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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
30,00
Ommeltava kangasmerkki
2,00
Rekisterikilven tausta
5,00
Lokasuojatarra (uusi)
ilmainen
SccH 40v. ikkunatarra
ilmainen
Rintamerkki /pinssi Uusi
4,00
Avaimenperä Uusi
4,00
SccH seinäkalenteri 2020-2021 15,00

Kansikuva: Ferrari 308 ohjaamo
Jouni Vierimaa

Siipimutteri pääkirjoitus 2/2020
Tämän pääkirjoituksen aloitus noudattaa sitä kaikille jo tältä keväältä ja kesältä
tutuksi tullutta koronaviestintää. Allekirjoittanutkin vietti 3,5 kuukautta etätöissä kotona ja siihen neljän viikon kesäloma päälle. Oli aavistuksen outoa marssia
tänään toimistolle loman jälkeen ja aloittaa ns. ”normaalityö”. Ei itse työ etänä
juuri toimistotyöstä poikkea, mutta päivärytmi ja työskentelytavat toki muuttuvat hieman kun töitä tehdään vain kotona. Moni onkin sanonut, että jotkin asiat normaaliin toimistotyöhön liittyen saattavat muuttua lopullisesti. Tämä syksy ja loppuvuosi varmasti antavat vastauksia siihen, muuttuuko työnteko ja
ihmisten toimintatavat pysyvästi joksikin toisenlaisiksi, mitä oli ennen koronaa.
Pandemia ja siihen liittyneet rajoitukset valitettavasti vaikuttivat kerhomme toimintaan, ja jopa tämän lehden ilmestymiseen ja sisältöön merkittävästi. Jouduimme siirtämään kerhon virallisen vuosikokouksen kesäkuulle ja perumaan
keväälle ja alkukesälle suunniteltuja tapahtumia. Onneksi SBC-kausi saatiin
käynnistettyä kesäkuun alussa ja vuosikokous pidettiin lopulta kesäkuun lopulla.

Jouni Vierimaa

Lehden sisällön tällä kertaa täyttävät nuo pidetyt tapahtumat, eli SBC:t, Juhannusajelu ja vuosikokous. Kumipallo4000 joutui myös perumaan varsinaisen matkan tuntemattomaan ja järjestämään korvaavan reissun hieman pienemmällä mittakaavalla ja rajoitetulla osallistujamäärällä. Lehmussaaren Hantte raportoi tuosta Kumipallo4000 Undercover -tapahtumasta tässä lehdessä.
Nämä poikkeusolot toivat jälleen esille lehtemme kirjoituskaartin ohuuden, ja sen etteivät jäsenet tarjoa juttuja
aktiivisesti lehden toimitukselle. Nyt olisi ollut kiva täydentää tätä lehteä jollakin varastossa olleella jutulla. Valitettavasti juttuja ei koskaan jää yli odottamaan seuraavan lehden julkaisua. Uskoisin myös, että kaikki lukisivat mieluusti enemmän jäsenten matkakertomuksia ja juttuja harrasteautoistamme, kuin pelkkiä raportteja menneistä
kerhotapahtumista. Näiden juttujen ei tarvitse olla pitkiä, eikä kirjoitusasun tarvitse olla täydellistä. Oikoluen kaikki jutut läpi ja korjaan tarvittaessa virheitä. Kenenkään ei tarvitse pelätä ettei osaisi kirjoittaa oikein. Kirjoittamisessa ei ole oikeaa tai väärää tapaa. Tärkeintä on ajatus. Toinen tärkeä asia on valokuvat. Mielenkiintoisilla kuvilla lyhyempikin juttu vaikuttaa kiinnostavammalta. Ottakaa valokuvia, kun ajelette urheiluautollanne ja kirjoittakaa
lyhyt ajatus näkemistänne kiinnostavista paikoista ja/tai autoista. Tänä vuonna ilmestyy vielä kaksi Siipimutteria.
Lähetelkää siis juttuja lehteemme.
SccH:n webbisivut tulivat jälleen kerran ”tiensä päähän”. Valitettavasti tällä kertaa ne myös lakkasivat toimimasta heinäkuun alussa. Eräät sivuillamme käytetyt komponentit eivät enää toimi palveluntarjoajan siirrettyä webhotellin ja sivustomme uudelle palvelimelle. Olimme jo tätä ennen saaneet edellisessä Siipimutterissa julkaistun
webmasterin paikan täytettyä jäsenemme Ari Suomisen ilmoittauduttua tehtävään. Arin ehdotuksesta päätimme jo aloittaa kokonaan uusien sivujen rakentamisen ns. puhtaalta pöydältä. Tulemme samalla hieman päivittämään sivujen ulkoasua ja valikkorakennetta. Uudet sivut ovat suurella todennäköisyydellä toiminnassa jo tämän
lehden ilmestyessä. Kunnianhimoisena tavoitteena on tietenkin parantaa sivuja entisestään jatkossa. Toiveita sivujen uudesta sisällöstä saa lähettää minulle ja puheenjohtajallemme Kaitsulle.

Mukavaa ja turvallista loppukesää,
Jouni ”Jone” Vierimaa
päätoimittaja ja SccH varapuheenjohtaja
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Puheenjohtajan palsta

SccH autokalenteri 2020 – 2021
Nyt myynnissä

Tervehdys kaikille autokerhomme jäsenille!
Kiitän heti aluksi nöyrimmästi luottamuksestanne. Vuosikokouksessamme päätitte, että
jatkan seuraavan kaksivuotiskauden autokerhomme puheenjohtajana. Yritän pitää kerhomme linjan samanlaisena kuin aikaisemminkin,
eli touhuta teille jäsenet kiinnostavia tapahtumia ja kokoontumisia.

SccH julkaisi upeaa autokalenterin kerhomme jäsenten omista autoista. Seinäkalenteri alkaa heinäkuusta 2020 ja päättyy 2021 loppuun, eli kyseessä on ns.
puolentoista vuoden kalenteri.

Elämme nyt pahimman korona-aallon jälkeistä aikaa ja odotamme jännityksellä tuleeko se
toinen tartunta-aalto. Siitä huolimatta hyviä välimatkoja ja varovaisuutta noudattaen olemme saaneet kautemme alkamaan. Ensimmäinen sateen kyllästämä
SBC oli kesäkuun alussa ja sielläkin näki, että halua kokoontua on vahvasti olemassa monsuuneista huolimatta. Samoin juhannusajelulla oli nelisenkymmentä
autokuntaa nauttimassa yöttömän yön ajelusta.

Tämä kannattaa nyt hankkia tallin tai työhuoneen seinää koristamaan tai ostaa lahjaksi urheiluautoja arvostavalle ystävälle.
Ohessa kuva kalenterin kannesta, jossa näkyy kalenterissa esiteltävät autot.
Kalenterin myyntihinta on
15 Euroa.
Kerhomestarimme Hannu Lehmussaari myy kalenteria tapahtumissamme. Sen voi toki tilata
myös postitse kotiosoitteeseen,
mutta silloin lisäämme postimaksun kalenterin hintaan. Kalenterin postituskuori sisältyy kalenterin hintaan.
Voit tilata kalenterin sähköpostilla:
hannu.lehmussaari@scch.ﬁ

Kesäkuun lopussa pidetty SBC ja vuosikokous räjäyttivät sitten potin; kauniissa
kesäaamupäivästä tuli kaikkien aikojen kävijäennätys! Torstaikahveille on yritetty kokoontua Sipooseen, Cafe Sibbeen merenrannalle. Katsotaan, jos siirtyisimme elokuun alussa jo ns. talvipaikkaan. Jäsenet ovat toivoneet kahvittelupaikaksi Kesäkessaa, Kehä 3:n varrella Koivuhaan liittymän kupeessa. Tallivierailuja ja
ratapäivää on tulollaan, sekä vielä SBC-kokoontumisia. Syksyn 45-vuotisjuhlakin
on suunnitteilla. Toivotaan, että pääsemme näitä tapahtumia järjestämään ja tapaamaan teitä arvoisat autokerholaiset. Tiedoitamme kaikista tapahtumista sähköposteihinne. Muistakaa tehdä meillekkin osoitteenmuutos, jos vaihdatte sähköpostianne tai muutatte muualle.
Nyt taidan lähteä käynnistelemään omaa kesälaitettani, ja lähden maistelemaan
eteläisen Suomen mutkateitä. Kahvitkin pääsee juomaan oikeaan kahvilaan; eikä
tarvitse taskukahvijuomia hörppiä kivennnokassa levähdyspaikalla.
Hei! Kerhomme urheiluautokalenteri 2020-2021 on nyt ostettavissa edulliseen
15€ hintaan! Se on ihan must autotallisi seinälle. Kalenteria voi kysellä Kerhomestariltamme Hannulta. Voimme myös lähettää kalenterin, mutta se nostaa
hiukan hintaa. Kalenteria on saatavilla tapahtumissamme. Kalenteri on 1,5 vuotinen, eli 07-2020 - 2021!

2020-2021

Urheiluautoterveisin,
Kai Luoma-aho
puheenjohtaja, SccH
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Kesätapahtumat
alkoivat SBC:ssä

Näyttävä Corvette C7

Teksti: Jouni Vierimaa
Kuvat: Jouni Vierimaa ja Kai Luoma-aho

Isosta määrästä autoja on vaikea saada
hyvää yleiskuvaa ilman dronea

Koronakevät ja kokoontumisrajoitukset aiheuttivat
SccH:n hallitukselle pohdintaa, miten kesän SBC:t
voitaisiin järjestää. Ensimmäinen pelko oli vielä
huhtikuussa rajoitusten astuessa voimaan, että
koko kesäkin voisi mennä pilalle. Kesätapahtumia,
konsertteja ja muita kokoontumisia peruttiin sellaisella tahdilla, ettei uskoa parempaan silloin ollut.
Rajoitukset kuitenkin purivat ja ensimmäisen aallon pelätty tautipiikki jäi Suomessa pieneksi. Lopulta vain ensimmäinen suunniteltu SBC toukokuun lopulta jouduttiin perumaan.
Kesän SBC kausi avattiin 6.6. tutussa paikassa
Gustavelundissa. Ennakkoon SBC:n Facebook -sivujen kautta tapahtumasta oli kertonut olevansa
kiinnostunut yli 300 henkilöä. Odotimme näin ollen
isoa yleisöryntäystä, mikäli sää olisi hieno. Tässä
vaiheessa yli 500 hengen tapahtumia ei vielä saanut järjestää, joten varauduimme myös laskemaan
kävijämääriä. Sään jumalat päättivät kuitenkin
heittää sadetta niskaan suhteellisen reippaasti.
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Tämä tietenkin pudotti osallistujamäärän aika
lailla minimiin. Paikalle autoja saatiin reilut 50,
kuskien ja muutaman apukuskin kera. Yhteistyökumppanimme Luxury Collection Automobiles Oy järjesti huonosta säästä huolimatta
yhteisajelun Lempäälästä Gustavelundiin. Mitään suurta porukkaa ei sieltä sädesään takia
saapunut, mutta erittäin näyttävä joukko Ferrareita ja Lamboja saatiin näytille. Olipa näytillä myös uusi Ferrari F488 Pista. Suuret kiitokset Luxuryn Esalle autojen tuomisesta! Lotus
Car Club of Finland toi näytille vajaat 10 Lotusta.
Toinen SBC oli vuorossa 27.6., jolloin pidimme Gustavelundissa myös SccH:n varsinaisen
vuosikokouksen. Kokouksesta juttu toisaalla
tässä lehdessä. Yksi kesän lämpimimpiä lauantaiaamuja räjäytti kirjaimellisesti potin ja
aiheutti jopa pienoisen kaaoksen liikennejärjestelyiden osalta. Autoja tuli paikalle yli 250.

Ferrari F488 Pista konehuone

Siihen ei Gustavelundin pihan ja nurmikentän kapasiteetti enää riittänyt, eli jouduimme ohjaamaan kriteerimme täyttäviä urheiluautoja myös
hotellin pihaparkkiin ja Tuusulan kirkon parkkialueelle. Paikalla oli liikenteenohjaajina kolme
hallituksen jäsentä. Tämä oli ehdottomasti liian vähän. Saimme hieman apua muutamalta
kerhomme jäseneltä ja yhdeltä kerhoon kuulumattomalta henkilöltä, mutta enemmänkin porukkaa liikenteenohjauksessa olisi nyt kaivattu.
Näin suuri automäärä vaatii jo useamman henkilön pelkästään nurmialueelle. Ilman tarkkaa ohjaamista, ja kentän täyttämistä järjestyksessä
takaosasta sisäänkäyntiin päin, kuskit parkkeeraavat autonsa vähemmän järjestelmällisesti, ja
mieluiten sen ”tutun kaverin” viereen. Tällä tavalla kentälle saadaan se kuuluisa ”avohässäkkä”, ja kentän kapasiteetti putoaa huomattavasti. SccH:n hallitus esittää jäsenistölle toiveen,
että SBC:hen saapuvia jäseniä ilmoittautuisi ennen tapahtumaa hallitukselle ja tarjoaisi omatoi-
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Keskelle kenttääkin laitettiin autot tiiviisti tuplariviin

misesti apua liikenteenohjaukseen. Mainittakoon
että Gustavelund tarjoaa liikenteenohjaajille ilmaisen aamiaisen. Nämä ”ilmaiset lounaat” jaetaan
apujoukoille paikalla olevien kerhon hallituksen jäsenten toimesta lipukkeena tai rannekkeena (molempia Gustavelund on käyttänyt).
Paikalla oli näyttäviä urheiluautoja laidasta laitaan. Usean automerkin eri malleista oli nähtävillä lähes kaikki sukupolvet, usein myös vierekkäin parkeerattuina. Porschet ovat aina hyvin
edustettuina ja niiden omistajat usein valtaavat
toisen reunarivin nurmialueen pihan puoleisella reunalla. Tällainen merkkikohtainen järjestely
kentällä vaatii tarkkaa liikenteenohjausta ja koordinointia. Valitettavasti autot eivät saavu paikalle mitenkään merkkikohtaisesti ryhminä, vaan
satunnaisessa järjestetyksessä. Suurin osa autoista saapuu paikalle ensimmäisen tunnin aikana noin klo 8.45 – 9.45 välillä. Tästä syystä
merkkikohtaisia alueita ei voida yleensä varata
nurmialueella vain tiettyä merkkiä varten. Teltan eteen ja ajotien molemmin puolin olemme
varanneet alueen joko yhteistyökumppaneillem-
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me tai jollekin paikalle kutsutulle merkkikerholle. Tässä toisessa SBC:ssä olimme varanneet
alueen Ferrareille. Gustavelundin toiveesta ajatamme pari näyttävää autoa aina terassialueelle
ruokapöytien viereen. Tällä kertaa kunnian saivat
Ferrari F430 Spider ja Porsche Speedster, molemmat sattumalta punaisia. Runsas automäärä näkyi myös aamupalan/brunssin syöjien lukumäärässä. Gustavelund kertoikin myyneensä 420
kpl aamupaloja, joka rikkoi edellisen kesän ennätyksen yli sadalla.

taansa paraatipaikalla teltan edustalla. Lahjomaton laskurimme (klik-klik)
kertoi autojen kokonaismääräksi 154
kpl. Joitakin autoja saapui paikalle
vielä laskennan suorittamisen jälkeen,
ja muutamia saattoi myös poistua ennen laskentaa. Virhemarginaaliksi voidaan sopia noin + 10-15 autoa, eli
voimme sanoa paikalla olleen noin
170 autoa. Tällä automäärällä nurmikenttä ja piha-alue tulivat täyteen,
mutta emme ohjanneet autoja vielä
pihaan johtavan tien viereen hotellirakennuksen seinustan nurmikolle tai
piha-alueen ulkopuolelle, kuten toisessa SBC:ssä. Liikenteenohjaajina oli
jälleen vain kolme hallituksen jäsentä, eli enemmän olisi tarvittu. Toistan
tuon aiemmin esittämäni toiveen, jos
olet tulossa paikalle, tarjoudu apuun.
Aikaa jää kyllä liikenteenohjaamisen
jälkeen hyvin aamupalalle ja ystävien
kanssa jutusteluun. Riittävän monella
liikenteenohjaajalla työmäärä pienenee
ja kaikilla on mukavampaa.

Keltainen Porsche GT4 ei mahtunut enää nurmikolle

Lotus Car Club of Finlandin jäsenten autoja
saatiin paikalle ekaan SBC:hen
Hyvä kattaus urheiluautoja, vaikka satoikin vettä

Kolmas SBC 11.7. vietettiin jälleen vesisateen
merkeissä. Siitä ei jäänyt juuri raportoitavaa. Paikalle uskaltautui nyt vain reilut 20 rohkeaa ja nälkäistä sadetta pelkäämätöntä harrastajaa. Tällä
kertaa peräti neljä hallituksen jäsentä paikalla,
mutta tilaa riitti ilman sen kummempaa ohjailua.
Neljäs SBC järjestettiin 1.8., juuri ennen tämän
lehden materiaalin lähettämistä taittajalle. Tälläkin kertaa aurikoinen ja lämmin aamu houkutteli
paikalle runsaasti osanottajia. Yhteistyökumppanimme 9xx Garage esitteli kalustoaan ja toimin-
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Siisti Vette C3 parin Possun vieressä

Teltan edustalla lajitelma Fefejä

Speedsterin muodot herättivät kiinnostusta terassilla

Legendaarinen ja erittäin harvinainen
Corvette StingRay 1963 Split window

Autoja ja vieraita oli koko alue täynnä
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Oranssi Lamborghini Gallardo sai katseita ja
kuvaamista osakseen vielä pois lähtiessään.
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KP4k

UNDER
COVER

Teksti: Hannu Lehmussaari

Kuvat: Sebastian Ratu (KP4k logolla),
Jonna Räisänen ja Jermu Numminen

Sulassa sovussa sulavan lumen valkaistessa taustaa.
Terassille otettiin näytille Ferrari F430 Spider
ja uusi Porsche Speedster
Gallardon mittasuhteet ovat mielenkiintoiset; erittäin
matala, leveä ja perä lähes yhtä korkea katon kanssa
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Vuoden 2020 Kumipallo4000-road tripin piti olla
kaikkien aikojen suurin Kumipallotapahtuma. Mukaan oli ilmoittautunut 100 autokuntaa, mutta sitten iski koronaviruksen aiheuttamat matkustusrajoitukset ja rajat menivät yksi toisensa
jälkeen kiinni. Maaliskuussa voimaan asetetut
rajoitukset käytännössä estivät poistumisen Suomesta ilman erittäin hyviä perusteluja. Järjestäjillä oli kuitenkin asiallinen ja realistinen suhtautuminen tilanteeseen. Joko lähdetään tai
sitten ei lähdetä. Kevät meni sitten seuraillessa tilannetta toivoen parasta ja peläten pahinta.
Toukokuun viimeinen päivä, joka oli järjestäjien
asettama deadline päätökselle sai monet jännittämään ja arvailemaan. Mutta maailma oli paha:
järjestäjät eivät voineet taata karanteenitonta, turvallista matkaa. Kuka haluaisi olla pariviikkoisen
pakkokaranteenissa kesken viikon reissun, jopa
useamman kerran? Reissu siirrettiin vuoteen 2021.
Entäs sitten? Kalenteri tyhjänä, eikä mitään
vastaavaa tarjolla? KP4k-järjestäjät olivat olleet
hereillä koko kevään ja tilalle tarjottiin KP4k Undercover -tapahtumaa, josta kerrottiin mainoksessa vain, että se alkaa Rovaniemeltä maanantaina
29.6.2020 ja päättyy perjantaina 3.7.2020 loppuillalliseen. Osallistujien määrää rajoitettiin merkittä-

västi, jotta majoitustilat löytyisivät sieltä jostain tuntemattomasta.
Kumipallo4000-henkeen kuuluu muodostaa teamit. Yleensä team on sama kuin autokunta, mutta joskus useampi autokunta on
muodostanut teamin. Toinen traditio on jekuttaminen. Keksitään jokin harmiton pila, jolle uhrikin voi nauraa. Tänä vuonna minut eturekkari oli tarroitettu, joiltain takarekkari, ja
eräältä teamilta näkyvyys kadotettu tarroin.
Joka päivä oli tarjolla yhteinen illanvietto, jossa tuntemattomista ihmisistä tuli tuttuja ja
vanhoista tutuista entistä tutumpia.

Itse reissu:

Itse menin Rovaniemelle jo sunnuntaina, ettei
tarvitsisi hosua ja hätäillä ajamisen kera. Maanantain aktiviteetiksi jäi muita odotellessa auton tankkaus ja pesu. Ja minun autopesujen
sääseuraumukset tunnetaan.
Hiljalleen muutkin alkoivat valua paikalle ja
kokoontua tervetuliaistilaisuuteen hotellin suljettuun ravintolaan. Paljon tuttuja naamoja aiemmilta vuosilta, mutta oli joukossa muutama
ensikertalainenkin. Siellä jaettiin tämän vuoden t-paidat ja järjestäjät pitivät puheet (lyhy-
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Hyvin McLaren istuu märässä tiessä siipi auki.

Mussesta ei tule Diesel-autoa vaikka miten
tankkaisi ja tarrottaisi. (Kuva Jermu Numminen)

et, mutta hyvät) ja tervetuliaismaljojen ja
illallisbuffetin jälkeen pitikin mennä vällyjen
alle odottamaan seuraavaa aamua.
Tänä vuonna ei ollut etappikortteja,
vaan kaikki tiedottaminen hoidettiin puhumalla ja WhatsAppin kautta. Tiistaina annettiin ensimmäiseksi kohteeksi Saariselkä, jossa oli varattuna liki 40 maastopyörää
halukkaille. Saariselällä satoi, mutta onneksi vain vettä. Se karsi pyöräilyintoa monilta, mutta jotkut jaksoivat polkea reilun
parituntisen toisten syödessä Huipulla tai
muualla. Saariselän jälkeen suuntana jatkui pohjoinen aina Sevettijärvelle asti, Porotila Toini Sanilan pitopöydän ääreen. Poronkäristys oli parasta, mitä olen koskaan
syönyt, eikä muussakaan sapuskassa ollut
kuin kehumisen aihetta.
Sapuskan laskeuduttua olikin saunan
vuoro ja sitten vielä pienimuotoinen illanvietto pihalla olevassa isossa kodassa.
Ja sitten mahan viereen nukkumaan, että
huomaa aamiaisella ahmineensa niin monta poroa illalla, ettei ollut yhtään nälkä. Ahneen kohtalo.
Keskiviikon suuntaa ei ollut vaikea arvata: Norjaan ja siellä Hammerfestiin. Ajokeli

14

Siipimutteri

oli hyvin norjalainen, satoi tai satoi paljon, mutta onneksi sateen lomasta erotti mahtavat maisemat. Hammerfestiin pääsi joko sisämaassa E6-tietä pitkin tai kierrellen 98-tietä kuoppia väistellen ja ihaillen Jäämeren
maisemia. Valitsin kuoppareitin.
Ennen rajaa Mustang Mach1:stä tuli melkein dieselpeli, kun tankkiin lipsahti dieseliä liian kanssa bensan sijasta. Nuo jenkkipelit syövät melkein mitä vaan, mutta
diesel pisti kakomaan niin mustanpuhuvasti, että meni
polttoaineet vaihtoon. Ja matka jatkui, vaikka omistaja
yritti jekuttaa itseään.
Hammerfestissa oli sentään kunniallinen, vaikkakin
lähes pysäköintivirhemaksun hintainen parkkihalli, josNäitä oli välillä vaaraksi asti.

sa auto sai kuivua rauhassa yön yli, kun iso osa
porukasta vaelsi torin yli Kaikanten-pizzeriaan täyttämään itseään. Pizzojen pienuudesta ei voinut valittaa, kun kukaan ei jaksanut meidän pöydässä
syödä kaikkea. Nyt ahneelle ei tullut kuuluisaa loppua, vaan maltoin olla syömättä liikaa.
Torstain kohteeksi annettiin Tromssa (tai miten
se sitten kirjoitetaan milläkin kielellä?). Ajelin taas
rantoja pitkin ihmetellen, että miten noin murenneet vuoret vielä pysyvät pystyssä. Norjassahan
harva se vuosi joku vuorenrinne romahtaa mereen
ja silloin ihmisten rakennelmat eivät kestä, vaan
menevät siinä sivussa huomaamatta pesulle mereen. Päivän reitti kulki yli vuorten, jossa oli vain
pari astetta lämmintä. Tarjolla olisi ollut myös lauttamatka, mutta ajoin vahingossa sen laiturin ohi
ja kiersin aika pitkän lenkin matkallisesti, mutta
en ajallisesti. Kari lähti 5 minuuttia minua aiemmin huoltoasemalta, ja meni lautalla, mutta minä
olin ensin perillä.
Tromssassa oli taas yhteisillallinen ennakkoon
valituilla safkoilla. WhatsApp on hyvä väline näille
pikagallupeille, ettei jää nälkäisenä haahuilemaan
pitkin sateisia rantoja.
Perjantai valkeni, mitä nyt täällä kaamosalueella sateessa voi kirkastua. Käsky oli mennä Ou-

luun. Eipä siinä muuta kuin munuaismaski koti
etelää. Olipas taas hienoa tietä yli laaksojen
ja kukkuloiden. Ja aurinkokin paistoi suurimman osan matkasta niin kirkkaasti, että piti
laittaa aurinkolasit päähän. Suomeen tultaessa oli poliisi järjestänyt vastaanottokomitean
tutkineen, mutta rajoitusten mukaan ajaessa
ei tule jälkiseuraumuksia. Siispä Kilpisjärvelle huoltoasematehtäviin. Nesteenvaihto kuskille, tankkaus autolle ja taas mentiin, kunhan
oli ihmetelty Saana-tunturia. Suomen käsivarren tie on muuten hyvä, mutta siinä on paljon
töyssyjä ja reikiä asfaltissa. Voisivat korjata,
ettei tarvitse pelätä kaluston puolesta alinopeuksia ajaessa. Jotkut kurvasivat Rovaniemen ja Ranuan kautta välttääkseen rantareitin
tietyöt. Tiedä sitten kannattiko? Itse "oikaisin"
Kaaresuvannosta Muonioon, Ruotsin kautta ja
Googlen paikkajaon mukaan ohitin pari autoa.
Ruotsissa ajaminen oli raskasta, kun piti koko
ajan väijyä kuoppia ja poroja, ja niitähän riitti.
Kumipallo4000-henkeen kuuluu palkita ansioituneita teameja salaisten kriteerien perusteella. Missäpä muualla näitä kunnianosoituksia jaettaisikaan kuin päätösillallisella?
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Kuumin kärry matkalla kohti tuntematonta.

Tänä vuonna palkittiin:
• Spirit: Team kehdonryöstäjille. Jari Venemies ja
Jussi Ontto.
• KP4k persoona: Juulius Sihvonen
• Kuumin kärry: Juhani Salon "Testarossa", 512 TR.
Lopulta pääsin ehjänä Ouluun, ja äkkiä kamat hotelliin,
että ehtii tilausbussiin päätösillalliselle. Eikä ollut mikään
tusinaillallinen, vaan osallistuja Vesku oli laittanut pötyä
pöytään niin koreasti, ettei nirsompikaan päässyt valittamaan. Ai missä? www.alppimaja.fi Lukekaa vaikka paikan
historia ja muut tärkeät linkit. Suuret kiitokset Veskulle!
Loppuilta vierähtikin sitten Oulun Toripoliisin valvovan silmän alla.
Reissun saldo oli mahtava,
vaikka kelit eivät suosineet
kuin niitä, jotka tykkäävät vesisateesta. Itselle kertyi 3866
km kotimatkoineen (reissu
n. 2300 km) ja bensayhtiöt
kiittävät meitä piristysruiskeesta pohjoisen asemilla.
Nyt voi vain odottaa ensi
vuotta ja uusia kujeita.
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Yhteiset illanvietot ovat olennainen osa reissua.

Ei Norjaa ilman tunneleita. Tässä yksi.

Reissun isoin jekku. Meinasi
kuulema kynnet kärsiä.
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SccH Juhannusajelu 19.6.2020
Teksti ja kuvat Jouni Vierimaa ja Kai Luoma-aho

Pari riviä autoja Sipoonlahdessa

Kaunis juhannusaaton sää ja alkukesän vähäiset
autotapahtumat, yhdistettynä voimassaoleviin
matkustusrajoituksiin houkuttelivat reilut 40 autokuntaa kokoontumaan Gustavelundin piha-alueelle ennen ajelun alkua. Paikalle oli tullut runsaasti
muitakin ihmisiä viettämään Gustavelundin järjestämää juhannusjuhlaa. Tunnelma oli siis varsin korkealla jo ennen ajelun alkamista.
Perinteiseen tapaan jäsenemme Timo Romberg
oli suunnitellut mukavan mittaisen mutkatiereitin Tuusulan, Keravan ja Sipoon maisemissa. Noudatimme letka-ajossa hyväksi todettua viitoitustapaa, jossa johtoauton perässä oleva auto jää aina
reitin kääntyessä risteävän tien risteykseen ohjaamaan perässä tulevia autoja oikeaan suuntaan.
Tämä viitoittava auto liittyy sitten letkan perään
ennen perää pitävää autoa. Johtoauto ja perää pitävä auto pysyvät koko matkan ajan samana.
Sään pysyessä kauniina ajelimme pitkin kauniita kyläteitä. Ajelu maalaismaisemissa oli var-
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sin sopivaa juhannuksen viettoa ajatellen. Erittäin mukava avoautokeli sanoisin. Osa teistä
oli valitettavasti päässyt hieman heikompaan
kuntoon asfaltin osalta, mutta vauhdin ollessa sopivan hiljainen ei teiden kunto aiheuttanut mitään yllätyksiä. Valitettavasti eräälle
letkamme autolle sattui kuitenkin ikävä onnettomuus. Autoletkamme saapuessa pienemmältä tieltä Uudelle Porvoontielle, törmäsi eräs pyöräilijä suojatien eteen pysähtyneen
auton keulaan. Pyöräilijä tuli ilmeisesti varsin
suurella nopeudella pyörätietä pitkin suojatien
yli, ajaen hieman liian läheltä pysähtyneen auton keulaa. Polkupyörän poljin otti kiinni auton
etuspoileriin, ja pyöräilijä lensi maahan. Onneksi loukkaantuminen ei ollut vakava, mutta pyöräilijä vietiin jatkotutkimuksiin ja yhden
kuskin matka päättyi siihen. Vaikka tuo tilanne
ei ollutkaan letkamme kuskin aiheuttama, niin
tapahtuma oli ikävä kuitenkin. Tällaiset risteys-

paikat, joissa pyörätie risteää ajotien yli ovat
varsin haastavia. Niissä kannattaa olla urheiluauton kanssa hyvinkin tarkkana. Matala auton keula ei välttämättä näy pyöräilijälle tai
jalankulkijalle aina riittävän ajoissa.
Pidimme lyhyen tauon Sipoonlahden Nesteellä katsellen toistemme autoja ja vaihdellen kuulumisia. Palasimme takaisin Gustavelundiin samassa letkassa (joitakin autoja
jäi pois matkasta taukopaikalla) hieman lyhyempää ja suorempaa reittiä. Perillä meitä
odotti SBC:stä tuttu ruohokenttä ja lähtöhetkestä kasvanut juhannusjuhlijoiden määrä.
Hotellin terassin grillit olivat kuumana ja tarjolla oli maukasta syötävää joka lähtöön. Kello ei ollut edelleenkään puolta yötä, joten
yöttömästä yöstä ehti nauttia vielä omalla
pihallakin. Suuret kiitokset Timo Rombergille ajelun järjestämisestä !
Tällaiset kesäajelut ovat ehdottomasti
parasta mitä Suomen kesä voi urheiluauton
omistajalle tarjota. Ajeluita voisi olla vähän
enemmänkin, vai mitä olette mieltä? Pidemmän ajelun järjestäminen isolla porukalla vaatii toki reittisuunnittelua ja järjestelyä,
mutta lyhyet spontaanit ilta-ajelut pienemmällä porukalla onnistuvat varmasti helpommin. Kannattaa siis kilautella tutuille ja ehdotella yhteisiä ajeluita. Tämä olisi myös hyvä
tapa tutustua kerhokavereihin paremmin.

Hybridi on saanut uuden määritelmän Vettessä

Kaksi hieman erilaista MX-5 Miataa

Lämmin kesäilta ja rento meininki
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Nissan Cedric ei ole urheiluauto,
mutta jo klassikko kuitenkin

Mielenkiintoinen valikoima autoja oli näytillä

Kolme erityyppistä urheiluautoa eri vuosikymmeniltä

Matkaan lähti myös vihreä taustalla oleva Alfa
Romeo. Etualan Kellisonia en reitillä nähnyt.
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Possu 911 ja Audi TT odottamassa
lähtöä Gustavelundissa
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SccH sääntömääräinen vuosikokous
27.6.2020
Teksti: Jouni Vierimaa

SccH:n sääntömääräinen vuosikokous saatiin pidettyä koronakevään kokoontumisrajoitusten helpotettua lopulta Juhannuksen jälkeen seuraavana viikonloppuna 27.6.
Gustavelundissa. Hallitus valitsi kokouksen alkamisajaksi klo 11.30, heti samana päivänä pidetyn SBC:n jälkeen. Toivoimme saavamme paikalle niin uusia kuin tuttujakin
kasvoja. Paikalle saapui 15 jäsentä. Olimme varanneet kokoukselle Gustavelundin
auditorion, joten turvavalejä oli helppo noudattaa. Tarjolla oli myös kahvia ja pikkupurtavaa. Seuraavassa lyhyesti koottuna kokouksessa käsitellyt tärkeimmät asiat ja
päätökset. Täydellinen kokouksen pöytäkirja on luonnollisesti pyydettävissä kerhon
hallitukselta luettavaksi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kokouksen avasi SccH:n varapuheenjohtaja Jouni Vierimaa
Kokous valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Arno Seppäsen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Jouni Vierimaa
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Patteri ja Stig Jensen
Vuosikokous valitsi kaksi vuotta kerhoa luotsanneen Kai Luoma-ahon puheenjohtajaksi myös seuraavalle 2-vuotiskaudelle (2020-2021)
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin puheenjohtajan lisäksi: Jouni Vierimaa,
Timo Impinen, Pasi Marjamaa, Mika Jantunen, Monica Joutsenjärvi,
Hannu Lehmussaari ja Esa Manninen
Hallituksen varajäseniksi valittiin: Juha Partanen ja Timo Heikkerö
Kerhon toiminnantarkastajiksi valittiin: Pasi Wirkkala ja Christer Lindblom
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin: Arno Seppänen ja Stig Jensen
SccH:n vuoden 2019 tilinpäätös osoitti ylijäämää 1.595,58 Eur
Vuosikokous vahvisti liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet
vuodelle 2021
• Ne päätettiin pitää ennallaan: Liittymismaksu 15eur, jäsenmaksu 40eur
ja kannatusjäsenmaksu 350eur

• Vuosikokous käsitteli jäsenten tekemiä muutosehdotuksia kerhon sääntöihin
• Kokous päätti valtuuttaa kerhon hallituksen laatimaan ehdotuksen
sääntömuutoksista
• Sääntömuutokset lähetetään kerhon jäsenille sähköpostitse
lausuntoa varten
• PRH:n vahvistamat uudet säännöt vahvistetaan vuoden 2021
vuosikokouksessa

• Vuosikokous keskusteli myös urheiluautolistan päivittämistarpeesta. Hallitus pyrkii
pitämään urheiluautolistan ajan tasalla. Hallitus käyttää tarvittaessa asiantuntijoita kerhon jäsenistöstä ja sen ulkopuolelta esim. Hans Nordström ja
Arttu Toivonen, kun urheiluautolistaa halutaan päivittää.
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SccH:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 13.7.2020. Tässä kokouksessa vuosikokouksen nimittämä uusi hallitus valitsi keskuudestaan seuraavat toimihenkilöt:
• Vuosikokouksen 27.6.2020 valitsema puheenjohtaja Kai Luoma-aho vuosille
2020-2021
• Varapuheenjohtaja ja Siipimutterin päätoimittaja Jouni Vierimaa
• Taloudenhoitaja Timo Impinen
• Kerhomestari Hannu Lehmussaari
• Jäsenvastaava Pasi Marjamaa
• Sihteeri ja webmaster Monica Joutsenjärvi
• Toiseksi webmasteriksi valittiin hallituksen ulkopuolinen kerhon jäsen
Ari Suominen
• Muina hallituksen jäseninä toimivat Mika Jantunen ja Esa Manninen
• Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös hallituksen varajäsenet Timo Heikkerö
ja Juha Partanen

SccH 45 vuotta Juhlaillallinen
26.9.2020
Vanha Viilatehdas, Kuninkaantie 28, 01740 Vantaa
SccH juhlii puolipyöreää merkkipaaluaan näyttävästi ja iloisissa
merkeissä Vanhalla Viilatehtaalla, Vantaankosken rannalla.
Juhlimme omalla porukalla ja yhteistyökumppaniemme kera.
Illalliskortti maksaa 40 Eur/hlö
Hintaan sisältyy alkujuomat ja laadukas illallisbuffet.
Ruokajuomat omakustanteisesti oman valinnan mukaan.
Hyvän ruuan, mukavan seuran, kerhon tarinan ja historian lisäksi
iltaa viihdyttää trubaduuri.
Juhlien tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet lähetetään
jäsenille sähköpostitse lähempänä tapahtumaa. Tarkkaile postiasi
ja ilmoittaudu mukaan. Paikkoja on rajoitetusti.
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PRO GHOST HIDER
HELPOSTI LEVITTYVÄ
JA KESTÄVÄ KOVAVAHA

