavuimme ratavarikolle sopivasti ajoissa
klo 9:30. Ei-niin-optimaalisesta sääodotukses-
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ta huolimatta paikalla oli jo odottamassa useita mukaan ilmoittautuneita ja radalle omatoimisesti tulleita kuskeja. Ehdimme sopivasti
pitää ns. kuljettajakokouksen ilmoittautumisineen ennen varsinaisen ratavuoromme alkua.
Kuljettajakokouksen rata-ajopuheen piti tällä
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Tervetuloa SccH-kerhoon, arvoisat
uudet jäsenet:
Ismo
Henrikki
Jyri
Tommy
Ilkka
Joachim
Tuukka
Pietari
Juha-Pekka
Jussi
Petri
Mika
Jarmo
Tero
Joni
Tero
Pasi
Karri
Rauno
Timo
Juhani
Hannu
Pertti
Pekka
Arttu
Daniel
Kai
Arto
Ville
Toni
Jarkko
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Vantaa
Helsinki
Kouvola
Helsinki
Espoo
Rajamäki
Talma
Muurame
Tampere
Kiljava
Hyvinkää
Lappeenranta
Pirkkala
Helsinki
Sundsberg
Vantaa
Espoo
Espoo
Espoo
Helsinki
Espoo
Kerava
Tuusula
Helsinki
Espoo
Espoo
Kotka
Vantaa
Kotka
Vantaa
Turku
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Toyota Soarer GT-T
Lotus Elise 20th anniversary ed.
Audi R8 V10
Lotus Excel
Audi TT roadster quattro
M-B SLK 230K
Audi TT coupe quattro
Shelby Cobra
Mercedes-Benz SLK280
Porsche 986 & Porsche 996.2
BMW 635 csi
Maserati GranTurismo
Jaguar XK
Honda S2000
Chevrolet Corvette
Porsche 996 Carrera4
M-B 560SL (r107)
Porsche 911 (997.1) Carrera 2
Porsche 991 GT3 & Porsche 997 Carrera 2S
Porsche 911 Carrera 4S
Maserati GranTurismo
Jaguar XK120 Roadster & Jaguar E-type FHC
Lexus SC430
BMW Z3
Porsche 911 & AC cobra
Porsche 991 GT3 RS & Porsche 991 GT2 RS
BMW Z3 Roadster & Honda Beat
Ferrari F355 Berlinetta
Lotus Elise Cup 250
Maserati 222E
Jaguar XKR

OLEMME ENNEN KAIKKEA AUTOHARRASTAJIEN
KOKOONTUMINEN, JONKA SUURIN ARVO ON
SAMANHENKISEN POR UKAN YHDESSÄOLO JA
URHEILUAUTOJEN VIEMINEN TIEN PÄÄLLE!
2020 KUMIPALLO4000 SISÄLTÄÄ:
– START TI LA 27.6.2020
– UP EITA URHEILU- JA GT-AUTOJA
– SUUNTANA TUNTEMATON KOKO VIIKON
- MAJOITUKSEN
– PÄÄTÖSBILEET EUROOPASSA
– LENTÄEN HELSINKIIN P E 3. 7.2020
– AUTOT REKKARAHTINA SUOMEEN
- 1 790€/HLÖ

27.6.-3.7.2020
ILMOITTAUDU MUKAAN
WWW.KUMIPALLO4000.COM
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Tutustu syksyn 2019 kampanjatarjoukseen

