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PISTÄS NYT TILATEN!
Sports Car Club
of Helsinki
JÄSENLEHTI 1/2021
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:
kari.ketola@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 ja lehden taitto:
Kari Ketola, p. 0500 407 313
Kansikuva: Kari Ketola
Painopaikka: Juutiprint Ky, Vantaa

Tilaamme tuotteet kertatilauksena. Vain tilanneet saavat itselleen
hienot, brodeeratulla logolla olevat kerhotuotteet kesän tapahtumiin.
KAULUSPAITA
Koot: S -4XL
Värit: valkoinen, vaalean sininen,
musta
T-PAITA
Koot: S - 3XL
Värit: musta, tumman
harmaa, valkoinen,
tumman sininen,
sininen, punainen,
vihreä

T-PAITA
Luxury Sport Tee

25,00

2/1 sivu 400,00 euroa alv. 0%
352 x 250 mm
1/1 sivu 250,00 euroa alv. 0%
176 x 250 mm
1/2 sivu 150,00 euroa alv. 0%
146 x 108 mm
1/4 sivu 90,00 euroa alv. 0%
73 x 108 mm

Autosi esittely
Siipimutteriin?
Vaikka autosi ei olisi se toinen ikinä
valmistettu, mikä tietysti löytyy Suomesta, ota yhteys. Jäsenet lukevat
mielellään tarinoita muiden jäsenten
silmäteristä.
Brittiläinen käsityönäyte, italialainen
kaunotar tai ihan mikä ja mistä vaan.
Näytä aarteesi kerholaisille.
Ota yhteyttä kari.ketola@scch.fi.

KAULUSPAITA
Luxury Comfort Fit

85,00

Ilmoitushinnat:

Ilmoitusmyynti:
kari.ketola@scch.fi
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Uudet kerhopaidat ovat nyt tilattavissa.
Tee tilauksesi 15.4. mennessä nettisivuillamme.

PIKEE-PAITA
Koot: S - 5XL
Värit: musta, tumman
harmaa, valkoinen,
oranssi, tumman sininen,
sininen, punainen

HUOM!
Paidat tilattava
15.4. mennessä.
Sen jälkeen
olet ilman.

PIKEE-PAITA
Heavy Pikee

31,00

Valitse värisi ja kokosi. Tilaa omasi:

www.scch.fi
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KAITSUN PALSTA

Jouni Vierimaa aloitti edellisen Siipimutterin pääkirjoituksensa sanoilla
”Viimeisiä viedään”, ja niinhän siinä
sitten kävi. Jounin 14 vuoden mittainen päätoimittajuus päättyi ja minun
alkoi.

Moi kaikille!

On tämä melkoisen ankeata aikaa, täytyy heti alkuun todeta. En ole mikään talviurheilun ystävä, en tykkää sitä seurata, enkä harrastaa ja liikunta on ollut nyt lähinnä pihalla
tepastelua ja lumen työntöä. Ei pääse uimaan ja salille ei
uskalla mennä, eikä juurikaan tavata muita ihmisiä. Tämä
on todellisuutta aika monelle muullekin kerhomme jäsenelle. Täytyy yrittää kuitenkin positiivisuuden kautta, eikö!

Olen Kari Ketola, SccH:n jäsenenä
olen ollut kolme vuotta ja nyt ”pääsin” passiivisesta jäsenestä toimittamaan teille jäsenlehteä. Ensimmäisenä päätoimittajan toimenani tietysti
muutin kaiken... Lehden kokoa suurennettiin hieman, näin kuvat ja artikkelit saavat paremman näkyvyyden
lehdessämme.

Uudistumisen aika.

Uudistunut jäsenlehti ja uusi päätoimittaja
Tuossa yläpuolella on kuva, josta
lasken autoista kiinnostumiseni alkaneen. Kun isäni tuon Glas S Coupen
myi, niin Kari-poika itki. Kaksiovinen
pieni sportti, selkeästi pirtsakka urheiluautohan tuo oli.
Moottoripään urani alkoi 12 vuotiaana Tunturi Sportilla. Ensimmäiseksi
autokseni oli ehdokkaana Autotalon
Vehon kellarissa myynnissä ollut
Porsche. Tuo Porsche 914 houkutteli kovasti, muistini mukaan yksilön
hintalapussa luki tuolloin 6500 mk.
Pirun houkutteleva auto ensimmäiseksi kulkupeliksi. Mutta 193 cm pitkä
laiheliini 47 numeron kengillä ei oikein
tuntenut oloaan mukavaksi siinä.
Sen jälkeen ihastelin Kalliossa myynnissä ollutta Skoda Coupea. Siinä oli
makean näköiset penkit ja luiskaperä,
mutta se jäi ostamatta kun myyjää ei
näkynyt. Vauxhall Viva Magnum tuli
koeajettua ensiautoksi Laajasalossa.

näytti aivan Ferrarilta, Racing Green
väri, hopeinen raita halki auton ja katossa oli kaksi kohoumaa.

Nyt tallissani harrastepeleinä ovat
vm. 2000 Jaguar XKR avokki ja 1978
Honda GL1000 Cafe Racer.

Myyjän mukaan auto oli jäänyt maahan joltain turistilta. Muistaakseni auto
oli Italian kilvissä. Jäi siitä sitten kaupat
tekemättä, 5000 markan
hinta ei ollut paha.

Siipimutteria teemme jäsenille ilman
merkkirasimia. Osallistukaa lehden
tekoon. Antakaa vinkkejä, kirjoitta-

Kerhomme osalta on jo ensi kesän ensimmäiset tapahtumien päivämäärät suunniteltu. Ensimmäinen SBC on toukokuun loppupuolella, 22.5, aikaisemmaksi ei uskaltanut
laittaa. Toivottavasti ennen sitä voitaisiin tehdä vaikka yksi
vierailu jossain toukokuun alkupuolella/puolivälissä.

Omalla harrastepelillä pääsee varmaan tien päälle siinä aprillipäivän tienoilla. Siihen asti täytyy vielä pinnistää. Maailmantilanne ei juurikaan tästä miksikään taida muuttua
tämän kuluvan vuoden aikana, mutta näillä mennään ja ulkona riittää tilaa. Lomat vietetään mitä ilmeisimmin omalla
mökillä ja kotimaan kamaran asfalttia kuluttaessa ja routaheittoja väistellessä. Suomalaiset ovat kuulemma parhaiten
selvinneet korona-ajan välimatkoista ja eristyksestä. Ollaan
vissiin muutenkin tällaisia jörriköitä. Kevättä kohden!
Kai Luoma-Aho
puheenjohtaja
Sports Car Club of Helsinki
kai.luoma-aho@scch.fi

Tämä Fiat kiusasi mieltäni pitkään. Tongin
internetin ihmeellistä
maailmaa kunnes löysin sen sattumalta.
Yhtenä iltana Wayne
Carrini oli televisiossa
ostamassa muistikuvaani täydellisesti sopivaa Fiatia. Siinä se oli,
Fiat-Abarth 750 Zagato “Double Bubble”.

Ensiautoksi tulikin sitten lähes
Porsche - VW1200. EMPIn putkistolla se kuulostikin ihan urheiluautolta.

Muistini mukaan myyjä pyysi autosta 5000 markkaa, nykyään siitä saisi hieman enemmän.
Tosin 19-vuotias Kari olisi tuskin
saanut tuota säilymään ehjänä.

kaa juttuja omista tai naapurin
peleistä, siten saamme lehdestä monipuolisen ja kiinnostavan.

Seuraavan kerran nuori Kari kohtasi
houkuttelevan urheiluauton Toisella
linjalla sijainneessa Harri Salon hallissa. Siellä oli kuvan kaunis Fiat. Auto

Autoja minulla on ollut noin 40 eri
yksilöä. Käyttiksistäni muistiini ovat
jääneet 90-luvun alusta Omega 3000
ja 10 vuoden takaa Cayenne Turbo.

Kari Ketola
kari.ketola@scch.fi
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Harrastepeli on viimeisen päälle rassattu ja rengaspaineet
ja nestepinnat tiukassa seurannassa, ja myöskin akun varaustila. Autolehtiä on kovasti lueskeltu ja alan mahdolliset
nettisivut seurailtu. Vanhat autovideot on katseltu moneen
kertaan. Perheen kanssa on myös tullut vietettyä laatuaikaa
oikein tosissaan. Yhdestä huoneestamme on tullut toimisto ja toisesta lukiolaisen etätyöpiste.

Siipimutterille on löytynyt uusi päätoimittaja Kari Ketolasta ja nettisivujemme luoja Ari Suominen on alkanut Webvastaavaksi. Kerhomme uusista asusteista on toisaalla lehdessä mainos ja ei kun uutta paitaa tilaamaan! Vanhat on jo
parhaat päivänsä nähnyt.

Pian on moottoritie kuuma!
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Teksti Mika Jantunen
Kuvat Matti Hämäläinen

Finnish Jaguar Drivers’ Club ja SccH liukkailla
Tänä vuonna Scch sai kutsun Jagge-clubilta osallistua heidän perinteiseen jäärata-ajeluunsa Pukinpellontien varrella Harvialassa, lähellä
Hämeenlinnaa.
Paikallinen maanviljelijä jäädyttää (käyttäen n. kolme miljoonaa litraa vettä)
pellolleen sään salliessa kolme eri rataa:
Pitkän suoran jossa voi harjoitella
väistöjä tai keilojen kanssa pujottelua,
peltoradan ja ison jääympyrän.
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oli aurinkoinen ja hienon talvinen.
Paikalle tuli järjestäjän porukkaa noin kymmenellä Jaggella
ja loput käyttiksillään. Scch:n jengi saapui toki käyttiksillään koska urheiluautot ovat tähän aikaan vuodesta tallissa.
Yksi P911 ilmoittautui muttei tullutkaan.

Minna Sillankorva opastamassa
kerholaisiamme auton hallintaan
liukkaalla kelillä

Tänä vuonna
onnistuttiin!

Paikalle oli Fjdc varannut aikaisemman tavan mukaan ajokouluttajan rallitähti Minna Sillankorvalta. Edellisellä kerralla tuli yksi rallimies joka otti kyytinsä tai tuli kutsusta
omaan autoomme ja neuvoi. Se koettiin hyödylliseksi.

Järjestäjän stressi oli suuri kelien suhteen koska viime vuonna tapahtuma
piti perua; talvi ei tullutkaan. Alkoi
jo näyttää samalta kunnes muutama
viikko ennen tapahtumaa alkoi kylmetä ja tulla lunta. Lopulta päivämme

Tänä vuonna yllätyksenä tulikin Minna itse sekä toinen
henkilö jotka nyt tekivät lähinnä esteen radalle pääsystä.
Toki taustalla oli turvallisuus ja autojen ehjänä pysymisen
varmistus mutta se aiheutti aikamoisen ruuhkan alkuun.
Tätä järjestäjä pahoittelee. Todettiin taas, että kun radalle
pääsi vapaasti niin sinne mentiin lyhyemmin välein ja no-
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peammin mutta vastuullisesti. Ensi
vuonna pärjättäneen omin voimin.

hävisi tälle vain 4 sekuntia, hyvä suoritus!

Päivän nopeimmat:
MB ML BRABUS sekä
MB190

Paikalla oli myös taukotupa jossa käristettiin omina eväinä makkaraa ja
jutusteltiin autoista.

Yleisön pyynnöstä pidettiin ympyräradalla leikkimielinen kisa jossa
otettiin aika yhdestä kierroksesta
seisovalla lähdöllä jatkaen vauhdista kahden kierroksen kellotukseen.
Nopein oli makeaääninen 4x4 MB
ML Brabus. Takavetoinen MB190
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Rataa kiersi myös Tesla kolmonen
joka otti hienoa filkkaa. Paikalla oli
myös 3x P Cayenne, aivan uusi Ässä-MB ja monta muuta hienoa autoa.
Fjdc:n hovikuvaaja Matti Hämäläinen
otti paljon kuvia ja antoi ystävällisesti
kuvansa käyttöömme.

Eksoottisin auto oli ehdottomasti aito rallikupla josta juttua toisaalla lehdessä. Todella hieno ja yllättävä ilmestys
traikulla tuotuna!

Itse en halunnut lähteä uudella täyssähköautolla koska luvatun +400km
range kuihtuu n. 250:een kilsaan
pakkasilla. Olisin päässyt lataamatta
radalle ja takaisin mutta sitten ei olisi
ollut varaa ajaa kuin muutamia kierroksia...

Suomen vanhimmat olivat
järjestelyiden takana

Niinpä kutsuin avecikseni poikani
Mb 190:llä jolla saimme heittää perää
mukavasti. Olimmepa kerran kolmessa polvessa paikalla kun 80v isänikin
intoutui reissuun mukaan - hieno kokemus!

Täytyy sanoa että olipa taas hieno tapahtuma. Eräs vanhempi jäsen kutsun saatuaan muisteli menneitä kun kymmeniä vuosia sitten Erkylän kartanon patruuna kutsui
samat klubit ajamaan jäälle kartanonsa läheisyyteen. Ovathan klubit maamme vanhimpia perustettuina 1975 ja 1976.
Lisää tällaista!

PS: Loistavana palveluna maanviljelijä on paikalla traktorinsa kanssa valmiina hinaamaan penkasta pois. Tätä
palvelua tarvittiinkin vajaat kymmenen kertaa! Ainoa
pieni haaveri oli Audin etupuskurin vaurio mutta omistaja totesi tämän olleen odotettua korjaten sen välittömästi nippusiteellä!
Päivän saldona oli poikkeuksetta iloisia ja tyytyväisiä jäseniä autoharrastuksemme parissa talvellakin.
Mika Jantunen,
Scch:n hall. jäsen
Fjdc:n klubimestari
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Teksti ja kuva:
Kari Ketola

Millä SccH:n jäsenet kulkevat?
Alkusyksyinen torstai-ilta Gustavelundissa näyttää aivan Britit kohtaavat
-tapahtumalta. Nurmikolle on kerääntynyt lauma brittiläisiä kissaeläimiä
seuranaan Capri, Jensen ja parit Seiskat
samalta saarelta.
Mutta ei, kyseessä on SccH:n torstaikahvit ja pihalla näytillä pieni osa kerhon jäsenten brittiläisistä ajoneuvoista.

Brittejä, jenkkejä,
saksalaisia, ranskattaria, italialaisia...
SccH:n kalusto on paljon monikansallisempaa kuin otsikkokuvasta uskoisi. Jäsenten autolistaa läpi käydessä
joukosta nousi kaksi automallia, joista
jouduin KVG.
Evante 140 TC paljastui yhdeksi brittiläisen urheiluautoperinteen jatkajaksi. Evanten ulkonäkö on lainattu
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reippaasti Lotus Elanista ja moottori
Fordilta. ”Yllättäen” toinenkin nevehööd listassa oli myöskin englantilaista käsityötä.

jonka tuotanto päättyi vuonna 1977
herätettiin 40 vuoden unesta vuonna
2017. Renault käynnisti keskimoottorisen urheiluauton tuotannon vanhoja
muotoja kunnioittaen. Tämän alkuperäisen Alpinen lisäksi kerhomme
rivistä löytyy Renault Sport Spider.
90-luvun lopussa kolme vuotta ja
noin 1800 yksilöä valmistettu Renault
Sportin suunnittelema urheiluauto.

Lenham Le Mans GT, Googlen avulla tämäkin selvisi. Lenham valmisti
sporttisempia lasikuitukoppia Jaguarin, Triumphin, Lotuksen, MG:n ja
Jensen-Healeyn alustoille. Le Mans
GT pohjautuu kaiken tietävän internetin mukaan Austin-Healey Sprite ja
MG Midget tekniikkoihin.

Yleisempää herkkua...

Tuntemattomuus ei ole mikään ihme,
vuosien kuluessa on Briteissä ollut yli
500 autonvalmistajaksi luokiteltua yritystä. Nykyäänkin saarella valmistetaan
yli 30 eri automerkkiä - ja niistä 2/3
kuuluu urheiluautoluokkaan.

Jäsenten autolistan ylivoimainen
voittaja on Porsche 911 moninaisine
malleineen. Vanhin 911 yksilö kerhossamme on listan mukaan vuodelta
1970. Turbollisia 48 yksilön joukosta
löytyy 6 kpl.

Harvinaista herkkua...

Lisäksi yksi 911 Porsche on luovuttanut tekniikkansa VW FF Bonitolle.
Bonito lasikuitukoppineen on aikansa
lapsi, hienoa että näitäkin on säilynyt
harrastajilla. Harvinaisempia Bonitot
ovat kuin Ferrarit, joita kerhon listalla
on yhteensä 13 kpl.

Alpine Renault A 110 vuodelta 1977
on upea peli. Ranskalaisten vastalääke brittisporttien hallitsemaan autoluokkaan. Kuvan kaunis Alpine,

Herkullista
aamiaista...
Tuusulanjärven rannalla sijaitseva
Gustavelund on ollut usean vuoden
ajan Sportscar Breakfast Club -urheiluautoilijoiden kohtaamispaikkana.
Gustavelundissa näet edustavan kattauksen SccH:n urheiluautoja ja paikalla käy myös kuokkimassa kerhomme ulkopuolisia harrastajia.
Vuoden 2021 SBC-aamiaiset ovat:
22.5., 5.6., 3.7., 17.7., 14.8., 28.8. ja
viimeinen aamiainen 11.9.
Seuraa kerhon nettisivuja
mahdollisten muutoksien varalta.

Tule herkuttelemaan!

Kuva: Gustavelund

Katso autolistaus seuraavalta sivulta >>>
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SAKSA vs.
MUU MAAILMA
138 - 212

Listattaessa kerholaisten omistuksessa olevat autot saamme
monipuolisen listan urheilu- ja GT-autoja. Suomalaisista
autokerhoista vain Porsche Club Finlandilla on enemmän
stuttgartilaisia villihevosia listallaan kuin meillä.

Porsche onkin kerhomme yleisin automerkki 70 yksilöllään.
Hyvänä kakkosena tulevat Mercedes-harrastajat 24 autolla.
Kolmanneksi yleisin urheiluauto jäsenistössämme on Tabe
Slioorin rakastama Chevrolet Corvette.
2 kpl
7 kpl
1 kpl
3 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
2 kpl

Ac Cobra replica
Alfa Romeo 2000 GTV
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Alfa Romeo Spider
Alpine Renault A 110
Aston Martin DB7
Aston Martin DB9
Aston Martin V8
Auburn
Boattail Speedster replica
3 kpl Audi TT
6 kpl Austin Healey 3000
4 kpl Austin Healey Sprite
1 kpl BMW 1600 GT
1 kpl BMW 3.0 CSA
1 kpl BMW 330 Coupe
1 kpl BMW 635CSi
1 kpl BMW 850i
4 kpl BMW i8 coupe
7 kpl BMW Z3
17 kpl BMW Z4
4 kpl Caterham 7
21 kpl Chevrolet Corvette
1 kpl Chrysler Crossfire SRT
2 kpl Datsun 240Z
1 kpl Datsun Fairlady
1 kpl De Tomaso Pantera
1 kpl Dodge Stealth R/T
4 kpl Dodge Viper RT 10
1 kpl Donkervoort D8 Cosworth
1 kpl EG Autokraft
Daytona Replica
1 kpl Evante 140 TC MkI
13 kpl Ferrari eri malleja
3 kpl Fiat Barchetta
1 kpl Genesis coupe 380 GT
1 kpl Ginetta G33
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1 kpl
1 kpl
1 kpl
8 kpl
2 kpl
5 kpl
1 kpl
1 kpl
5 kpl
8 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl

Teksti Mika Jantunen
Kuvat Kari Ketola

Possun ja Mesen ylivoimasta huolimatta Saksa hävisi muille
valmistusmaille 138 - 212. Selvä häviö. Muu maailma voitti
Saksan tälläkin kertaa.
Bensiini on ylivoimainen autolle tarjottavana polttoaineena... Hybridit ovat nousussa kerhossammekin neljän BMW
i8 sportin ansiosta. Täysin sähköisiä ei vielä kerholistastamme löydy, mutta kyllä sekin aikaa vielä tulee.

Honda Beat
Honda NSX
Honda S2000
Jaguar E type
Jaguar F-type
Jaguar XJS
Jaguar XK
Jaguar XK120
Jaguar XK8
Jaguar XKR
Jensen Healey
Jensen Interceptor III Lamborghini Diablo
VT Roadster
1 kpl Lamborghini Gallardo
1 kpl Lamborghini Jalpa, 1986,
1 kpl Lamborghini Urraco
1 kpl Lancia Fulvia Coupe
1 kpl Lancia Montecarlo
1 kpl Lenham Le Mans GT
1 kpl Lexus SC430, 2002
2 kpl Lotus Elan S2, vm.1965
6 kpl Lotus Elise 111, 2003
1 kpl Lotus Elite Mk14, vm.1962
2 kpl Lotus Esprit S3, vm.1987
2 kpl Lotus Excel, 1985
1 kpl Lotus Exige 260 S
3 kpl Lotus Seven
24 kpl MB eri malleja
12 kpl MG MGB Roadster
1 kpl MG MGF, vm.1997
2 kpl MG Midget TC, vm. 1946
1 kpl MG MGA 1500 Roadster
2 kpl Maserati 2.24v
1 kpl Maserati 222E
4 kpl Maserati 4200
1 kpl Maserati Mistral

7 kpl
3 kpl
1 kpl
1 kpl
3 kpl
4 kpl
3 kpl
2 kpl
3 kpl
1 kpl
1 kpl
48 kpl
1 kpl
1 kpl
3 kpl
6 kpl
1 kpl
7 kpl
2 kpl
1 kpl
1 kpl
2 kpl
1 kpl
1 kpl
3 kpl
2 kpl
2 kpl
1 kpl
1 kpl
3 kpl
2 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl

Mazda MX-5
Mazda RX-7
Mazda RX-8
Mclaren 720s
Morgan
Nissan 300ZX Twin Turbo
Nissan GT-R
Opel GT 1900
Opel Speedster
Panther Kallista
Porsche 356 B
Porsche 911
Porsche 912
Porsche 924
Porsche 928
Porsche 944 S2
Porsche 968 CS
Porsche 987 Boxter S
Porsche Cayman S
Renault Sport Spider
Saab Sonett III, vm.1973
Smart Roadster
Studebaker Avanti
Sunbeam Alpine Tiger
Triumph 4 TR
Triumph GT 6
Triumph TR 6
Triumph TR3A
TRIUMPH TR5PI
TVR Chimaera 500
Vauxhall vx220
Volvo P 1800, vm.1968
VW FF Bonito
911 Porschen tekniikalla
VW Karmann Ghia TC
Westfield Seven

EI MIKÄÄN
TAVALLINEN
PAHNAPUHALLIN!
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Kirjoittajan omakohtaiset
kokemukset Kuplasta:
- Äidilläni oli Kupla rekkarilla HÄ- ylä-sivuvinkkareilla, joita 10-vuotiaana häpesin
kun pidin niitä vanhanaikaisina.
- Isälläni oli lyhyen aikaa Kupla jossa 		
Porschen moottori, se oli kova kulkemaan
- Kuplassa oli kiva tila lapsille takapenkin
takana
- Surkea lämmityslaite, aika kylmä talvella
mutta hyvä lähtemään käyntiin ja
etenemään hangessa
- Eka autoni oli punainen 69-Kupla ZRN-25.
Kerran moottoritien alussa heitin bussin
takaa ohituskaistalle. Kun mittarissani oli
se max 125kmh niin Rajalan Scania 146S
meni ohi.....
- Kerrottiin että aurauskuski menee
Kuplalla töihin ( kun muilla ei päässyt )
- Ikivitsi kyllästymiseen asti:
Kupla, Kupla, Kupla - ISI!

RAAKAA VOIMAA - 125 hp!

JÄÄRATAPÄIVÄMME
EKSOOTTISIN VIERAILIJA
Scch:n ja Jaguar-Clubin jäsen Juha Liukkonen tuli Harvialan jääradalle 6. helmikuuta todellisella harvinaisuudella: AAW Racingin
Team-kilpatallin entisellä Kuplalla. Juha on harrastanut historic-ralleja ja sai tietää että tätä aitoa entistä Antti Aarnio-Wihurin
kilpatallin Kuplaa oltiin myymässä ulkomaille. Juha päätti tehdä
ison kultturiteon ja pitää Kuplan Suomessa. Onneksi!

Yksi kuudesta valmistetusta
AAW Racing -Kuplasta
Näitä AAW Racingin Kuplia oli alunperin kai kuusi kappaletta.
Tämä yksilö perustuu 1302S Kuplaan. Siinä oli siten tehtaalta tullessaan levyjarrut edessä ja McPhersonit. Kilpakuplaan vaihdettiin Bilsteinit tai Konit joka nurkkaan, laitettiin välitetty vaihteisto
ja asennettiin pohjapanssari sekä viritettiin.
AAW:n Kuplat viritti Keijo Ikäheimo saaden niistä 125 hevosvoimaa joka on upea luku silloin vieden kevyttä (n. 780kg plus kuski)
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MITÄ MIELTÄ
JEREMY ON?

autoa todella hyvin etenkin talviralleissa kun autossa on isot 15 tuuman
vanteet ja moottorin paino takana vetävien pyörien päällä.

Merkittävä osa
suomalaista
rallihistoriaa
Autolla ovat ajaneet kilpaa ainakin
Ulf Grönholm, Taru Ketonen ja Lasse Sirviö. Kupla oli kuudes sarjassa
1971, hieno saavutus.
Tässä yksilössä on 48-Weberit joten
bensaa koneelle riittää ja kulku on sen
mukaista. Auto on ollut 70-luvulla
Tunturirallissa ainakin kuusi kertaa.

Kuplassa oleva liekkimaalaus on alkuperäisestä poiketen toteutettu teippaamalla lumpeen
vihreän värin päälle.

Alfa Romeo 4C Coupe

Nykyinen omistaja osti auton 2003 ja
ajoi sillä Tunturirallin 2004. Sen lisäksi Juha on ajanut useita muita ralleja,
ehkä 3-4 kertaa vuodessa. Pari kertaa
on auto hänen aikanaan mennyt katon kautta ympärikin.

”Se on hirveä auto täynnä kaikenlaisia vikoja, joista muut autonvalmistajat ovat päässeet eroon jo vuonna 1972.
Silti ihailen sitä... Kaikkine vikoineen ja oikkuineen se tuntuu ihmiseltä.”

Porsche 911 Targa 4 GTS

Jonkin verran haastetta tuo se, että
historic-renkaat tehdään nykyään alkaen n. 1200 kilon autoihin jolloin ne
ovat kevyeeseen autoon varsin jäykät.

”Pidän GTS:stä koska GTS kuulostaa hyvältä. Pidän Targasta koska se näyttää upealta.
Takalasi harjatulla alumiinikaarella on tyylikäs. Kyllä, se tekee autosta raskaan, hitaan ja äänekkään.
Mutta se on ainostaan heikkojen ja hölmöjen ongelma. ”

AAW Racing valitsi Kuplien väriksi
lumpeenvihreän
liekkimaalauksen
kera. Nyt liekit on korvattu teipein.
Väriyhdistelmä on todella ainutlaatuisen upea.

Kestävä, luotettava,
museokatsastettu...

Jeremy ”Jezza” Clarkson on mies, jolla on mielipide.
Kaikesta. Lisäksi hän tietää kaiken autoista - joten
hänen mielipiteensä ovat totta. Rehellisiä mielipiteitä. Mielipiteitä, jotka pyllistävät sinne minne
Jezza haluaa. Oheiset näkemykset poimittu hänen
kirjastaan Really?

Nissan GT-R
70-luvun ralliauton konttorinäkymä ei kauhean paljon eroa perusautosta, rundimittari ja
iso punainen merkkivalo tärkeimpänä moottorin henkivakuutuksena hyvin nähtävillä.

Juhan Kupla on varsin luotettava
kaveri sillä moottoriakaan ei ole tarvinnut avata vuosikausiin. Rallit ovat
yleensä yksipäiväisiä jolloin erikoiskoekilsoja tulee n. 50-60 ja siirtymää
lisäksi n. 150km. Talvella rallissa käytetään normibensaa ja jäänestoa sekä
piikkirenkaita.

”GT-R on viiden tähden auto. Halutessasi ajaa lujaa kelissä kun kelissä ja millä hyvänsä tiellä ei yksikään muu auto pääse edes lähelle Nissan GT-R:n suorituskykyä.”

Mazda MX-5
”Tämä auto on paras lääke masennukseen. Et yksinkertaisesti voi olla huonolla tuulella ajaessasi MX-5:llä.”

Bentley Continental GT
”Bentley kertoo että autot valmistetaan alusta alkaen Crewen tehtaalla.
Fakta kuitenkin on, että kaiken brittiläisyyden alla on Porsche Panameran alusta.”

Kupla on maantieliikenteeseen soveltuva ollen museokatsastettu ja taas on
edessä 4 vuotta ajoa ennen seuraavaa
katsastusta!

Chevrolet Corvette Z06
”Jos haluat hyvän auton, osta auto joka on tehty mantereella joka antanut maailmalle Shakespearen,
Monet´n ja Emerson, Lake & Palmerin. Euroopassa asiat tehdään hyvin. Amerikassa tehdään Disneytä.
Z06 on kuin Disney tekemässä rajua dokumenttia Afrikan sodista.”
Weberit huolehtivat 1600 kuutioisen moottorin janon tyydyttämisestä. 780 kiloa painava
auto liikkuu kohtuullisen liukkaasti moottorin sisällä piilottelevien 125 hevosen avulla,
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Yllä olevat mielipiteet ovat englantilaisen maatilapuotia pitävän Jeremy Clarksonin mielipiteitä.
Ne eivät kuvasta SccH:n mielipiteitä autoista.
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Teksti ja kuvat:
Kari Ketola

Bugatti Type 35

1985
GROSSGLOCKNER

50 VUOTTA

Vuosi 1985, kesäkuu ja kesäloma. Alla
oli ensimmäinen GT-auto - pakasta
vedetty Citroen BX GT19 ja moottoritie oli kuuma.
Keski-Europassa oli omat valuutat ja
rajapuomit. Lompakossa Diners Club
-maksuaikakortti, jolla ei koko loman
aikana tehnyt mitään. Cash only ja sekin vain saksankielellä. Passin välissä
nippu matkashekkejä, niitä sitten rajan ylityksen jälkeen piti vaihtaa demmeiksi, frangeiksi tai muuksi käyväksi
valuutaksi.

Veritas RS2000 CCM
Grossglocknerin
juhlavuosi
Onni oli myötämme ajankohdan
kanssa. Olimme Itävallassa sopivasti.
Grossglocknerilla, Itävallan korkeimmalla vuorella oli juhlavuosi.
Mutkikas ja upea vuoristotie täytti sopivasti 50 vuotta. Itävaltalaiset osasivat
juhlistaa tietä asianmukaisesti.
Vuonna 1949 oli tiellä järjestetty edellisen kerran kilvanajo mäkeä ylös. Yhdeksäs kesäkuuta serpentiinillä kisaili
noin 100 ennen vuotta 1940 valmistettua autoa ja moottoripyörää.
Iltapäivällä radan ottivat haltuunsa historialliset skabarit.
Mäkeä ylös kiipesivät mm. BMW:n
tyypin 315 ja 329 -urheiluautot, Bugattin 1500 cc Type 37 ja 2-litrainen Type
35, Veritas RS2000 ja kuvankaunis
Alfa Romeo 6C 1750 -replika.
Autojen lisäksi mäkeä kiipesi upeita
vanhoja konepyöriä. Mutta ne autot :-)
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31 000 000 dollarin auto
Nopeimmin mutkat veti suoriksi Mercedes W196 Hopeanuoli. Silver Arrow taittoi pikataipaleen mäkeä ylös
70 km/h keskinopeudella. Onhan se tietysti hieman
epäreilua, kun kilpakumppanien autot ovat jopa vuosikymmeniä vanhempia, mutta elämä on.
Goodwood Festival of Speedin huutokaupasta ostettiin muutama vuosi sitten Juan Manuel Fangion Silver
Arrow 31 miljoonan dollarin taskurahoilla. Pohja-ajan
mäessä tekikin Fangion kilpakumppani 50-luvun puolivälistä samanlaisella autolla - saksalainen F1-kuljettaja
Hans Herrmann.
Hans Herrmann voitti 1970 Le Mansin 24 tunnin kisan
Porsche 917 -autolla. 15 vuotta myöhemmin Grossglocknerin mäkikilpailun voitto nykyisin mittaamattoman arvokkaalla Mercedeksellä oli hieno suoritus ja oli
hienoa olla paikalla

Grossglockner
Grand Prix 2012
Kuvaa tämä QR-koodi
kännykkäsi kameralla ja katso
Youtubesta Grossglocknerin
vuoden 2012 Grand Prix
-ajojen menoa.

Alfa Romeo 6C1750 replica
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Auton
vuokraus

Karppidekkarisarjaan
Lontoo 11.4.2015 klo 16:15

Jalkakäytävällä seisova sinipaitainen herra saapui kauniilla Lambollaan.
Hänen perässään saapui takana näkyvä Rolls Royce, Rollssin kuljettaja oli
selvästi Lambomiehen autonkuljettaja. Ne piirtää kenellä on liitua.
Onko sinulla tarinoita ja kuvia kerholehteen ja nettisivuille?
Lähetä viestiä kari.ketola@scch.fi ja annetaan tarinoidesi kuulua.

JÄSENMAKSU 2021?

Huomasithan sähköpostisi joukossa SccH:n jäsenmaksun. Vain jäsenmaksun
maksaneilla on oikeus osallistua SccH:n tapahtumiin ja saada Siipimutteri-lehti.
Vielä ehdit maksamaan jos on meili mennyt spammiin.
Maksutiedot:
Tilin n:ro: FI83 8000 1170 3020 39
Maksun saaja: Sports Car Club of Helsinki
Maksun määrä: 40,00 €
Viite: 1070 (lisää tarvittaessa nollia eteen eli
alkuun, ellei pankkisi muuten hyväksy viitettä)
Eräpäivä: HETI

Jos maksat jäsenmaksun
muulta kuin omalta tililtäsi
älä käytä viitettä vaan kirjoita
viestiin maksetun jäsenen
nimi.

Teksti: Hannu Lehmussaari Kuvat: Dionysos Films Oy
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Kuvat: Kari Ketola
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Kuvausrekvisiitalle
3489 km mittariin
Ensimmäiseen tuotantokauteen mahtui kaikkiaan parikymmentä kuvauskertaa ja noin 70 kuvauspäivää, sekä
3489 km. Eli ei auto ollut pelkästään kuvausrekvisiittana
taustalla, vaikkakin suurin osa kilometreistä tulikin siirryttäessä kuvauspaikalle ja takaisin.
Eikä moinen lainailu onnistunut ilman pieniä vaurioita,
joista itse ”syytän” kuvausporukan huoletonta asennetta ja
kyvyttömyyttä ymmärtää harrasteauton ja tavallisen kinnerin eroa. Esimerkiksi keskikonsolin kehys meni vaihtoon,
kun joku oli kiivennyt sen yli ja kuraisella kengällä tallannut syvät naarmut kehykseen. Ei kallis osa, mutta todella
työläs vaihdettava, kun purkutyö alkoi takapenkkien irrottamisesta.

Käytön jälkiä siellä ja täällä
Toisena esimerkkinä oli konepellin ja ajovalojen kansien
naarmuttaminen, kun joku fiksu oli pyyhkinyt kurat pois
kuiviltaan millä lie käsipaperilla jättäen maalipintaan karkean hiekkapaperin näköiset naarmut. Konepellin maalaus
sinetöitiin, kun myöhemmin joku oli istuttanut tripodin
imukupeilla konepeltiin aiheuttaen kolme näkyvää kuoppaa, jotka peilasivat pahasti.
Kuvausten päätyttyä pidimme loppukatselmuksen, jossa
auto käytiin läpi ja teimme listan, jossa lueteltiin tuotantoyhtiön lukuun korjattavat asiat.

Kerhomme filmitähti
Porsche ei kelpaa

BMW kelpaa

ja ja sitten alkoikin auton hienosäätö
kuvauskuntoon.

Elokuussa 2016 tuli kerhomme jäsenille kysely, josko jollain jäsenellä olisi
auto vuokrattavaksi YLE:n tulevaan
Karppi-dekkarisarjaan sen päähenkilön esittäjän autoksi. Kyselyssä oli
määritelty, ettei auto saa olla Porsche
(ruotsalais-tanskalaisessa Silta-sarjassa oli) ja värin pitäisi olla musta tai
muuten hillitty (ei punainen tai keltainen).

Kerhosta oli tullut kahdeksan tarjousta ja minulle osin tuntemattomista
syistä johtuen tuotantotiimi valitsi minun auton sarjaan. Osasyynä valintaan
lienee ollut edullinen vuokrahinta ja
sarjan saksalainen osasponsori, mutta
itselleni tämä oli askel kohti uteliaisuuden verhoamaa maailmaa.

Tuulilasi vaihtoon,
BMW-merkit piiloon

Tuonkaltainen määrittely herätti mielenkiintoani niin paljon, että vastasin
kyselyyn ja ilmoitin autoni olevan käytettävissä, kunhan minulla on sijaisauto käytössä, km-korvaus ja tankki
täynnä. Ei siis mikään rikastumiskeino, vaan enemmänkin vain 8-sarjan
Bemarin mainostamista.
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Seuraavaksi alkoikin sitten sopimuksen sorvaaminen. Tärkein paperi koko
vuokraustapahtumassa, sillä siinä tulee olla määritelty vastuut, jos/kun
jotain menee rikki. Samalla sovimme
alkukatselmuksen, jossa todettiin autossa jo olevat viat ja kolhut valokuvineen, ettei niistä tarvitsisi jatkossa
vääntää kättä. Pienellä veivaamisella
saatiin sopimus kasaan ilman juriste-

Merkittävin muutos oli tuulilasin
vaihto kirkkaaseen. Omassani oli yläreunassa vihreä tummennusraita, joka
sai hauskan efektit autossa olevien
kasvoille käytettäessä valonheitintä:
naamat olivat joko kokonaan tai osin
vihreitä riippuen valon korkeudesta.
Tuotantoyhtiö toki maksoi uuden
tuulilasin ja vaihtotyön mennen ja tullen, kuten sopimuksessakin luki.
Toinen hymyä herättävä asia oli
BMW-logojen teippaaminen mustiksi
konepellistä ja takaluukusta. Ei kuulemma saa olla tuotemainontaa, jos ei

BMW 850i

Onneksi vuokrasopimuksessa oli erikseen mainittu Hupi-Auto Oy vastuullisena korjaamona, ettei tarvinnut alkaa
kädenvääntöä tästä aiheesta. Ja mansikkana kakun päällä
sain nimeni 1. kauden lopputeksteihin. :)

ole sponsori, vaati YLE. Mutta vanteiden logoja ei kukaan
hoksannut teipata...
Olimme sopineet, että auto
noudetaan kuvauksiin silloin
kun on tarve ja minulle toimitetaan jonkinmoinen sijaisauto,
ettei tarvitse liikkua julkisella
Bemarin ollessa linssiluteena.
Samaten oli sovittu, että tankki
on täynnä ysikasia luovutettaessa
ja auto pestynä kelien salliessa.
Tämä toimi hyvin kuin junan vessa menneinä aikoina. Ja jokaisesta
kuvaussessiosta tietenkin täytettiin
ajopäiväkirja. Kerran tosin piti
huomauttaa lattialla olevista pikaruokapusseista, jotka auton takaisin toimittanut kuvausassari siivosi
haukkuen näyttelijöitä painokelvottomin ilmaisuin.
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Toinen kausi, talvikuvaukset alkavat
Kun tieto toisen kauden tuotannon
alkamisesta tuli minulle, otin yhteyttä
ohjaaja-käsikirjoittajaan ja sovimme,
että autoni on taas käytettävissä.
Alustavan suunnitelman mukaan kuvausten piti alkaa seuraavana keväänä,
joten pakkasin Bemarin talvisäilöön
ajokelien loputtua syksyllä. Joulun alla
sitten aikataulu muuttui sarjan pääosan esittäjän aikatauluista johtuen
ja kuvaukset alkaisivat jo tammikuun
alussa (5 arkipäivää jäljellä).
Pienellä hosumisella saimme sopimuksen aikaiseksi ja kaivettua auton
varaston takarivistä odottamaan tuulilasin vaihtoa (vanha lasi oli tallessa).
Tuotantoyhtiö oli toiselle kaudelle
hankkinut alihankkijan vastaamaan
kaikkien tarvittavien autojen vuokraamisesta jne. Kuulosti hyvältä asialta,
sillä 1. kaudella Bemari oli ”amatöörien” armoilla ja nyt oli kuulemma tulossa ammattilaiset asialle. (Ammattilaiset my ass, etten pahemmin sanoisi.)
Sovin tuotantoyhtiön kanssa, että pitävät autoa koko kuvausajan hallussaan, ettei tarvitsisi kikkailla vaihtojen
kanssa. Minulle riitti, että autolle oli
säilytyspaikka katon alla, ettei tarvitse tapella jäätyvien ovi-ikkunoiden
tiivisteiden kanssa (karmiton ikkuna
ja tiivisteet korin puolella). Alussa
näytti hyvältä ja autoalihankkijalta tuli
säännöllisiä viestejä siitä, miten asiat
menevät.
Itse en siis nähnyt autoa koko talven aikana ja oletin kaiken olevan
kunnossa heti alussa olleen teknisen
vian korjaamisen jälkeen. Vaan eipä
mikään auto parane lainaamalla, var-

sinkin kun sillä ajetaan paljon talvisissa olosuhteissa. Kuvausten aikana
matkamittariin kertyi 5390km, mikä
on paljon enemmän kuin alunperin
minulle ennustettiin.
Yhtenä lisämausteena oli vuosikatsastus, joka piti suorittaa vuokra-aikana
Hupi-Auton toimesta (en luottanut
siihen, että autoalihankkija veisi lei-

malle). Hieman ennen katsastusajan
takarajaa auto ”ilmestyi” Hupi-Auton
pihalle ja sitten minua alkoi harmittaa. Auto oli likainen sisältä ja päältä
roskien (tyhjät olut- ja limutölkit, pikaruokapakkaukset jne.) ollessa määräävä sisustuselementti ja ulkopinnan
ollen sen näköinen, ettei autoa ole
pesty aikoihin.

Kuvausten jälkeen oli
kädenväännön aika
Koeajon jälkeen ...utuskäyräni otti
jyrkän kulmakertoimen ylöspäin:
moottori röpisi ja pärisi kuin pelistä
puuttuisi 2-4 pyttyä ja oikea takapyörä
pomppi pienissäkin kuin levoton koripallo. Takapyörälle oli selkeä selitys:
iskunvaimentaja oli totaalisen kuollut ja sen yläpään kiinnitys (varaosaa
ei saanut, piti teettää) oli hajalla, että
pääsi kolisemaan kuin lasten helis-
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tin. Jotenkin jäi arveluttamaan tämän
”ammattilaisfirman” ammatilliset taidot, kun eivät olleet edes huomanneet
takakulman vapaata pomppimista,
saati sitten moottorin käyntihäiriöitä.
Jatkotarkastelussa löytyi vielä maalivauriot oikean oven takareunasta
ja takalokasuojasta. Aivan kuin joku
olisi kulkenut taisteluvyössä sisään ja
ulos ovenkarmeja kolistellen. Lisää
maalattavaa löytyi, kun huomasin
takaluukun ja oikean C-pilarin takalasin puoleisissa kanteissa jääskraban
(ilmeisesti?) jäljet. Oli skrabattu ihan
pohjamaalia myöten.
Kaikki muut kolhut ja puutteet saatiin sovittua tuotantoyhtiön kanssa
helposti, mutta moottorin käyntihäiriöistä kehkeytyikin sitten koko kesän
mittainen kädenvääntö, jossa loppujen lopuksi sovittiin kiinteä korvaussumma kompromissina. Harmillisesti
neuvottelut venyivät elokuulle (heinä-

kuussa olivat lomalla) ja kesän ajonautinnot jäivät väliin, kun en halunnut
ryhtyä syvälliseen selvittelyyn omalla
kustannuksella.
Loppujen lopuksi vika löytyi, kunhan
ensin löysin paikan, jossa oli oikeantyyppinen testeri ja osaamista sen
käyttämiseen. Eihän 300 000 km ajettu moottori uutta vastaavaksi korjaantunut, mutta isolta remontilta sentään
vältyttiin.
Karpin kolmannen kauden kuvaukset
ovat uutisten mukaan alkaneet, mutta jostain syystä eivät edes kysyneet
Bemaria mukaan. Eli jännin paikka
on, että miten Bemari käsikirjoitetaan
ulos sarjasta? Onnettomuus, vai sivurepliikissä vain maininta esim. myynnistä tms.

Kannattaako kuvauksiin vuokraaminen?
Lainaamalla harva asia muuttuu paremmaksi. Suomen tuotantobudjeteilla ei pääse rikastumaan ja km-korvaus
kattaa vain normaalin kulumisen. Jos
kuitenkin vuokraa, niin kannattaa pitää
huoli siitä, että sopimus on kunnossa. Muutoin saattaa jäädä nuolemaan
näppejään, kun kolhittu auto palautuu
kuvauksista isoine ja kalliine vikoineen.
Kokemusta filmauksista paikan päällä
ei kertynyt, joten se jäi tavoittamatta.
Saipahan Bemarini maailmanlaajuista
mainetta Karppi-sarjan Netflix-levityksen myötä. SccH:n hallituskaveri kertoi Jenkeissä asuvan kaverinsa
kommentoineen sarjaa ja autoa, johon
kaveri oli tuumannut: ”joo, mä olen
ajanut sillä autolla”.
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UUDET JÄSENET:
Tervetuloa SccH-kerhoon, arvoisat uudet jäsenet:

Seppo, Espoo, BMW Z4
Pasi, Vantaa, BMW Z4
Antti, Helsinki, Opel Speedster
ja Porsche 911 turbo
Tuija, Helsinki, Jaguar XK8
Rafael, Ekenäs, Nissan GT-R
Jouni, Vantaa, BMW Z3
Jonne, Kukkila, BMW i8
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Marko, Helsinki, Maserati 2.24v
ja Porsche 911
Kari, Tampere, Jaguar XKR
Jari, Lahti, Jaguar XJS
ja Porsche 928
Kari, Kerava, Karmann Ghia TC
Janne, Helsinki, Datsun 240Z

TULE MUKAAN

TEKEMÄÄN

SIIPIMUTTERIA!

Tule mukaan toteuttamaan itseäsi
jäsenlehtemme, sosiaalisen median
kanaviemme ja www.scch.fi sisällön luonnissa.

Siipimutteri-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Lehtemme ja sähköiset kanavat tarjoavat jäsenistölle
ajanvietettä ja hyödyllistä tietoa - tässä on Sinulle
mahdollisuus kirjoittaa, kuvata ja tehdä videoita
omassa tahdissasi jäsenistömme iloksi.
Tyrkkää meiliä:
kari.ketola@scch.fi
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