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HALLITUS
Puheenjohtaja:
Markku Lönnqvist
Kirmuntintie 153
14820 TUULOS
0500-804438
puheenjohtaja@mcff.net

Varapuheenjohtaja:
Topi Mättö
Lentäjäntie 11 A 1
53600 LAPPEENRANTA
050-539 3078
varapuheenjohtaja@mcff.net

Sihteeri:
Päivi Heinonen
Lehtorannantie 20
37630 VALKEAKOSKI
040-591 5988
sihteeri@mcff.net

Rahastonhoitaja:
Tuija Pettersson
Samppaantie 39
20960 TURKU
040- 530 4312
rahastonhoitaja@mcff.net

Jäsen:
Lari Risku
Merimiehenkatu 7 b 57
20810 TURKU
050-599 2830
lari@auto-jakonekorjaamorisku.fi

TOIMIHENKILÖT
Kirjanpitäjä:
Virpi Koski
Pirttikatu 11 C 14
33560 TAMPERE
040-7419218

Nettisivut:
Toni Viemerö
Sunanlaakso 1 B 5
020760 ESPOO
050-4616656
webmaster@mcff.net

Uudet jäsenet ja jäsenreksiteri:
Hanna Kinnari ja Jarno Jussila
uudetjasenet@mcff.net

Jäsenlehden toimitus: 
Esa ja Susanna Ignatius
Maitikankatu 6
15230 Lahti
E: 040 515-8405/S: 045-3229753
lehti@mcff.net

Kerhotavarat:
Erkki & Marja Mättö
Lentäjäntie 11 as 1
53600 LAPPEENRANTA
Erkki: 044-2834430
Yht.otot klo 17 jälkeen
kerhomateriaali@mcff.net

Kerholehden ilmestymispäivät 2016

Numero 2/2016  Aineiston viim. jättöpäivä 20.04.2016 Lehti ilmestyy 5/2016
Ilmestymisaikataulu on viitteellinen. Toimitus pidättää oikeuden muutoksiin.

Ilmoitushinnat 2016  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  

1/ 2016
Numero:

137

Kansikuva:
Miika Kaukinen

Austinta!

Pakkaset paukkuu ja välillä sataa vettäkin.
Meillä Mini ei pelkää haasteellsia kelejä, vaan on päivittäisessä 
ajossa. 

Aika tuntuu menevän siivillä ja taas on uuden kerholehden aika.
Edeleen pyydän teitä kanssakerhoilaisia vaikuttamaan lehden sis-
ältöön ja kaikenlainen palaute on tervetullutta.

Ollaanhan kuulolla! Tavataan tapahtumissa ja pidetään kerhomme 
lippua korkealla.
Tehdään tulevasta kesäkokoontumisesta ennätyssuuri ja vietetään 
oikein mukava viikonloppu tulevana suvena.

Esa

Ja Morris!

Vuoden ensimmäinen lehti on tässä olkaa hyvä! Lyhyt ja ytimekäs 
tällä kertaa :)

Odottelen juttua paikallisjaostohaasteeseen seuraavaksi Pirkan-
maan tiimiltä 20.4. mennessä!

Mukavaa kesänodotusta, sieltä se tulloo!!

Terkuin 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/
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   Moicca kaikki.

On se taas ollut ja liki kaiketi mennytkin osittain .....siis tämä talvi ja pienoinen 
kylmä jaksokin.
No ei se itseäni niin haittaa ettei kokoajan ole niin kovia pakkasia....tarkeneehan 
paremmin touhuilla ja taipuu paremmin MINIn kimppuun kun ei tarvitse pukea 
niin paljoa päälle talliin...Vaikka lämmittimet kyllä auttaa siihen ettei ole sormet 
jäässä kokoajan..

No kyllä siellä on tullut jo muutaman kerran kunnon hiki kun koittaa ottaa kevättä 
kiinni ajallisesti ettei se taasen pääsisi yllättämään...välillä se on hankalaa kun osa 
toimitukset ovat liki 1kk myöhässä mutta onneksi noin pieneen talliin mahtuu 
muutama rojekti kerralla ettei tarvi vaan yhtä nysvätä kasaan mutta kumminkin 
olisis kiva että olisi edes se yksi ajokunnossa kevään koittaessa ....no se EI ole 
ongelma...

Uusia tapahtumia ei kaiketi  liikaa ole tarjolla kalentereihin mutta kesällähän 
niitä riittää jokaisella ihan riesaksi asti, mutta kerhon päätapahtumahan 
on kesäkokooontuminen ja siitä kuullaan lisää kevätkauden aloittavassa 
kevätkokouksessa joka on liki Lahtea ja täällä on myös kokouskutsu esillä joten 
nyt eteläsuomen MINIstit paikanpäälle....ja sitten ne jäsenmaksut kuntoon.....
laskuthan tuli ja eräpäiväkin meni...eli 
Tulevissa kevään ja kesän tapahtumissa tullaan tarkkailemaan miten jäsenistö on 
maksujaan suorittanut ja kuka koittaa mahtollisesti luistella kesän läpi ja käyttää 
kerhoa hyväksi...  ;)
Mutta tästä EI tarvitse ottaa pakasteherneitä sulamaan pakstimesta ja tunkea 
nenukkaan vaan paikanpäällehän saa ja pitää tulla vaikkei maksua olisi suoritettu....
se mitä siellä saa on sitten eriasia...eli voi olla että jää ilman kahveja tai ruokia...
Tietty rahalla saa ja ****** pääsee hehehheh

Ei mulla muuta   Moron..

Make
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    MINI CLUB FLYING FINNS RY: N SYYSKOKOUS 
      PÖYTÄKIRJAOTE
  

Aika: 31.10.2015  Paikka: Radisson Blu Marina Palace, Turku

1§ KOKOUKSEN AVAUS
 Kerhon puheenjohtaja Markku Lönnqvist avasi kokouksen kello 15.04 toivottamalla kaikki läsnäolijat tervetulleiksi

2§ TODETAAN LÄSNÄOLIJAT
 Kokoustilassa kiersi osallistujalista.

3§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
 Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Markku Lönnqvist.
 Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Päivi Heinonen
 Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Erkki Virkola ja Sami Jalasjoki, varahenkilöiksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin 
 Jukka Lindström ja Lari Risku

4§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 Ilmoitus Mini Clubin syyskokouksesta on julkaistu kerhon jäsenlehdessä nro 3, 2015 Kokouskutsu on julkaistu vähintään kaksi viikkoa ennen syys 
 kokousta ja siten katsotaan kerhon jäsenten olevan tietoisia kokouksen ajasta ja paikasta. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

5§ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
       Käytiin esityslista läpi ja lisättiin kohtaan 13 Sami Jalasjoen vyönsolkien tilausmahdollisuudesta keskustelu
 
6§ VALITAAN MINI CLUBIN JOHTOKUNTA VUODELLE 2016
 - valitaan clubin hallitukseen erovuoroisten tilalle:
 o puheenjohtaja (2 vuotiskaudeksi) - Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Markku Lönnqvist jatkamaan
 o sihteeri (2 vuotiskaudeksi) - Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Päivi Heinonen jatkamaan
 o jäsen (1 vuotiskaudeksi)  - Ehdotettiin ja kannatettiin Lari Riskua, ehdotettiin ja kannatettiin Jussi Koukkua.
  Ehdokkaista järjestettiin avoin äänestys viittaamalla. Lari Risku sai 19 ääntä ja Jussi Koukku 12 ääntä. 
  Valittiin hallituksen jäseneksi Lari Risku.

 7§  VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA KAKSI HENKILÖÄ VARALLE
        Henkilöt valitaan tarkastamaan seuraavan vuoden (2016) hallintoa ja tilejä - Ehdotettiin ja kannatettiin toiminnantarkastajiksi Antti Rantasta ja 
 Kirsi Raukolaa, heiltä oli etukäteen tiedusteltu suostumus jatkaa toimessaan, mikäli kokous näin toivoisi ja heidät valittiin toimeen poissaolleina.
 Varatoiminnantarkastajiksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Sebastian Kulkula ja Jussi Koukku

8§  VALITAAN CLUBILLE MUUT TOIMIHENKILÖT
 - jäsenlehden vastaava toimittaja - Ehdotettiin Susanna ja Esa Ignatiusta, puheenjohtaja soitti Susanna Ignatiukselle ja tiedusteli heidän  
  halukkuuttaan jatkaa toimessaan. Susanna ja Esa lupasivat olla käytettävissä toimeen myös vuonna 2016, heitä kannatettiin ja heidät 
  valittiin jatkamaan poissa olleina.
 - jäsenrekisterien hoitajat
 o uudet jäsenet
 o vanhat jäsenet - Ehdotettiin nykyistä yhdistettyjen jäsenrekisterien hoitajaa Mari Rantasta, häneltä asiaa oli etukäteen tiedusteltu, eikä hän  
  ollut valmis jatkamaan toimessa.
  - Ehdotettiin Hanna Kinnaria ja Jarno Jussilaa, heitä kannatettiin ja heidät valittiin.
 - clubin kirjanpitäjä - Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Virpi Koski jatkamaan
 - kerhotavaroiden hoitaja - Ehdotettiin Erkki ja Marja Mättöä, puheenjohtaja soitti Erkki Mätölle ja tiedusteli heidän halukkuuttaan jatkaa,  
  Erkki ja Marja lupasivat olla käytettävissä toimeen myös vuonna 2016, heitä kannatettiin ja heidät valittiin jatkamaan poissa olleina.
 - nettisivujen ylläpitäjä - Ehdotettiin ja kannatettiin Toni Viemeröä, häneltä oli etukäteen tiedusteltu suostumus jatkaa toimessa, mikäli  
  kokous näin toivoisi ja hänet valittiin toimeen poissa olleena.
 - muut mahdolliset toimihenkilöt - Keskusteltiin muiden toimihenkilöiden tarpeesta ja todettiin, että muita toimihenkilöitä 
  ei tällä hetkellä tarvita.

9§ JÄSENASIAT
       Vahvistetaan clubin jäsenmaksut vuodelle 2016. Ehdotettiin että, koska kerhon talous ei aseta korotuspaineita jäsenmaksuihin, 
 jäsen maksut pidettäisiin samoina kuin vuonna 2015. Hallituksen ehdotusta kannatettiin ja päätettiin pitää jäsenmaksut samoina kuin vuonna 2015.

10§ VAHVISTETAAN TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2016
        Kirjanpitäjä Virpi Koski esitteli laatimansa, kokouksen osanottajille jaetun, tulo- ja menoarvion vuodelle 2016. Keskustelua aiheutti kesäkokoontumi 
 seen varatun summan muutos verrattuna tähän vuoteen. Perusteena summan korotukseen oli kaikkien elinkustannusten nousu, esimerkiksi halut 
 taessa tarjota kesäkokoontumisissa jäsenistölle ruoka, on ruuan hinta noussut selvästi verrattuna edelliseen kesäkokoontumissumman tarkistukseen.  
 Lisäksi Kerhotavaroille varattavan mökin hinta sisältyy kokonaissummaan. Edelleen kesäkokoontumisen järjestäjillä on mahdollisuus tarvittaessa  
 anoa halli tukselta perustellusti lisäsummaa tapahtuman kustannusten kattamiseksi.
 Ehdotettua arviota kannatettiin ja ehdotettu tulo- ja menoarvio hyväksyttiin ilman muutoksia.
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    MINI CLUB FLYING FINNS RY: N SYYSKOKOUS 
      PÖYTÄKIRJAOTE
  

Aika: 31.10.2015  Paikka: Radisson Blu Marina Palace, Turku

1§ KOKOUKSEN AVAUS
 Kerhon puheenjohtaja Markku Lönnqvist avasi kokouksen kello 15.04 toivottamalla kaikki läsnäolijat tervetulleiksi

2§ TODETAAN LÄSNÄOLIJAT
 Kokoustilassa kiersi osallistujalista.

3§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
 Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Markku Lönnqvist.
 Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Päivi Heinonen
 Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Erkki Virkola ja Sami Jalasjoki, varahenkilöiksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin 
 Jukka Lindström ja Lari Risku

4§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 Ilmoitus Mini Clubin syyskokouksesta on julkaistu kerhon jäsenlehdessä nro 3, 2015 Kokouskutsu on julkaistu vähintään kaksi viikkoa ennen syys 
 kokousta ja siten katsotaan kerhon jäsenten olevan tietoisia kokouksen ajasta ja paikasta. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

5§ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
       Käytiin esityslista läpi ja lisättiin kohtaan 13 Sami Jalasjoen vyönsolkien tilausmahdollisuudesta keskustelu
 
6§ VALITAAN MINI CLUBIN JOHTOKUNTA VUODELLE 2016
 - valitaan clubin hallitukseen erovuoroisten tilalle:
 o puheenjohtaja (2 vuotiskaudeksi) - Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Markku Lönnqvist jatkamaan
 o sihteeri (2 vuotiskaudeksi) - Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Päivi Heinonen jatkamaan
 o jäsen (1 vuotiskaudeksi)  - Ehdotettiin ja kannatettiin Lari Riskua, ehdotettiin ja kannatettiin Jussi Koukkua.
  Ehdokkaista järjestettiin avoin äänestys viittaamalla. Lari Risku sai 19 ääntä ja Jussi Koukku 12 ääntä. 
  Valittiin hallituksen jäseneksi Lari Risku.

 7§  VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA KAKSI HENKILÖÄ VARALLE
        Henkilöt valitaan tarkastamaan seuraavan vuoden (2016) hallintoa ja tilejä - Ehdotettiin ja kannatettiin toiminnantarkastajiksi Antti Rantasta ja 
 Kirsi Raukolaa, heiltä oli etukäteen tiedusteltu suostumus jatkaa toimessaan, mikäli kokous näin toivoisi ja heidät valittiin toimeen poissaolleina.
 Varatoiminnantarkastajiksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Sebastian Kulkula ja Jussi Koukku

8§  VALITAAN CLUBILLE MUUT TOIMIHENKILÖT
 - jäsenlehden vastaava toimittaja - Ehdotettiin Susanna ja Esa Ignatiusta, puheenjohtaja soitti Susanna Ignatiukselle ja tiedusteli heidän  
  halukkuuttaan jatkaa toimessaan. Susanna ja Esa lupasivat olla käytettävissä toimeen myös vuonna 2016, heitä kannatettiin ja heidät 
  valittiin jatkamaan poissa olleina.
 - jäsenrekisterien hoitajat
 o uudet jäsenet
 o vanhat jäsenet - Ehdotettiin nykyistä yhdistettyjen jäsenrekisterien hoitajaa Mari Rantasta, häneltä asiaa oli etukäteen tiedusteltu, eikä hän  
  ollut valmis jatkamaan toimessa.
  - Ehdotettiin Hanna Kinnaria ja Jarno Jussilaa, heitä kannatettiin ja heidät valittiin.
 - clubin kirjanpitäjä - Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Virpi Koski jatkamaan
 - kerhotavaroiden hoitaja - Ehdotettiin Erkki ja Marja Mättöä, puheenjohtaja soitti Erkki Mätölle ja tiedusteli heidän halukkuuttaan jatkaa,  
  Erkki ja Marja lupasivat olla käytettävissä toimeen myös vuonna 2016, heitä kannatettiin ja heidät valittiin jatkamaan poissa olleina.
 - nettisivujen ylläpitäjä - Ehdotettiin ja kannatettiin Toni Viemeröä, häneltä oli etukäteen tiedusteltu suostumus jatkaa toimessa, mikäli  
  kokous näin toivoisi ja hänet valittiin toimeen poissa olleena.
 - muut mahdolliset toimihenkilöt - Keskusteltiin muiden toimihenkilöiden tarpeesta ja todettiin, että muita toimihenkilöitä 
  ei tällä hetkellä tarvita.

9§ JÄSENASIAT
       Vahvistetaan clubin jäsenmaksut vuodelle 2016. Ehdotettiin että, koska kerhon talous ei aseta korotuspaineita jäsenmaksuihin, 
 jäsen maksut pidettäisiin samoina kuin vuonna 2015. Hallituksen ehdotusta kannatettiin ja päätettiin pitää jäsenmaksut samoina kuin vuonna 2015.

10§ VAHVISTETAAN TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2016
        Kirjanpitäjä Virpi Koski esitteli laatimansa, kokouksen osanottajille jaetun, tulo- ja menoarvion vuodelle 2016. Keskustelua aiheutti kesäkokoontumi 
 seen varatun summan muutos verrattuna tähän vuoteen. Perusteena summan korotukseen oli kaikkien elinkustannusten nousu, esimerkiksi halut 
 taessa tarjota kesäkokoontumisissa jäsenistölle ruoka, on ruuan hinta noussut selvästi verrattuna edelliseen kesäkokoontumissumman tarkistukseen.  
 Lisäksi Kerhotavaroille varattavan mökin hinta sisältyy kokonaissummaan. Edelleen kesäkokoontumisen järjestäjillä on mahdollisuus tarvittaessa  
 anoa halli tukselta perustellusti lisäsummaa tapahtuman kustannusten kattamiseksi.
 Ehdotettua arviota kannatettiin ja ehdotettu tulo- ja menoarvio hyväksyttiin ilman muutoksia.

11§ PÄÄTETÄÄN KERHON KOKOONTUMISAJOISTA JA PAIKOISTA
 - Kevätyleiskokous (maalis- huhtikuu) - Ehdotettiin tämän vuoden mukaisesti automuseota tapahtuman paikaksi, koska Uudenkaupungin  
 Automuseo keräsi poikkeuksellisen suuren osallistuja joukon. Ehdotettiin paikoiksi Vehoniemen Automuseota Kangasalla, Mobilian Tieliikenne 
 Museota Kangasalla, Turun Sanomien Automuseota Turussa, Espoon Automuseota ja Josemoraa Joutsassa. Aiheesta keskusteltiin vilkkaasti ja 
 osanottajista löytyi halukkaita järjestäjiä. Jätettiin kohta hautumaan ja siihen palataan uudelleen ennen kokouksen päättymistä.

 - Kesän Avajaisajelu 14.5.2015 Tieliikennemuseo Mobilia. Keskusteltiin Kesän Avajaisajelun ajankohdasta, koska menee päällekkäin IMM  
 2016 lähdön kanssa. Ehdotettiin viikkoa aiempaa viikon loppua, mutta tällöin tapahtuma menisi päällekkäin Classic Motor Show’n kanssa. 
 Päätettiin järjestää tapahtuma hallituksen ehdottamana ajankohtana. Tapahtuman vastuuhenkilöksi lupautui Sami Jalasjoki.
 - Kesäkokoontuminen - Lahti Teamilla oli kaksikin vaihtoehtoa kesäkokoontumisen järjestämispaikaksi, ensimmäisenä puheenjohtaja  
 esitteli Hauhon Härkälinnan kuvin ja hinnastoin, paikkaan on tehty alustava varaus 15. -17.7.2016. 
 Vaihtoehtoinen toinen paikka olisi Orilampi Lomakeskus, josta oli tietoa vaatimattomammin. Päätettiin antaa Lahti Teamille vapaat kädet järjeste 
 lyiden aloittamiseen, päivämääräksi päätettiin 15.–17.7.2016. Lahti Team esittelee kesäkokoontumispaikan tarkemmin kevätyleiskokouksessa.
 - Kesän päättäjäisajelu - Päättäjäisajeluun ei kenelläkään ollut valmista ehdotusta, joten päätettiin Tampere Teamin olevan tapahtuman  
 järjestelyistä vastuussa. Tampere Team esittelee tapahtuman tarkemmin kevätyleiskokouksessa. Ehdotettiin Kesän Päättäjäisajelun järjestelyvastuun  
 kierrättämistä eri Teamien kesken kuten Kesäkokoontumisessakin. Ehdotusta pidettiin hyvänä, mutta ajatus jätettiin hautumaan, koska Kesäko 
 koontumisten järjestelyvuorotkaan eivät noudata selvää kaavaa tai tiukkaa listaa.
 - Syysratapäivä - Ehdotettiin Ahveniston Moottorirataa, todettiin Ahveniston ”ei kisapäivien” melurajojen olevan niin matalia, ettei vakio  
 minejä kovempi äänisillä ole mitään asiaa radalle. Ehdotettiin Kemoraa. Ehdotettiin Honkajokea, missä oltiin tänä vuonna, ehdotusta kannatettiin.  
 Lari Risku lupasi järjestää tapahtuman. Toivottiin myös hieman myöhäisempää ajankohtaa kuin tänä vuonna, esimerkkinä esitettiin toive 
 syyskuun lopulle.
 - Saunailta - Saunailtaa ehdotettiin myös pidettäväksi samoin kuin tänä vuonna ja Nils Pettersson lupasi hoitaa varauksen.
 - Syysyleiskokous (loka- marraskuu)
 Vuorossa on maissa järjestettävä pikku- Joulu, joka on perinteisesti järjestetty syysyleiskokouksen yhteyteen. Haettiin ensisijaisesti vastuuhenkilöä  
 tapahtuman järjestäjäksi. Ehdotettiin paikaksi Ravintola Waltikkaa Valkeakoskella, vasta ehdotuksena Saloran museota Salossa. Jätettiin kohdan  
 käsittely kesken.
 
 Tauko

 Palattiin kohdan 11 kesken jääneisiin tapahtumiin.
 - Kevätyleiskokous - Erkki Wirkola ehdotti kevätyleiskokouksen pitämistä Päijät-Hämeen Mobilistien kerhotilassa, Orimattilassa,   
 19.3.2016, hän toimisi itse tapahtuman vastaavana. Ehdotusta kannatettiin ja päätettiin järjestää kokous Orimattilassa. Kokouksen alkamisajankoh 
 daksi kaavailtiin noin kello 13 -14. Lisä tietoja laitetaan mahdollisimman pian kerhon kotisivuille ja lehteen.
 - Syysyleiskokous - Syysyleiskokous ja samassa yhteydessä järjestettävä pikku-joulu otettiin uudelleen käsittelyyn, paikoiksi ehdotettiin  
 uudelleen Hotelli Waltikkaa, josta Tiina Jantunen lupasi kysyä tarjouksen kevätyleiskokoukseen mennessä. Toisena ehdotuksena pyydetään tarjous  
 pääkaupunkiseudulta Kämp Group:lta, tarjouksen esittelee kevätyleiskokoukselle Sonja Peltonen.

12§ MUUT KOKOONTUMISAJOT
 - Classic Motorshow 7.-8.5.2016, Lahti
 Tapahtuman teemana ensi vuonna on ”Sorateiden Ritarit”. Osasto kerholle on varattu ja päävastuuhenkilönä toimii Markku Lönnqvist 
 Lahti Teamin kanssa. Alustavasti Tieliikenne museo Mobilian yhteydessä toimivan Rally Hall of Fame:n kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta  
 saada Lahteen näytteille ABB I. Markku jatkaa neuvotteluja. Edellisvuosien tapaan osastolla työskenteleville jäsenille kerho kustantaa yhden lämpi 
 män aterian/päivä ja kalustoaan näyttelyosastolle tuovat saavat tapahtuman sisäänpääsy rannekkeen. 
 - IMM 2016 Belgia, 12.–16.5.2016
 Tapahtuman yhteyshenkilöinä toimivat Markku Lönnqvist ja Kirsi Grönfors. Ensivuonna tapahtuman perjantai-illan puku-teemana on 13# Friday,  
 lauantai- illalle suunnitteilla eri teema. Lisää tapahtumasta keskustellaan kevätyleiskokouksessa.
 Kirsi Grönfors toivoi IMM T-paitakuvia, ehdotukset pitää olla Kirsillä viimeistään helmikuun 2016 loppuun mennessä.
 - Volkswagen kokoontuminen, 17.–19.6.2016, Somero
 - Puheenjohtajalle oli tullut kutsu, koskien koko Mini kerhoa, Volkswagen kerhon kesäkokoontumiseen. Tapahtumaan ei ole ennakko ilmoittautu 
 mista ja majoitukset varataan henkilökohtaisesti Hovimäki Camping Somerolta.
 - Viron Mini Meeting
 Tapahtumasta ei vielä ole julkaistu tietoja, palataan aiheeseen kevätyleiskokouksessa
 - Britit kohtaavat elokuun 2. sunnuntai 2016, järjestysvuorossa?
 Järjestäjästä ei kokouksen aikaan ollut varmuutta. Palataan aiheeseen kevätyleiskokouksessa
 - Forssan Pick-Nick, elokuu 2. sunnuntai 2016
 Sattuu samalle viikon lopulle Britti-päivien kanssa. Forssan seudun ministit ovat alustavasti suunnitelleet yhteisajoa tapahtumaan, heihin voivat  
 kiinnostuneet ottaa yhteyttä.
 - Kulman Pentin Pick Nick
 Urjalalaiset ministit järjestävät perinteisesti tapahtuman elokuun viimeisenä viikon loppuna. Lisätietoa lähempänä tapahtumaa.

13§ MUUT KOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT
 – Sami Jalasjoen Vyönsolkien tilaus
 Sami Jalasjoki oli pyytänyt tarjouksen vyönsoljista kerhon logolla, 50 kappaleen tilausmäärällä yhden kappaleen hinnaksi tulisi noin 30€. Hintaan ei  
 sisälly vyö. Keskusteltiin aiheesta, vyön soljesta kiinnostuneet voivat pyytää lisätietoja Sami Jalasjoelta kerhon FB- sivujen kautta, sitovat varaukset ja  
 tilaukset hoidetaan Samille myös Facebook:n kautta. Sami lupasi pyytää lisäksi tarjouksen soljesta vyöllä ja palata asiaan kevätyleiskokouksessa.
 - Harri Koski ehdotti lisäystä kohtaan 8
 Ehdotuksen mukaan kerhon toimihenkilö olisi velvollinen ilmoittamaan hallituksen jäsenille viimeistään kesäkokoontumisessa, onko halukas/ 
 kykenevä jatkamaan kerhon toimihenkilönä seuraavalla kaudella. Ehdotusta kannatettiin ja päätettiin hallituksen jäsenillä ja kerhon muilla toimi 
 henkilöillä olevan ensivuodesta lähtien velvollisuus ilmoittaa toimessaan jatkamismahdollisuuksistaan hallituksen jäsenille viimeistään 
 kesäkokoontumisessa.

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.08

MinisteriNRO1/16.indd   5 7.2.2016   22.11



6

Nimi:   Hannu Laakso

Paikkakunta:   Wanha Villähde, 2016 alusta lukien Lahti

Mikä Mini:    Classic Minejä on useita ja mikään niistä 
ei ole minulle ylitse muiden, kaikki majailevat tasa-arvoisina 
tallissani. Harrastuksen alkuun saattajana oli Morris Mini 
850 vm.1970, rekisteri tunnus oli KTL-85. Olen myynyt 
tämän Minin pois n.25 vuotta sitten. 

Milloin ja mistä hankittu:     Veljeni  J-P osti ko. auton 
muistaakseni vuonna 1983 Nastolan ”pysäkiltä”.

Tehtyjä muutoksia:   Miniin tehtiin tyyppilliset peltityöt 
(kolmiopellit, lokasuojat, naamapelti, takahelma ja lattia) 
jonka jälkeen auto maalattiin mustaksi ja päälle laitettiin 
Metalflaken Spindrift  Iridescent kiteet. Lakkaa kului 
kiteiden johdosta muistaakseni n. 5 litraa. Etupyöriin löytyi 
levyjarrut Mankalasta ja 1275 cc Austin Mailer GT:n kone 
paikalliselta purkamolta samoin Datsun 100 A:n penkit 
eteen. Sisusta oli verhoiltu kattoa myöten nappien kera 
viininpunaisella plyyshillä. 

Tarina Minin hankinnasta:   2009 etsiskelin peräkärryn 
aihioksi Mini Van´ia. Tarpeeseen sopiva aihio löytyi 
nettivinkin avulla vanhalta kotipaikkakunnalta Pielavedeltä. 
Raadon omistajan sain kiinni puhelimitse ja hän oli valmis 
luopumaan siitä. Eräänä syyskuisena lauantai aamuna 
lähdettiin porukalla Minin noutoon. Auto löytyi omistajan 
opastuksella Pielavesi-Iisalmi välimaastosta metsittyneen 
peltotien läheisyydestä. Peräkärryn kanssa päästiin vajaan 
sadan metrin päähän raadosta. Ensitöiksi kaivettiin vesuri 
sekä saha esiin ja raivattiin Minin mentävä haalausreitti. 
Vanin kori oli odottanut ilman apurunkoja/konetta  kuusen 
juurella noutajaansa 60-70-luvun taitteesta saakka. Ei muuta 
kuin joka nurkasta ukko kiinni ja kori kantoon. Reilun 
tunnin punneruksen jälkeen Vanin kori oli saatu peräkärryn 
kyytiin. Matkaa jatkettiin  mökillemme (n. 15 km). Saunaa 
lämmitettäessä tehtiin n. motti klapeja  ja vuodatetut 
hikipisarat huuhdeltiin pois syyskuisessa Pielavedessä. N. 
800 km:n reissulta kotiuduttiin vielä saman päivän iltana. 
Seuraavana vuonna ”patjan kuljetus väline” kulkikin jo 
Estaten peräkoukussa kohti Saksan IMMiä.

Ikimuistoisimmat retket/hetket:   Ikimuistoisin hetki 
Minillä lienee vuodelta 2001 Länsirannikon Rallista Turussa. 
Teimme päätös EK:lla Austin Cooper S:llä yleiskisan 
pohja-ajan, taakse jäivät Historic autot ja likimain kaikki 
uudemmatkin.

Elämäni Minit
Hannu Laakso

MinisteriNRO1/16.indd   6 7.2.2016   22.11

7

Onko Miniäsi huomioitu miten:   Kauppareissut tuppaavat venähtämään välillä turhankin pitkiksi kun varttuneempi ikäpolvi 
tulee muistelemaan omia kokemuksiaan Minillä. Paikallislehden toimittajakin ajeli aikoinaan perässäni niin kauan kunnes 
pysähdyin, halusi tehdä tehdä jutun lehteen. Kilpuri viuhahteli silloin tällöin telkarissa vuosituhannen taitteessa. Viimeisin kuva 
taitaa löytyä viime kesältä Mini World lehdestä.

Toiveet:   Että elämä jatkuisi samaa rataa kuin tähänkin saakka ilman isompia murheita.

Pelot:   En pelkää juurikaan mitään tällä hetkellä, ei tulevaa kannata murehtia, reippain ja iloisin askelin eteenpäin  päivä 
kerrallaan.

Mitäs tulevaisuudessa:   Pitää elvyttää vanhimmat Minini tallista katsastuskuntoon.

Miksi juuri Mini:    Tässä kohdassa syyttävä sormeni kääntyy osoittamaan n. 150 metriä pohjoiseen, kiitos veljeni 
J-P että hankit minulle Minin josta sain hauskan sekä monitahoisen harrastuksen ja sen parissa hyviä ystäviä.
 
Kauanko olet ollut jäsenenä:   Liityin kerhoon vuonna 1984 ja ensikontaktini muihin kerholaisiin tapahtui kesäkuussa IMM:ssä 
Bremenissä. Tähän mennessä IMM-reissuja olen tehnyt yhteensä 11, kaikki Classic Minillä.

Mitä muuta:   Mukavia hetkiä kaikille iloisen pikkuauton parissa.  

    - Hanski - 

MinisteriNRO1/16.indd   7 7.2.2016   22.11



8

TERVETULOA

MINI CLUB FLYING FINNS Ry:n KEVÄTYLEISKOKOUKSEEN

19.3.2016 paikkana Päijät-Hämeen Mobilistien kerhotila, klo 13:00 alkaen

Kokouksen käsiteltäviä asioita ovat sääntömääräiset kevätyleiskokousasiat: esitetään vuoden 2015 
tulostase, luetaan tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös vuodelle 2015 ja päätetään 
hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta sekä muut kokoukselle esitettävät asiat, mm kokoontumisajojen 
päivämäärien vahvistaminen.

Kaikki joukolla päättämään yhteisen kerhomme asioista!

Terveisin:
Hallitus

Tervetuloa MCFF:n kevätkokoukseen 19.3.2016 klo 13.
 
Olemme saaneet luvan vierailla Päijät-Hämeen mobilistien kerhohallilla 
Autokallentie 5:ssä  Orimattilassa.
Pääsemme päättämään kerhomme asioista ja onneksi nakkilistat ovat keväisin 
lyhyemmät kuin syksyllä, eli ei kannata aristella mukaan tulemista. Siis ohjelmassa 
on sääntömääräisten asioiden lisäksi vapaampi muotoisena mahdollisuus katsella 
tiloissa säilytettäviä n. 45 museoikäistä autoa (Autot ensijaisesti säilytyksessä, eli ei 
mitenkään väljästi esillä, mutta kuitenkin nähtävänä),
Laaja kokoelmaa kirjallisuutta ja lehtiä. Tarjolla on syötävää ja myös kahvit.
 
Mahdolliset kysymykset voi esittää Erkki Wirkola 050 526 4517 erkki@wirkola.fi
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Nyt on t-paitatilauksen hetki tullut jälleen! 

Jäsenille t-paita on maksuton ja ei-jäsenet sekä lisätilauspaidat kustantaa jokainen itse. 
Hinta ilmoitetaan, kun saan sen tietooni.

Maksut kerhon tilille FI9124021800125112.

Tilaukset viimeistään 5.4

Kirsi Grönfors
Puhelimitse 040-8314687,

kirsigronfors@hotmail.com
Belgiassa nähdään!

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!    Uudet, 7 tuumaiset parkilliset LUCAS- umpiot. Voidaan   
                                         vaihtaa myös parkittomiin vastaaviin. Hinta 70€/pari. 

      Mk1 Maskin kaari, hyvä, lommoton. Hinta 80e   
   

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

Kysy myös ale-tuottei
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Kysy myös ale-tuottei

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)

KYSY MYÖS ALETUOTTEITA!!!
        

19.3.2016  Kevätyleiskokous, Orimattila
7-8.5. 2016  Classic Motor Show, Lahti
14.5.2016  Kesän avajaisajelu, Mobilia klo 11
12-16.5 2016 IMM, Belgia
15-17.7 2016 Kesäkokoontuminen, Orilampi
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Lakeuren Ministerit

PAIKALLISJAOSTOHAASTE!

Lakeuren Ministerit on tosi pieni paikallisjaosto, 
joka perustettiin huhtikuussa 2013, jolloin nimi 
oli Seinäjoen Seudun Ministerit. Nimi muutettiin 
helmikuussa 2014 Lakeuren Ministeriksi, 
koska ajattelimme että täällä seudulla ei ole 
lähimainkaan Mini jaostoja, joten otetaan 
kerralla homma haltuun ja laajennetaan jos 
tässä lähiseudulla sattuisi innokasta porukkaa 
tulemaan vastaan. Meillä ei ole mitään jäseniä 
emmekä kerää mitään kolehtia, me vaan ollaan – 
ja tervehditään aina vastaantulevaa Miniä – on se 
sitten classic tai uusi.

No, ensimmäinen kokoontumisajo pidettiin 
elokuussa 2014, josta tosi-idea syntyi keväällä 
2014 asuntovaunun etuteltassa muutaman 
lonkeron jälkeen. Siitä samantien alettiin 
kyselemään lupia sopivalta paikalta, ja siitä se 
sitten lähti.

Tapahtuma meni tosi hienosti, kelit olivat 
kohdallaan ja mikä parasta paikalle tuli yllättävän 

monta Miniharrastajaa yllättävän kaukaakin, 
kauimmainen taisi olla noin 150km päästä.
Kiinnostuneille tiedoksi jos joku ei vielä tiedä, 
Lakeuren Ministerit löytyy myös Facebookista.

Kesä 2015 meni valitettavasti muissa kiireissä, 
MUTTA: kesällä 2016 tulossa Lakeuren 
Minimiittinki vol 2! 
Tapahtuma järjestetään kauniilla paikalla 
Halsualla, Lomakylät Masalassa, 
www.masala.fi. Alueella on karavaanarialue, 
ravintola A-oikeuksin josta saa kahvia, ruokaa 
ja juomaa, uimaranta, polkuveneitä, varattavia 
pikkumökkejä / retkeilymajoja, saunat, teltta-alue, 
yms. Masala on n. 120km päässä Seinäjoesta, ja 
alue on todella hieno paikka. Seuraa ilmoittelua 
Facebookissa, Mini kerhon keskustelufoorumissa, 
lisätiedot tulevat maalis-huhtikuun vaihteessa tai 
huhtikuun alussa.

Tässä pari kuvaa muisteloksi elokuulta 2014:

Teksti ja kuvat: Jukka Hanhikoski
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Viimevuosisadan alussa lontoolaisen suutarin poika George Herbert Skinner oli isänsä Lilley & Skinner- nimisen jalkinetehtaan 
palveluksessa, kun sinne tilattiin Ranskasta Lèon Bollèe merkkinen ajoneuvo. Nuorukaista ilmeisesti kiinnosti mekaniikka, koska hän 
haki helmikuussa 1905 patenttia täysin uudenlaiselle kaasuttimelle. 

Patentti myönnettiin tammikuussa 1906 tälle vaakaimuiselle ja muuttuvakurkkuiselle kaasuttimelle, jossa liikkuva kartion muotoinen 
neula annosteli polttoainetta. Polttomoottorien aikakausi oli vasta aluillaan maailmassa ja niinpä Skinnersin kaksi veljeäkin vihkiytyi 
alalle, jolloin he perustivat yhtiön Skinners Union, jonka tuotemerkkinä oli The Union Carburettor merkkinen kaasutin.

Pian kaasuttimen merkiksi vaihtui The SU carburettor.
Näissä ennen ensimmäistä maailmansotaa valmistetuissa kaasuttimissa oli liikkuva nahkainen palje, joka sääteli imuaukon kurkkua. 
Sodan jälkeen palje korvattiin messinkisellä männällä. Mutta kun suutarin lapsista oli kyse, niin suuttimen tiivisteet valmistettiin 
nahkasta vielä vuosia eteenpäin.

1920 -luku oli autoteollisuuden kiivasta kasvun aikaa ja yhtiöstäkin oli tullut The SU
Company, Limited. Suuremmat kuviotkin olivat kiinnostuneita tästä Skinnersin veljesten yhtiöstä, sillä 20-luvun loppupuolilla 
William Morris osti yhtiön ja se omistajaksi tuli autonvalmistaja Morris Motors.

Kehitys jatkui, 1932 SU alkoi valmistamaan kaasuttimia lentokoneisiin. Seuraavana vuonna tuotantoon tuli sähkötoiminen 
polttoainepumppu malli L, joka on tuotannossa vielä tänäkin päivänä!
Vuonna 1936 yhtiö muutti jälleen nimeä. Nyt se oli SU Carburettors Ltd. muodossa. Seuraavana vuonna tuotantoon tuli H-sarjan 
kaasutin, joita löytyi koosta 1 1/8” aina kahteen tuumaan asti. Iso kehitys tapahtui vuonna 1938, kun alipainemäntään tuli hydraulinen 
vaimennus eli öljy hidastamaan nopeissa kiihdytyksissä mäntää.
Toinen maailmansota työllisti yhtiötä ensisijaisesti lentokoneiden kaasuttimien ja polttoainepumppujen valmistamisessa. Sodan 
kestäessä yhtiöllä oli kehitteillä polttoaineen ruiskutuslaitteisto lentokonemoottoriin, mutta se luisui sodan loputtua amerikkalaisen 
Simmonds Injector Pump yhtiön haltuun.

Vuonna 1947 Morriksen johdossa oli Lordi Nuffield, jolloin loppui yhteistyö Skinnersin suvun kanssa. Kehitys kuitenkin jatkui 
kaasuttimien kanssa, sillä vuonna 1948 kaasuttimet valmistettiin alumiinipainevaluna korvaten sinkki ja messinki valut. Muoviosia 
ilmestyi vuonna 1954 neulaventtiiliin ja nailoninen koho HS- mallin kaasuttimiin vuonna 1963. Ensimmäinen mekaaninen 
polttoainepumppu ja automaattinen ryyppy ilmestyi SU:lta vuonna 1967. Kaasutinyhtiö siirtyi BMC:n loputtua British Leylandin 
osaksi vuonna 1968. Hyvä uudistus tuli myös vuonna 1969, kun neulan kiinnitys muuttui jousikuormitteiseksi. Se vähensi 
alipaineesta johtuvaa neulan kulumista. Samaan aikaan ilmestyi kaasuläppiin moottorijarrutusta varten venttiili. Wax-stat säätösuutin 
kehiteltiin vuonna 1971, mikä muutti suuttimen asentoa lämpötilan mukaan. Kylmänä seos oli rikkaampi ja lämmetessä seos laiheni. 
Uusi HIF tyyppinen SU kaasutin tuli markkinoille  vuonna 1972. Siinä seos säätyi myös lämpötilan mukaan. 1975 ilmestyi Wax-stat 
-suuttimet HS 4 ja 6 malleihin. Seuraavana vuonna oli joihinkin malleihin saatavana laakeroituja läppäakseleita.

Kun Leylandin autoteollisuus mureni Englannissa, niin SU:sta tuli SU Butec -niminen kaasuttimien huolto- ja varaosayksikkö. Sen 
alaisuudessa kehittyi vielä kaasutinversio HIF44E vuonna 1982, jossa oli elektroniikkaakin mukana ainakin kylmäkäynnistyksessä.
Muutaman vuoden kuluttua kaasutinyhtiö sulautui Austin Rover Fuel Groupiin ja huoltopuoli kulkeutui Burlen Services:n 
alaisuuteen, joka oli ollut kehittelemässä SU:n kanssa kaasuttimia jo 1974 energiakriisistä alkaen. Nimi muuttui siten vuonna 1986 
Burlen Fuel Systemiksi.

Viimeiset SU kaasuttimet asennettiin Mini ja Maesto -malleihin vuonna 1995, joten siihen loppui SU- kaasuttimien pitkä taru, joka 
kesti yhdeksänkymmentä vuotta.

Nykyään kaasutinmerkkiä ylläpitää Burlen Fuel Systems Ltd. , joka tuottaa osia ja huoltaa kaasuttimia harrastusautoihin Englannissa.

1950-luvulla syntyi SU:lle kilpailija. Triumph autotehdas joutui maksamaan huomattavasti kovemman hinnan kaasuttimista Morris 
yhtymään kuuluneelle SU:lle kuin BMC:n omat automerkit. Silloinen Triumph yhtymän suunnitteluinsinööri Harry Webster pisti 
aluilleen samalla periaatteella toimivan kaasuttimen tuotantoon. Ero SU:hun oli se, että siinä oli alipainemännässä tiivisteenä 
kuminen kalvo. Kaasutin sai nimekseen Stromberg. Ensimmäinen automalli, mihin Strombergin kaasuttimet asennettiin, oli TR 
4 vuoden 1962 lopussa. Autoteollisuuden yhdistyttyä Englannissa British Leylandiksi, niin Strombergin piti hävitä ja SU:n jäädä 
kaasutinvalmistajaksi. Siksi Triumph- merkkikin siirtyi 70-luvulla takaisin SU:n käyttäjäksi.

Japanilaisella Hitachilla oli lisenssisopimus SU:n kanssa. He valmistivat kaasuttimia muutamiin Datsun malleihin Hitachi- 
merkkisenä.

Suurin ongelma SU-kaasuttimissa on se, että niiden rungot ovat käytössä kuluneet läppäakselin kohdalta väljäksi. Tämä aiheuttaa sen, 
että polttoaineseos jää laihalle imun kasvaessa moottorissa. Siten tyhjäkäyntiseosta on rikastettava moottorin toimiessa myös suurilla 
kierroksilla. Vanhemmissa, ennen vuotta 1978 käyttöönotetuissa ajoneuvoissa se onnistuu, mutta uudemmissa tulee hankaluuksia 
päästömittausten kanssa katsastuksessa. Ainoa ongelman poistamiseen on korjata kaasutin uusimalla läppäakseli ja holkittaa 
kaasuttimen runko tai uusia runko kokonaan. Jälkimmäinen vaihtoehto on kallis operaatio, mutta onnistuu, kun uusia runkoja on 
alettu valamaan uudestaan.
Seoksen säätämistä nykykorjaamot myös välttävät kiitettävästi. Onnella voi jonkun osaajan löytää.

Jorma Kölhi

          Julkaistu Keulakuva-lehdessä 2/2011
 

 

Skinners Union

MinisteriNRO1/16.indd   13 7.2.2016   22.11



14

Ensimmäinen sukupolvi, R50, R52 ja R53 (2001 – 2008)
MINI Cooper S 2004
MINI (BMW) Mk I

Ensimmäisen sukupolven MINI esiteltiin vuonna 2000 
kovakattoisena mallina. Myyntiin auto tuli heinäkuussa 2001. 
Geneven autonäyttelyssä vuonna 2004 esiteltiin mallistoon 
myös rättikattoinen Convertible-versio. Vaikka vuonna 2007 
esiteltiin uusi kovakattoinen malli, jatkui avomallin valmistus 
aina vuoden 2008 elokuuhun asti. Ensimmäisen sukupolven 
Ministä käytetään myös BMW:n mallien tapaan tyyppimerkintää 
R50. Cabrio tunnetaan merkinnällä R52 ja Cooper S -malli 
merkinnällä R53. Bensiinimalleissa käytetään Brasiliassa 
valmistettua Tritec-moottoria ja dieselmallissa moottori on 
Toyotan valmistama. Perinteisen manuaalivaihteiston lisäksi 
valittavissa on ollut portaaton CVT-vaihteisto.

Alkuperäistä Miniä valmistettiin vuosina 1959-2000. Vuonna 
2000 lanseerattiin uusi MINI, jota alkoi valmistaa BMW. 
Minin seuraajaa on kutsuttu nimillä BMW MINI ja New 
MINI. MINIT valmistetaaan Englannissa, Oxfordin tehtaalla.  
MINIÄ myydään 80:ssa eri maassa.Aluksi MINIÄ valmistettiin 
3-ovisena hatchbackina,  mutta vuoden 2007 lopulla julkaistiin 
Clubman-malli, joka oli pidennetty ja jonka toisella kyljellä on 
yksi lisäovi. 

Sivusto www.mini.fi kertoo näin: 
”KOEAJA, NIIN YMMÄRRÄT.
Miksi MINI on niin monelle ihmiselle rakas? Johtuuko se ajo-
ominaisuuksista? Hurmostilasta, jonka saat siirtäessäsi jalkasi 
kaasupolkimelle? Laadusta, yksityiskohdista ja toiminnoista, 

joita ei muista vakiomallisista autoista löydy? Voimme jatkaa 
spekulointia loputtomiin, mutta kun istut ratin taakse, pätee 
vain yksi asia: MINIllä ajaminen on tolkuttoman hauskaa!”

Lisäksi sivustolla luetellaan MINIä puoltaviksi ominaisuuksiksi 
mm. ”kartingautofiilis”, ”täysin sinunlaisesi”, ”huoltamisen 
helppous” sekä ”käytännöllisyys ja turvallisuus”. 

MINI MINI MINI
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Toinen sukupolvi, R56 (2007 – 2014)
Mini Cooper S 2007–2014
MINI (BMW) Mk II

Toisen sukupolven MINI esiteltiin elokuussa 2006. R56-tyyppinä 
tunnettu auto on valmistettu kokonaan uudelle pohjalevylle. 
Samaa perusratkaisua käytetään myös PSA-konsernin autoissa. 
Vaikka auto ulkonäöltään muistuttaakin pitkälti vuonna 2000 
esiteltyä mallia, on kyseessä täysin uusista osista koottu malli. 
Myös pituutta on tullut noin 6 cm lisää. Aikaisemmin käytetty 
Tritec-moottori on korvattu Peugeotin kanssa kehitetyllä 
Prince-moottorilla. Vuoden 2007 marraskuussa esiteltiin myös 
pidemmällä akselivälillä varustettu farmarimallinen Clubman. 
Uusi Convertible-malli esitellään vuonna 2008.

Kolmas sukupolvi, F56 (2014 –)

MINI Countryman (R58)Mini Cooper Countryman (R60) –

MINI Countryman on vuonna 2010 Geneven autonäyttelyssä 
esitelty uusi Crossover-malli. Aikaisemmin valmistaja kutsui 
autoa koodinimellä Colorado. Auton valmistaa Magna Steyr 
Itävallassa, ja Countryman tulee näin ollen olemaan ensimmäinen 
MINI, joka valmistetaan Iso-Britannian ulkopuolella.

Coyntrymanissa käytetään MINI ALL4 -nelivetoa, joka toimii 
normaaliajossa 50:50-suhteella, mutta tarvittaessa jopa 100% 
taakse. Siinä on normaalisti kuusivaihteinen manuaalivaihteisto, 
mutta bensiinimoottori-malleihin on saatavilla myös 
kuusinopeuksinen Steptronic-automaattivaihteisto.

Lähteet: www.mini.fi, www.autowiki.fi, 
kuvat sieltä täältä!
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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 
Kariston Nesteellä 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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