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Kerholehden ilmestymispäivät 2015

Numero 4/2015  Aineiston viim. jättöpäivä 20.10.2015 Lehti ilmestyy 11/2015
Ilmestymisaikataulu on viitteellinen. Toimitus pidättää oikeuden muutoksiin.

Ilmoitushinnat 2015  Neliväri ilmoitukset (ALV 0%)
Aukeama  200€  1/2 sivua 50€
Koko sivu 100€  1/4 sivua 25€

MiniClub Flying Finns ry. jäsenlehti - Painopaikka Kopio Niini Oy, Tampere. Painosmäärä 750 kpl.
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehteen tarkoitettu aineisto voidaan toimittaa sähköpostilla osoitteeseen
lehti@mcff.net tai mcff.jasenlehti@gmail.com  

3/ 2015
Numero:

135

Austinta!

Luomisen tuskaa vois olla tän hetkinen olotila tätä lehteä tehdessä.
Lehteä on mukava tehdä mutta kun tietokonetaidot eivät kohtaa visioita meikäläisellä.
Aivan mahtavia tapahtumia on jo tältä ajokaudelta takana ja edessä siintää lisää. 
Ollaan aktiivisia ja pidetään lippu korkealla. Muistakaahan heittää tännepäin 
ideoita,ehdotuksia,juttuja,tarnoita,ruusuja,risuja...
Kaikki palaute on rakentavaa palautetta.
Erityiskiitos Tuula Koppaselle IMM-reissun raportista.
 

Esa

Morris!

Niin se vaan on kesäkuukaudet vierähtäneet, vaikka kesäkelit vasta nyt elokuussa 
alkoivatkin. Meidän Mini on saanut kilometrejä tällä ajokaudella jo useamman tuhan-
nen ja hyvä niin! 

Lahti tiimi järjestää kauden päättäjäisajelut 5.9 klo 11.00 ja starttaamme Lahden Sa-
tamasta. Toivottavasti tulette sankoin joukoin paikalle! Ja olen kyllä tilannut kauniin 
kelin sille päivälle.

Seuraavana paikallisjaostojen haastevuorossa on Lahden tiimi ja toivoisinkin, että 
saisin juttuun apuja tiimiläisiltä...

Moikataan kun tavataan!

- Suski
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www.mcff.net

mini2.fi/forum

Minikerhon uutiset ja ajankohtaiset 
asiat löydät netistä osoitteesta

MiniFoorumin löydät osoitteesta

https://www.facebook.com/
groups/57050839392/

Moicca Kaikki jäsenet.

 Kesä rupeaa olemaan pitkällä ja syksy tulla tepsuttaa...
Tapahtumia on ollut ja vielä niitä on edessäpäinkin...
On vielä Ratapäivää uudehkolla Pesämäen moottoriurheilukeskuksessa olevalla 
moottoriradalla,joka valmistui kaikessa hiljaisuudessa viime vuonna.
No nyt on hyvä mahdollisuus tutustua tuohon “Mikki Hiiri” rataan, joka varmasti tarjoaa 
haastetta monilla erillaisillamutkayhdistelmillään.
Sen peräänhän on taas tarjolla illanviettoa vähän matkan päässä ja saadaan puida miksi 
joku on nopeampi kuin toinen mutkissa ym ym...yhteisen oleskelun ja ajanvieton ohessa.

Syksynhän päättää Turussa pidettävä syyskokous jossa taas päätetään yhdessä 
tulevaisuudesta ja muusta mielenkiintoisesta.
Kokouksen jälkeen onkin vuorossa päivän päättävä pikkujouluristeily jossa varmasti 
riittää puhetta ja iloista mieltä, joskin seuraavana päivänä voi mieli olla apeampi.....

Tänä kesänä on ollut kelejä jokaiselle ja IMM liettuassa tarjosi sitä hellettä ja palaneita 
(punaisia) MINIstejä, ja tuomisinaan ehkä kautta aikain ensimmäinen ajosuorituksella 
hankittu Palkinto autoslalomissa, ja tuojana oli IMM neitsyt Jussi Koukku,
joka hankki hienolla ajollaan pytyn kotiin kirjahyllyyn.. Hieno suoritus vaikka ajallisesti 
nopeampi suomalainen jäikin palkinnoitta, vaikka kuinka antoi tasoitusta suksiboksilla ja 
rauhallisuudellaan..
Kesäkokouskin vietettiin Kolin hienoissa maisemissa ja tietty tiedettiin etukäteen 
että joillekkin pitkä matka on liikaa ja MINIen määrä voi jäädä pieneksi, mutta ei se 
tapahtuman arvoa tai arvostusta vähennä yhtään.
Kelit olivat loistavat ja tapahtuma sujui (minun) pienistä ennakkoluuloista huolimatta 
todella hyvin ja järjestelyt voivat aina mennä paremmin mutta Helsinki Team suoriutui 
hyvin kaikesta.  Kiitos heille  :)
Itse tätä kirjoittaessa olen vielä ex puheenjohtajan kanssa vielä lähdössä kesän 
toiseen IMM tapahtumaan ja kun te tätä luette niin moni on jo lukenut tapahtumasta 
naamakirjasta ja kuullut juttuja kiertoteitä pitkin.
Tapahtumahan on/oli  IMM 95 Reunion Ruotsin High Chapparalhissa missä 95 
järjestettiin IMM, nyt on 20v juhlan aika.

Siitä lisää seuraavissa jutuissa.
Kiitos kaikille kivasta ja mukavasta kesästä ja nähdään kun ollaan tarpeeksi liki..

T: Markku   pj toistaiseksi...
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Mobilia, 9.5.2015

Tämän vuotinen avajaisajelu vietettiin 
tuttuun tapaan Mobiliassa, Kangasalalla, 
hyvin kylmässä kevätsäässä. Eipähän Minien 
lämmöt päässyt nousemaan. Siitä huolimatta, 
osallistujia saapui runsain mitoin paikalle.

Paikalle saapuneet vaihtoivat kuulumisia kes-
kenään iloisin mielin, ollaanhan me kerholai-
set leppoisaa ja ystävällistä väkeä.
Piha-alueella käytiin myös hieman osakaup-
paa auttaen harrastajia saamaan projektejaan 
eteenpäin tai vaikkapa hankkimaan osia 
jemmaan.

Pullakahvit sisätiloissa nautittuna kirvoitti 
mukavaa puheensorinaa kahvilan puolelle 
ja tupa täyttyikin Ministeistä melko pian 
kylmää tuulta ja hetkittäisiä tihkusateita 
pakoon.

Pihan kauneimmaksi Miniksi valittiin Tom 
Jahnin Mini. 

(Valitettavasti toimituksella ei ole kuvaa 
kyseisestä autosta. Pahoittelumme.)

Teksti ja kuvat: E. Ignatius
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International Mini Meeting  21-24.5.2015

Toukokuun toiseksi viimeinen viikko alkoi kiireisesti: 
ylioppilaskokeiden tulokset julkistettiin maanantaina ja 
kutsut niihin piti viimeistellä ja saada matkaan ennen IMM 
2015-reissuun lähtöä.  Reissu sinällään oli allekirjoittaneelle 
ensimmäinen laatuaan joten pakkaaminen vaati sekin oman 
aikansa sekä konkarin konsultointia.

Yo-kutsut putosivat postilaatikkoon tiistai-iltana klo 21.15 ja 
pää asettui tyynylle hieman myöhemmin. Hyvät unenlahjat 
omaavana uni tuli silmään miltei välittömästi. Herätyskello 
pirahti aamuyöllä klo 4 ja yllättäen aamu-unisenkin silmät 
aukesivat helposti – olisiko ollut lievää jännitystä ja odotusta 
kuitenkin ilmassa? Liki samaan aikaan herätyskellon kanssa 
kilahti jo Maken puhelimeen viesti Sepiltä, joka hänkin oli 
matkakuumeen kourissa selkeästi etuajassa sovitusta. 

Nopeasti haukatun aamupalan jälkeen starttasimme edellisenä 
iltana likipitäen valmiiksi pakatun ”Hänkin” ja kurvasimme 
ensimmäiselle kokoontumispaikalle Janakkalan Linnatuuleen. 
Paikalla oli neljä Miniä ja ministejä, joista osan olin tavannut 
lyhyesti Mobilian kesän avajaisajoissa pari viikkoa aiemmin. 
Vielä hieman uneliaana kuulostelin mitä tämä porukka oikein 
on ja mietin mitä seuraavan viiden päivän 
aikana tuleman pitää.

Hetken parkkipaikalla erään Minin alta löytynyttä öljyä 
hämmästeltyämme, lähdimme etenemään letkana kohti 
Länsisatamaa. Tiesin että IMM-reissuissa on usein tehty tien 
poskessa isoakin remppaa - silti oli yllätys että ensimmäinen 
remonttitauko pidettiin jo moottoritiellä Hyvinkään 
kohdalla! Samin asuntovaunun rengas päätti lähteä omille 
teilleen kesken ajon. Onneksi renkaan pulttien katkeamisesta 
johtuneesta vahingosta selvittiin kipinäsuihkulla ja matka 
jatkui Tatun tuotua puhelimella tapahtuneen aamuherätyksen 
jälkeen uudet pultit katkenneiden tilalle. Aikaahan tuohon 
paloi, mutta 9 minuuttia ennen porttien sulkemista olimme 

kaikki sisällä laivassa. Kylmän viileästi tämä porukka 
homman hoiti, vaikka hetken jo erehdyin luulemaan että 
reissusuunnitelmat menevät heti alkajaisiksi uusiksi!

Vasta laivalla aloin hahmottaa miten paljon suomalaisia 
ministejä tapahtumaan oli tulossa. Erotin joukosta muutamia 
Flying Finnsin pikkujouluista tuttuja kasvoja sekä useita uusia 
tuttavuuksia. Minit itse herättivät ansaittua mielenkiintoa ja 
kyselyjä autokannella.

Buffetaamiaisen ja ostosten jälkeen saavuimme Tallinnaan, 
josta Timon aiemmin antamista ajo-ohjeista huolimatta 
navigoimme ”pitkän kaavan mukaan” Pärnun tielle. Alueella 
oli paljon tietöitä ja aika ajoin navigaattorista kuului ohje ”Aja 
lähimmälle tielle, jos mahdollista”. Paitsi Jarnon ja Hannan 
navigaattorista, josta juuri ennen matkaa tehdyn päivityksen 
seurauksena olivat kadottaneet kaikki Baltian kartat! 

Päästyämme pois Tallinnan vilinästä, ”Hänkin” miellyttävässä 
kyydissä oli aikaa ihmetellä ympäristöä kuten Viron vinossa 
kasvavia puita ja haikaranpesiä. Ihan samaan en vielä pysty 
kuin Make, joka bongaa sekunneissa Minin jopa ohiajettavan 
romuttamon kahdensadan auton joukosta.

Pienissä autoissa on pienet tankit. Tätä en ollut tullut 
ajatelleeksi aiemmin, mutta opin sen nopeasti kun 
pysähtelimme tankkaamaan matkan varrella. Erilaiset 
polttoainelaadut ja käytännöt huoltoasemilla aiheuttivat myös 
pienoista päänvaivaa. Eräälle huoltoasemalle pysähdyttyämme, 
Make alkoi etsiä jalkatilasta crocksejaan. Kävi ilmi että ne 
olivat unohtuneet ulos auton viereen pysähdyttyämme hieman 
aiemmin tienvarteen. Etsinnöistä huolimatta niitä ei enää 
löytynyt joten jatkoimme kohti Pärnua ilman kenkiä. Pärnussa 
ostoskeskus Kaubamajakas pelasti sekä paljasjalkaisen Maken 
että navigaattorittoman Jarnon ja Hannan!

”IMM neitsyenä” Liettuassa

Pysähdys jossakin ennen Pärnua. Näiltä nurkilta saattaisi löytyä yhdet kadonneet Crocksit…
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International Mini Meeting  21-24.5.2015 Ensimmäinen reissuyö vietettiin 
Latvian Svetciemsissä sijaitsevassa 
Rakari-nimisessä majoituspaikassa 
– osa majoittui mökeissä, 
osa majoitushuoneissa ja osa 
asuntovaunuissa. Paikalla oli 15 
suomalaista ja 2 saksalaista ministiä. 
Härskin virittämällä grillinuotiolla 
tapasin myös toisen ”IMM-neitsyen” 
Keijon alias ”Kertun”. Konkarina 
Sepi lohdutti meitä molempia 
että kaikki uudet ovat kuulemma 
tavoille nopeasti oppineet. Eniten 
”Kerttua” oli huolettanut Purtsin 
ennen lähtöä kertoma totuus noin 
metrin levyisestä yhteisestä teltasta 
ja lusikka-asennossa nukkumisesta – 
tämän seurauksena hän oli päätynyt 
hankkimaan oman teltan. Tuli 
paloi iloisesti – ja isoilla puilla - 
myöhäiseen yöhön.

Seuraava aamu valkeni sateisena. 
Aamiaisen jälkeen pidimme pienen 
palaverin, jonka seurauksena osa 
porukasta päätti ajaa kohteeseen 
olutpanimoistaan kuuluisan 
Birzain pikkukaupungin 
kautta. Tarkoituksena oli tehdä 
tutustumiskierros panimossa. 
Suunnitelmat eivät menneet aivan 
putkeen: ensin emme löytäneet 
ainuttakaan panimoa, seuraavaksi 
ilmoitettiin että kierros olisi pitänyt 
varata etukäteen. Onneksi panimon myymälässä myytiin olutta reilusti alle euron pullo. Ennen matkan jatkamista päätimme vielä 
poiketa syömään erääseen panimoravintolaan. Tosin poikkeaminen on väärä sana kun vierailu kesti yli kaksi tuntia. Muutoinkin 
käynti oli katastrofaalinen – emme saaneet edes olutlaseja eteemme ensimmäiseen puoleen tuntiin - PANIMORAVINTOLASSA!

Apukuskina olemisesta on se hyvä puoli että harmistusta voi lievittää korkkaamalla juoman. Itse 
juomista tosin haittasi mielenkiintoinen tie jossa oli paikan päällä paikka ja vielä senkin päällä toinen 
ja kolmas. Apukuskina olemisesta, ainakin kun istuu oikealta ohjattavassa Minissä, on myös sellainen 
huono puoli että kapealla tiellä lähestyvä rekka saattaa aiheuttaa äänen hetkittäistä kohoamista. 
Kaikesta huolimatta panimoravintolasta ostetut oluet oli juotava pois ennen kohteeseen saapumista 
koska lasipulloja ei IMM-alueelle saanut viedä.

Toisen päivän iltana saavuimme perille Liettuan Zarasaihin, jossa IMM-2015 tapahtuma järjestettiin. 
Suomileirissä oli tuolloin jo useita Minejä ja paljon telttoja. Kaiken kaikkiaan tapahtumaan osallistui 
Suomesta 28 Miniä. Osallistujamäärää ihmettelivät mm. virolaiset, joilta paikalla oli vain viisi Miniä. 
Teltan pystyttämisen jälkeen oman huomioni vei ensimmäisenä lähistölle parkkeerannut ”rottamini” 
mutta onneksi Samin onkivavan päähän virittämä suomenlippu ohjasi kaikissa tilanteissa oikeaan 
osoitteeseen. Itselläni perjantai-ilta kului lähinnä ihmetellessä - konkareilla enemmänkin iloisissa 
jälleennäkemistunnelmissa. 

Rakarista kohti Zarasaita

Rauno Aaltonen ja Jouni Ahola

Flying Finns-klubin esittely perjantai-iltana

IMM- tatuointi
Pojasta polvi paranee
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Ensimmäinen yö teltassa sujui yllättävän hyvin. 
Vaellustelttailuun tottuneena olin nyt varautunut 
enemmänkin festarimeininkiin ja varustautunut 
mm. korvatulpilla. Lähistöltä aamuyöllä 
kantautuneesta kuorsauskuorosta huolimatta en 
tulppia kuitenkaan tarvinnut.  Seuraava aamu – 
kuten kaikki tulevatkin – käynnistyivät mukavasti 
Samin ja Paneeyan keittämällä aamukahvilla. 

Tarjoilut alueella oli hoidettu hyvin ja leirimme 
sijaitsi sopivalla etäisyydellä tapahtumien 
keskipisteestä. Kaikki tapaamani ihmiset olivat 
ystävällisiä ja ottivat uuden tulokkaan lämpimästi 
vastaan. Itselleni aktiivisena ihmisenä eniten 
vaikeuksia tuotti tottua vain oleiluun – siis siihen 
että oli vain tekemättä mitään. 

Tapahtumassa oli erilaista ohjelmaa. Näistä 
mainittakoon mm. slalom-kisa, jossa 
edustajistamme Jussi saavutti hopeasijan. Paikalla 
oli tavattavissa myös ralliprofessori Raimo 
Aaltonen, jota useimmat suomalaiset taisivatkin 
käydä tapaamassa. Autosauna saavutti suomalaisten 
keskuudessa suuren suosion – saunomisennätyksen 
taisivat tehdä Purtsi ja Kerttu. Vaikka ohjelma 
olikin koko tapahtuman ajan melkoisen vapaa, otti 
konkarikävijä Nisse varmuuden vuoksi aika-ajoin 
välitorkut. Sää suosi ja suurimman osan ajasta 
aurinko porotti niin että aurinkorasvaa ja aloe veraa 
jouduttiin kaivamaan esiin kerran jos toisenkin. 
Todistetusti siis myös suomalainen mies osaa niitä 
lievän painostuksen alaisena toisiinsa sivellä! IMM-
tatuoinneista taisi myös jäädä useammalle mukava 
rusketuskuvio muistoksi.

Rottamini, taustalla Suomi-leiriä

Lauantai-illan pyjamapartyjen suomalaisjoukkoa

Suomen Mini-satoa
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Raportoijana ”IMM-neitsyt” 
ja uusi klubilainen Tuula  
Koppanen

Liettuan kerhon speksit

Flying Finns-miniklubi nousi tapahtuman aikana lavalle 
useaan otteeseen. Perjantai-illan klubiesittelyn lisäksi klubi oli 
ensimmäisenä mukana osoittamassa solidaarisuutta Liettuan 
tapahtumajärjestäjille, jotka olivat tekemässä reilua tappiota: 
pikaisesti järjestetyn hallituksen kokouksen jälkeen kerho 
päätti tukea järjestäjiä 2000 euron avustuksella. Päätöksestä 
tiedottamisen jälkeen suomalaisille sateli kiitoksia ja useat 
kerhot lupasivat viedä asiaa eteenpäin omissa kerhoissaan. 
Viimeistään tässä kohden itselleni valkeni ministien valtava 
yhteenkuuluvaisuus ja vastuullisuus. 

Tapahtuman perinteinen kohokohta, lauantai-illan naamiaisjuhlat, 
olivat tänä vuonna teemalla pyjamapartyt. Illan pimetessä teltoista 
kaivautuikin mitä mielenkiintoisimman näköisiä hahmoja; 
eniten vaivaa olivat tainneet käyttää Tuija ja Kirsi violetteihin 
hiuksiin viritettyine paplareineen. Hilpeyttä herätti monen muun 
asun lisäksi myös ”potkupukuun” pukeutunut parrakas Hande. 
Useimmalla oli kuitenkin teemasta riippumatta asussaan jotakin 
suomalaisuudesta kertovaa – voidaan siis todeta porukan olevan 
ylpeä suomalaisuudestaan. Todistetusti Suomen lippua voidaan 
käyttää mm. lentoharjoituksiin, mistä todisteena Tanjan kipeytyneet 
selkälihakset. Useammalla taisi kipukohta seuraavana päivänä 
kuitenkin olla tukanjuuressa.

Neljän erittäin mielenkiintoisen IMM-päivän jälkeen oli aika pakata 
tavarat ja hypätä takaisin apukuskin paikalle. Tiedä sitten voiko 
apukuskista varsinaisesti puhua: metriäkään en ole vielä Minillä 
ajanut. Paluumatkalla yövyimme vielä toistamiseen Rakarissa, jossa 
poikettiin poimimassa yksi geokätkö sekä katsastamassa merenranta. 
Tulevista urheilusuoritteista huolehtiva Sepi jopa heitti 
aamutuimaan seitsemän kilometrin juoksulenkin. Ja koska 
suomalaiset ovat vastuuntuntoista kansaa, Purtsi palasi 
vielä kilometrien päästä palauttamaan autoon unohtuneen 
television kaukosäätimen. 

Ja mitä vielä autoremontteihin tulee, niin tehtiinhän niitä 
- eri henkilöiden toimesta ja eri paikoissa. ”Hänkin” osalta 
ongelmat rajoittuivat sadesäällä sisään vuotaneeseen 
veteen ja jumittuneeseen oven lukkoon. Itsekseni tosin 
kauhulla ajattelin sitä härdelliä mikä olisi syntynyt jos 
Sepin autoa olisi pitänyt työntää käyntiin myös Tallinnan 
ruuhkassa siirtyessämme Ulemiste-ostoskeskukselta 
satamaan.

Kaiken tapahtuneen jälkeen olen 
siis ehjänä ja edelleen suht’koht 
selväjärkisenä mutta useita muistoja 
ja uusia tuttuja rikkaampana. Kiitos 
kaikille mukana olleille!

Kuvat: Tuula Koppanen ja Kirsi Grönfors

Todellinen Minien lukumäärä oli komiat 26!
Suomen Mini-satoa

The real Flying Finn Pyjamaparty
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ALE!

MCFF

Maskimerkki 7cm x 4cm 20€
Emaloitua messinkiä.

Kylmälaukku 20€

T-paita Lady-fit 13€
- ruskea 10€!

Tarra 1€, Kangasmerkki 4€, Pins-
si 4€

T-paita 30v 15€
- musta ja harmaa

Svetari 20€
- painatus selkäpuolella

Pandana 8€, Pipo 15€, Lippis 12€, 
Lippis retro 15€, Kalastajahattu 
12€

T-paita 13€
- musta, valkoinen, punainen, 
sininen ja harmaa

Pitkähihainen paita 10€
- harmaa, musta, punainen
- painatus selkäpuolella

Ikikalenteri 3€

UUTUUS!

Heijastin 5€ (naru ja 
hakaneula sis.)

KER
HOT

AVA
RAT

Muuta huomionarvoista:
- Fleecet myydään tilaustavarana ja niiden toimitusaika saattaa venyä. Ilmoita etukäteen 
kiinnostuksestasi, niin yritetään saada sovituskappaleita mukaan tapahtumiin.
- Pitkähihaisia paitoja ja svetareita ei kuljeteta mukana, mutta niitä voi pyytää otettavaksi 
mukaan tapahtumiin. Pyyntö ei tarkoita ostopakkoa, vaan kiinnostuneet pääsevät sovittelemaan.
- Joitain tuotteita on rajoitetusti.

10
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MAHTAVA KERHOTAVARA-ALE JATKUU! KATSO TUOTTEET NUMEROSTA 
1/2015! 

Kuinka kerhotuotteiden myynti toimii?
Tiettyjen tapahtumamyyntien lisäksi on myös mahdollisuus ostaa tuotteita 

postin välityksellä.
Kun teet tilauksen Erkille tai Topille, niin saat ilmoituksen tuotteiden 

yhteishinnasta sekä postikuluista, joka maksetaan kerhon tilille. 
Kun suoritus näkyy tilillä, laitamme paketin postiin.

On myös hyvä että ilmoitat mistä pankista ja minä päivänä maksat, 
niin tiedämme seurata tilitapahtumia oikeaan aikaan. 

Ota siis yhteyttä:
kerhomateriaali@mcff.net, Erkki 044 283 4430 ja Topi 050 539 3078 

(soittaen kello 17.00 jälkeen)

ALE!
11

Minimarkkinoilla ostetaan, myydään ja vaikka vaihdetaan Minejä, Mininosia, tai jopa 
korjausapuja!

Kun haluat ilmoittaa palstalla, ota yhteyttä sähköpostitse mcff.jasenlehti@gmail.com tai 
puhelimitse 040 515 8405/Esa. Myös MCFF:n Facebook sivuston kautta voit olla yhteydessä 

meihin, joko Esa Ignatius tai Susanna Ignatius.

Nyt ylimääräiset osat, tarvikkeet, keräilytavarat, lehdet, oppaat ja opukset, pienoismallit ynnä 
muut myyntiin tai vaihtoon!

  Myydään!    Uutta vastaavat, täydelliset mk1 Cooper/S ja Super Deluxe   
   avattavat takasivuikkunat. Hinta 500€. 

      Mk1 Cooper/S/Super Deluxe aito alkup punaharmaa    
   takapenkki. Virheetön. H.300€

     Timo Virtanen puh: 0400 334 084
   ---------------------------------------------------------------------

MCFF goes to Pesämäki !
Eli tämän vuoden syysratapäivä pidetään Pesämäen uudella moottoriradalla: http://www.pesamaki.fi/etusivu.php

Rata on vuokrattu clubin käyttöön 13:00-17:00 välisen ajan ja tapahtuman yhteydessä valitaan äänestyksellä perinteinen 
varikkoruusu-titteli tapahtuman sykähdyttävimmälle tai muutoin hienoimmalle autolle.

Ratavuoro jaetaan hitaiden ja nopeiden autojen välillä jotta kaikki pääsevät kokeilemaan rata-ajoa itselleen mielekkäällä 
vauhdilla (nopeiden vuorolla kypäräpakko).

Ratavuoron jälkeen siirrytään viettämään iltaa n.20km päässä sijaitsevaan Jyllin leirikeskukseen:
http://www.honkajoki.fi/vapaa-aika/harrastuspaikat/jyllin-leirikeskus , josta on kerholle varattu päärakennus ja majoitusra-

kennus.
Majoituksen hinta on 12,22€/hlö +9,16€ liinavaatemaksu eli varsin kohtuullinen.

Vuodepaikkoja on tarjolla 34 joten varaathan omasi.
Majoituksen varaukset tekstiviestitse:

Lari Risku p:0505992830 tai Esa Kurikka p:0456740595

Tervetuloa syyskurvailuihin!
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Paikalle pörryytteli tänä kesänä viisi Miniä seurueineen. Tapahtumapaikkana oli leirintäalueen vieressä ollut 
nurmikenttä ja alueelle oli saatu myös jokunen myyjä rompetorille. Auton osien puutteen takia rompetori kutistui 
kuitenkin lähinnä kirppariksi. Minien lisäksi alueelle kokoontui noin 60-70 muuta harrasteajoneuvoa, joista 
mainittakoon mieleen jääneet klassikot, Englannin taksi ja lava-Volkswagen

Kesälahti Cruising 12.-13.6.2015
Viimevuotiseen tapaan Etelä-Karjalan ministit suuntasivat kesäkauden avajaisiksi Kesälahti Cruising- tapahtumaan. 
Tapahtuma oli tänä vuonna laajentunut yksipäiväisestä kaksipäiväiseksi, lauantain pysyessä toki edelleen pääosassa.
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Epäonnisin Minimatkaaja oli kuvassa punainen Mini, josta matkalla Kesälahdelle irtosi jäähdyttäjän korkki kaikkine 
kauloineen! Kuskikin ajoi vesihöyryn näkyvyyden heikkenemisen takia ensin ohi paikasta. Tapahtumapaikalla 
neuvokas Ministi sitten veisti Suomen kauniista koivusta oivan tulpan jäähdyttimeen, ja seuraavana päivänä pääsi 
kotiin. Ensimmäisen kerran joutui hän lisäämään vettä vasta 125 kilometrin jälkeen, joten voidaan siis sanoa että 
suomalainen työ on laadukasta!

Oli mukava kokoontua jälleen Ministien kesken viikonloppua viettämään ja kesää käynnistämään!

Etelä-Karjalan Ministit
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TARVIKE ja VARAOSA
Peltorinteentie 14,  31760 URJALA

varaosa.myynti@gmail.com 044-555 1318
03-546 6170

MININ VARAOSATMININ VARAOSAT

Avoinna
Ark. 9-17
La. 9-13

TERVETULOA
MINI CLUB FLYING FINNS Ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN 

SYYSYLEISKOKOUKSEEN 

Kerhon syysyleiskokous järjestetään Radisson Blu Marina Palace:ssa Turussa 31.10.2015, 
kokous aloitetaan klo 15.00.
Asialistalla ovat muun muassa ensi vuoden kokoontumisajojen ajat ja paikat, erovuoroisten 
hallituksen jäsenten ja  toimihenkilöiden valinta, tulo- ja menoarvio vuodelle 2016 ja muut 
jäsen asiat.

Jäsenistö on erittäin tervetullut päättämään yhteisen kerhomme asioista!

Terveisin:
Hallitus
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PAIKALLISJAOSTOHAASTE!

TARVIKE ja VARAOSA
Peltorinteentie 14,  31760 URJALA

varaosa.myynti@gmail.com 044-555 1318
03-546 6170

MININ VARAOSATMININ VARAOSAT

Avoinna
Ark. 9-17
La. 9-13

Keski-Suomen ministit heräilevät horroksesta ja kokoontuvat joka kuun viimeinen tiistai klo 18.00. 
Kesällä 2015 on tarkoitus kokoontua Hannikaisenkadun Autocafeen luona Jyväskylän keskustan liepeillä. 
Myöhemmin syksyllä päätetään talvikauden kokoontumispaikat. Alkukesästä porukkaa on ollut jo 
tapaamisissa mukavasti, uusia ja vanhoja naamoja mukana. Lisätietoa kokontumisista ja 
yhteydenpidosta allekirjoittaneelta. Mukavaa kesän jatkoa!

Fasebookista löytyy myös kaikille avoin keskarin oma info ryhmä (Mini FF Keski-Suomi)

Ville Soikkeli
0400695465
Jyväskylä
http://classicmini94.blogspot.fi

Keski-Suomi Team

seuraavana haastevuorossa on lahden tienoon ministit!
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Koli, kesäkokoontuminen 17-19.7.2015
Team Helsinki oli järjestävä osapuoli tänä vuonna 
kesäkokoontumisen osalta. Syyskokouksessa 
paikaksi valittiin Pohjois-Karjalassa sijaitseva, 
kaunismaisemainen Koli! Sinne siis suunnattin 
tänä kesänä sankoin joukoin. Mukavasti porukkaa 
paikalla olikin, kukin tyylillään.  Oli telttamajoituksia, 
vuokrattuja mökki- ja huvilamajoituksia ja muutamia 
asuntoautojakin saapui paikallee unohtamatta paria 
Minien perässä tulleita asuntovaunuja. 

Pisimmän matkan taittoivat paikalle Salli Salminen 
ja Geoff Page Englannista asuntoautollaan ja Suomen 
sisältä saapuneet olivat Nils ja Tuija Pettersson Turusta, 
tietenkin Minillä.
Puitteethan tapahtumapaikalla olivat melkoiset.
Huvilat olivat nimetty Keisariksi, Kuninkaaksi ja 
Kuningattareksi. Ja olivat kyllä nimensä veroisia.
Päätapahtumakeskuksena toimi Keisarin pihapiiri ja 
ympäristö.

Tapahtumaviikonlopulle oli järjestetty viihdettä koko 
perheelle. Päivisin soi lastenlauluja Keisarin pihassa ja 
illalla aikuisväki juhli pitkälle aamuyöhön asti. 
Kilpailut järjestettiin lauantaipäivänä jolloin olikin keli 
mitä mahtavin urheilla eri lajien merkeissä.
Lajeina Minin ylämäkityöntö, tikkakisa, Jaloviina ja 
Coca-Cola Petanque, Minisuksihiihto ja Frisbee-golf.
 
Paraatiajelussa letka koostui kaikkiaan 38 Ministä.
Ajelun kohokohtana Minit kipusivat Ukko-Kolin 
huipulle - taisi yksi MINI alkaa keittämäänkin nousun 
aikana.  Ukko-Kolilla maisemina pääsi halutessan 
ihailemaan näköalahissillä edestakaisella ajelulla Kolin 
rinteessä. Kahvilasta sai ostaa paikallisia herkkuja mm. 
inkiväärijäätelöä. Monenlaisia matkamuistoja oli myös 
tarjolla. Paraatiajelu jatkui Ukko-Kolilta Ravintola 
Alamajalle joka sijaitsee Pielisen rannalla.

Hauska sattuma oli paraatiajelun aikana että Kolin 
keskustaan ajoi juuri oikeaan aikaan poliisipartio joka 
jäi kuvaamaan letkaa omilla kännyköillään. Paikalliseen 
sanomalehteenkin, Karjalaiseen, tapahtumamme pääsi.
Paikalliset yrittäjät ottivat meidät vastaan avosylin ja 
olivat hyvin kiinnostuneita Mineistä. Mukavaa oli myös 
huomata miten positiivisia ihmiset olivat, niin me 
kaikki kerholaiset kuin paikalliset ja turistitkin.

“Kolin tärkeimmät huiput 
ovat Ukko- ja Akkakoli, 
jotka on ehkä nimetty 

vanhojen jumalien mukaan, 
sekä Paha-Koli, jossa on 

jyrkkä seinämä. 
Kolin korkein kohta, 
347 m merenpinnasta 

on Ukkokolilla. “
wikipedia.org
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www.koli.fi

Varmastikin kaikille kesäkokoontumiseen 
osallistuneilla sattui jotain mieleenpainuvaa 
viikonlopun aikana. Allekirjoittaneelle 
ehkä hauskin tapahtuma sattui aivan 
kotimatkan alussa kun Ala-Marttiloiden 
Minin  kattotelineet pettivät ja matka meinasi 
kamojen osalta tyssätä siihen. Ongelma 
ratkaistiin siten että Ala-Marttiloiden 
kattoteline tavaroineen päivineen nostettiin 
meidän Minin kattotelineille meidän omien 
kamojen päälle.
Saattoihan tuossa kattokuormaa olla ehkä 
likaakin mutta kotiin Lahteen tultiin 
turvallisesti kaikki tavarat tallella. Siinä 
tapaturmahetkellä muuten kun kattotelineet 
lähti Ala-Marttiloiden katolta, särkyi myös 
takaikkuna telineen tippuessa, onneksi pysyi 
laminoitu lasi kuitenkin koossa eikä hajonnut 
kokonaan.

”Kolilla on monta 
merkitystä. Se on 
kansallismaisema, 

kansallispuisto, 
matkailualue, laskettelu- 
ja hiihtokohde, eteläisen 
Suomen korkein kohta,  
geologinen nähtävyys, 
suomalaisen kulttuurin 

keskittymä.” 
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Vuoden Mini ja Vuoden Entisöinti

Vapaan tyylin suorituksia kilpailuista...
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   Kilpailujen tulokset:

Minin Työntö:   1. Kiksit - mäen päälle
   2. Sekoboltsit - 46m
   3. Hiskisetä&Co - epäurheilijamainen käytös

Tikkakisa:  Miehet: 1. MiniDeVille 34 pistettä
   2. Pertti Kekäläinen 25 pistettä
   3.Tapsa Oksanen 24 pistettä

  Naiset: 1. Susanna Ignatius 31 pistettä
   2. Jenni Oksanen ja
       Kirsi Ala-Marttila 23 pistettä
   3. Anita S.

  Lapset: 1.Anselmi Hemppi 22
   2. Mirko Oksanen 17
   3. Riku Prauda 17

Jaloviina Petanque:  Marianne 0,1mm

Coca-Cola Petanque:  Jade Ala-Marttila

Hiihto:  Miehet: 1. Mikko Airaksinen 17,62s
   2. Teemu Kanerva 20.32s
   3. VolkkariMies 21.01s

  Naiset: 1. Pirjo Prauda 27.10s
   2. Nanna Kukkonen 33.10s
   3. Tuula Koppanen 44.45s

  Lapset:  1. Hiski Ruusulampi 15.75s
   2. Mikael Kontturi 16.08s
   3. Ukko Ruusulampi 19.07s

Frisbee Golf: Miehet: 1. Sami Pirinen 13
   2. Jaakko Ruusulampi 14
   3. Teemu Kanerva 15

  Naiset:  1. Marita Kauhanen 22
   2. Maritta Liimatainen 23
   3. Ulla Hallamäki 24

  Lapset:  1. Mikael Kontturi 14
   2. Hiski Ruusulampi 15
   3. Anselmi Hemppi 18

 Vuoden BMW MINI: Jussi Koukku
 Vuoden Mini:  Olavi Hartus
 Vuoden Entisöinti: Olavi Hartus
 Vuoden Ministi: Mira Tenhunen

Teksti: E. Ignatius
Kuvat: E. Ignatius / Pentti Malinen
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Koritie 2, 15540 Villähde
Puh: 0449811721 - Suski

Salmisen Timon 
kuva-muistoja
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TULOKSET PUHUVAT NYT:
EVANS   – vedetön jäähdytysneste, ei ruostuta,

ei tarvitse vaihtaa, myrkytön,
 kiehumispiste 180°C, jähmepiste -60°C

PULSTAR
 

 – pulssisytyttimet sytytystulppien tilalle,   
 tuhat kertaa tehokkaampi, pienempi kulutus,  
 parempi teho, pienemmät päästöt

MILLERS NANODRIVE – Nanopartikkelein tehostetut  
 moottori- ja vaihteistoöljyt, pienempi kitka,  
 parempi kestävyys

RESURS

 

 – Kuluneen moottorin ja vaihteiston kun- 
 nostusaineet antavat uuden metallipinnan  
 moottoria tai vaihteistoa purkamatta

ITG PROFILTER – Öljytty vaahtoilmanpuhdistin kantaa  
 3 – 5 kertaa kauemmin kuin tavallinen,   
 voidaan pestä ja käyttää uudestaan

MC 1000   – metallia pinnoittava vaseliini korjaa voidel- 
 tavien nivelten kuluneisuutta

Tilaa tuloksia antavat tuotteet:
www.kaasutinexpertti.fi 

SU-kaasuttimet ja osat Nology Silver -sytytystulpat
Hiclone-pyörrekiihdyttimet HotEarth-maattokaapelit
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TÄNÄ VUONNA ON JÄLLEEN AIKA 
LÄHTEÄ MERELLISIIN 

PIKKUJOULUTUNNELMIIN

Lähtö lauantaina 31.10 klo 20.55 Turusta Viking Gracella ja paluu sunnuntaina klo 19.50.

Matkaan sisältyy:
Risteily 2-4 hengen hytissä
Illallinen buffet-pöydästä (sisältää viinit, oluet ja virvokkeet)
Pikkujoulut kokoustilassa

Nyt on entistäkin suurempi syy lähteä mukaan risteilylle, sillä kerho tarjoaa jäsenille 20 euron alennuksen 
risteilyn hinnasta!

Alennettu hinta nyt:        27 euroa/ministi jos hytissä yöpyy 4 henkeä
                                           32,5 euroa/ministi jos hytissä yöpyy 3 henkeä
                                           43 euroa/ ministi jos hytissä yöpyy 2 henkeä

Ilmoittautumiset (Nimi + syntymäaika) allekirjoittaneelle ja 
maksu kerhon tilille FI91 2402 1800 1251 12 viimeistään 25.9 !!!!
Mainitse laskussa  "Pikkujoulu" ja muista pakata myös pikkupaketti pukinkonttiin.
Hyttejä rajallinen määrä, joten varaathan omasi ajoissa.

KIRSI GRÖNFORS
p. 040-8314687 miel. klo 14 jälkeen
email: kirsigronfors@hotmail.com
ja facebookista tavoittaa myös
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9.8.2015   Britit Kohtaavat, Fiskars
28.8.2015   Brittiajoneuvojen Drive-In-Movie ilta
    Ace Corner Finland, Lahti
29.8.2015   Syysratapäivä ja saunailta
    Pesämäki, Honkajoki
    Kulman Pentin Piknikki, Urjala
5.9.2015   Kesäkauden päättäjäisajelut, Lahti
    Lähtö klo 11.00 Lahden Satama
    (yhteyshenkilö E. Ignatius 0405158405)

31.10.2015   Syyskokous Marina Palace
    Pikkujouluristeily Viking Grace
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Palautus:
Susanna Ignatius
Maitikankatu 6
15230 Lahti

ISSN 1799-7607

Mini Club Flying Finns paikallisjaostot kokoontuvat:

Etelä-Karjalan Ministit
Kokoontuu kerran kuukaudessa. Paikka ja aika sovitaan edellisessä kokoontumisessa. 
Kun haluat mukaan, ota yhteyttä. Tervetuloa! 
Lisätietoja: Torsten Mättö puh. 050 539 3078

Forssa Team
Forssa Teamin ”kerhoillat” ovat seuraavasti:
Joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai klo 15.00
* Parittomina kuukausina kokoonnutaan Tarvike ja Varaosa, Peltorinteentie 14, 31760 Urjala
Parillisina kuukausina kokoonnutaan ABC-huoltoasema Forssan Autokeitaalla
Lisätietoja: Timo Salminen puh. 050 5711 445

Helsinki Team
Helsinki Team kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 18.30 Koivuhaan Nesteellä.
Lisätietoja: Vesku Tenhunen puh. 0400 503 619

Keski-Suomi Team
Pyritään elvyttämään Keski-Suomen Miniharrastajien yhteistoimintaa. Ota yhteyttä!
Lisätietoja: Tapio Oksanen puh. 040 7362416
Facebook: www.facebook.com/groups/1574985846100104/?fref=ts

Lahden tienoon Ministit
Lahden ja lähialueen Ministit kokoontuvat joka kuukauden viimeinen keskiviikko Ace Corner Finlandilla 
klo 18.30, ellei toisin ole sovittu. 
Lisätietoja: Esa Ignatius puh. 040 515 8405 esa.ignatius@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/groups/lahdenseudunministit/

Lakeuren Ministerit
Seinäjoen alueen ministeillä ei ole vielä sovittua tapaamisaikaa ja paikkaa. Ota yhteyttä!
Lisätietoja: Marjo Hanhikoski puh. 040 5185 480 marjo.hanhikoski@netikka.fi
      Jukka Hanhikoski puh. 044 5654 026 jukka.hanhikoski@netikka.fi
Facebook: www.facebook.com/groups/seinajoenministerit/

Pirkanmaan Team
Pirkanmaan Team kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 18.00 Pirkanhovissa.
Kesäkokoontumiset 5.5.15 alkaen klo 18.00 Vehoniemen Automuseolla!
Lisätietoja: Tiina Jantunen puh. 040 519 3657

Rauman tienoon Ministit
Rauman tienoon Ministit kokoontuu joka kuukauden toinen sunnuntai klo 14, kokoontumispaikka sovitaan 
aina edellisessä miitissä. Tervetuloa mukaan! 
Lisätietoja: Janne Salla puh. 040 354 0770
     Harri Pettersson puh 040 572 5979

Turku Team
Kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen torstai klo 18 ABC Auranlaaksossa, Kaarinantie 702 20540 Turku
Lisätietoja: Tero Grönfors puh. 0400 947 655
Facebook: www.facebook.com/MiniClubFlyingFinnsTurkuTeam

Huom! Ilmoitathan muutoksista toimitukselle! mcff.jasenlehti@gmail.com

Jos tiimilläsi on olemassa esimerkiksi omat Facebook-sivut tai oma logo, ota yhteyttä toimitukseen, niin lisätään tieto 
jaostosi yhteystietoihin!
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