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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 3/2016  Aineiston viim. jättöpäivä 20.07.2016 Lehti ilmestyy 8/2016
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 820 kpl.
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehteen tarkoitettu aineisto voidaan toimittaa sähköpostilla osoitteeseen
lehti@mcff.net tai mcff.jasenlehti@gmail.com  

2/ 2016
Numero:

138

Kansikuva:

Jne Valokuvaus
Janne Ahola

Austinta!

Kesä tulla porskuttaa, hitaasti mutta varmasti.
Lahden Seudun Ministeille muistutuksena että kesäaikaanhan 
kokoonnumme Ace Corner Finlandilla.

Tiedossa on muutamia uusia ministejä ainakin Lahden seudulle mutta 
varmasti myös muualle Suomeen.
Toivotetaan heidät lämpimästi tervetulleiksi.

T: Eppu

Son taas Morris!

Minikesä on aluillaan ja tiedossa on taas seikkailuja toisen perään!
Kyselin Facebookin MCFF-sivuilla taannoin kuvaehdotuksia Ministeri-
lehden kevätnumeron kanteen. Ehdotuksia tuli reilut parikymmentä, 
kiitos! Kevätnumeron kanteen valikoitui värimaailmaltaan aivan huikea 
Janne Aholan, Jne Valokuvaus, Minikuva! Kiitos Jannelle kuvasta!

Lähettäkää ihmeessä upeita kuvianne toimitukselle, niille löytyy kyllä 
ajoittain paikkansa! Ja juttuehdotuksia otetaan myös vastaan, aina!

Seuraava paikallisjaostohaaste napsahtaa Raumalaisille Ministeille ja 
teiltä odottelen sähköpostia viimeistään 20.7. 

Iloista kesää ja paljon paljon Mini-kilometrejä!

T: 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/

Sisältö  Ministeri 2/2016

Toimituksen palsta...............................2

Puheenjohtajan terveiset.....................3

Tervetuloa Orilammelle!.....................4

Kokouskutsu.........................................5

Orimattilan Kevätkokous....................6

Elämäni Minit.......................................8

Lahden tiimin saunailta.......................9
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Tapahtumakalenteri.............................11
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Venttiilikoppakisa-ohjeistus...............14

Pikkujutut!............................................15

Paikallisjaostot.....................................16

Oikaisu:

Edellisessä lehdessä esitelty 
Elämäni Minit- osiossa 
toimituksessa sattui erhe. 
Tässä kuvassa kuvaajana on 
toiminut Jarmo Leväsluoto, 
ei Hannu Laakso. 
Pahoittelumme.

Moicca arvoisat Kerholaiset.
 
Taas kevät on saapunut sateineen ja viileine keleineen.
Toivottavasti aurinko saapuu pian lämmittämään meitä ja asvalttitiet kuivuvat jotta 
saadaan sankoin määrin Minejä taasen liikenteeseen.
Ilolla on saanut seurata kerhon niin epävirallisella palstalla some maailmassa että 
moni on jo käynyt MINInsä katsastamassa ja liikenteeseen ottamassa ja on jo ehtinyt 
saada useita satoja kilometrejä alle.
Osalta on taasen kuulunut huonompia uutisia että ei taaskaan tule MINI 
liikenteeseen...syitä on monia ja harrastus väkisin on monesti se jonka kuluista 
karsitaan muun elämän edessä...
Näin osittain myös itsellänikin on käynyt ja siksi on tätä kirjoittaessa omatkin MINIt 
vielä pukeilla ja kesken..
 
Mutta kun lehti on sinulla kädessä ja luet tätä moni on jo suunnistanut oman 
kerhomme tapahtumiin ja ulkomaille kansainvälisiin koitoksiin.
Näistä toivottavasti sitten myöhemmin saamme lukea taas iloisia raportteja runsaiden 
kuvien kera..
Matkahan monesti on se mitä varten sinne tai tuonne mennään....ja ne ystävät joita ei 
olla taas nähty moneen hetkeen...
Onneksi nykyään on ihanan kamala Some maailma joka auttaa seuraamaan muitten 
tekemisiä ja tekemättä jättämisiä...
 
On siitä nykyään jo se hyöty että apua saa aikas moneen paikkaan kunhan vaan 
yhteydet ovat kunnossa, ja luureissa tai koneissa virtaa.
Kenelläkään ei kaiketi enää nykymaailmassa ole niin kiire ettei kerkeisi auttamaan 
kanssa harrastajaa kun ulkomailla tai kotimaan teillä liikutaan...
 
Kesä ja monet tapahtumat ovat niin lähellä että jos ei vielä ole varannut 
päätapahtumaan huoneita niin pian kannattaa olla hereillä...
 
 
Moikkaillaan kun tavataan..
 
T: PJ   Make
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Tervetuloa Orilammelle 15-17.7.2016 
MCFF kesäkokoontumiseen! 

Orilammen Maja lomakeskuksen yhteystiedot:

Varaa oma majoituksesi ajoissa!
Huoneet, mökit yms varattu kerholaisille toukokuun loppuun asti,

 sen jälkeen majoitukset tulee yleiseen jakooon.

Orilammen Maja ja Lomakeskus
 

KÄYNTIOSOITE
Voikoskentie 138, 47910 Hillosensalmi

puh. (05) 389 881
faksi (05) 389 930
info@orilampi.fi

 Katso julkiset kulkuneuvot meille  www.matkahuolto.fi
Määränpää on Hillosensalmi ja lähtöpaikkana 

Kouvola tai Mäntyharju
 

Gps-koordinaatit:
Lat 61 astetta 12.534’ Lon 26 astetta 46.567’

 
Sijaitsemme Kouvolasta n. 48 km pohjoiseen, Mikkelistä n. 75 km 

etelään ja Helsingistä n. 170 km koilliseen.

Edellisiltä vuosilta tuttuun tapaan vietämme iloista kesäviikonloppua yhteisen harrastuksemme merkeissä! Tiedossa 
kisailua, visailua ja puuhastelua! Kerho tarjoaa jäsenille lauantaina aterian. Luvassa tietenkin myös paraatiajelu! 
Ota matkaan mukaan iloinen mieli ja muu tarpeelliseksi katsomasi rekvisiitta. 

Terveisin, Lahden seudun Ministit

Majoitushintoja:

Hotellihuoneet ja mökit 16 ja 17 ---- 82 €
Rinnemaja ---- 92 €
Kartanomaja ---- 102 €
Ratavartijan mökki ---- 115 €
Patruunankamari saunalla ---- 145 €
Yhdenhengen huone:
Yhdenhengen aamiaismajoitus ---- alk. 62 €

Huonehinnat sisältävät runsaan maalaisaamaiaisen 
sekä asiakassaunavuorot aamulla sekä iltapäivällä.
Lounas Sahanpatruunan pitopöydästä 25€/hlö,tai esim. lohi- ja 
kinkkukiusauslounas buffetista 14€/hlö

Perhehuone (2aikuista+2lasta) ---- alk. 115 €

-Mökit ilman mukavuuksia:
Pihamökit ja aitat ei sisällä aamiaista eikä liinavaatteita ----50 €
Leirintämökit ei sisällä aamiaista eikä liinavaatteita ---- 30 €
Lemmikkieläimet ---- 7 €
Lisävuode sis. aamiaisen ---- 30 €
Aamiainen ---- 9 €
SF-caravan leirintä ---- 17 €/(2+2)
Vaunu/matkailu-auto ---- 20 € (2+2)
Lisähenkilö aikuiset ---- 3 €
Lisähenkilö lapset yli 4-vuotiaat ---- 1 €
Teltta ---- 15 € (2+2)
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Orilammen Maja lomakeskuksen yhteystiedot:

Varaa oma majoituksesi ajoissa!
Huoneet, mökit yms varattu kerholaisille toukokuun loppuun asti,

 sen jälkeen majoitukset tulee yleiseen jakooon.

Orilammen Maja ja Lomakeskus
 

KÄYNTIOSOITE
Voikoskentie 138, 47910 Hillosensalmi

puh. (05) 389 881
faksi (05) 389 930
info@orilampi.fi

 Katso julkiset kulkuneuvot meille  www.matkahuolto.fi
Määränpää on Hillosensalmi ja lähtöpaikkana 

Kouvola tai Mäntyharju
 

Gps-koordinaatit:
Lat 61 astetta 12.534’ Lon 26 astetta 46.567’

 
Sijaitsemme Kouvolasta n. 48 km pohjoiseen, Mikkelistä n. 75 km 

etelään ja Helsingistä n. 170 km koilliseen.

Mini Club Flying Finns ry:n  KOKOUSKUTSU

Tervetuloa ylimääräiseen yleiskokoukseen, Orilammen maja ja lomakeskukseen, Voikoskentie 138, 47910 
Hillosensalmelle, 16.7.2016 noin kello 17:00, Kesäkokoontumisen yhteydessä.
Käsiteltävinä asioina kevätyleiskokouksessa käsittelemättä jääneet asiat,  
6§ KÄSITELLÄÄN YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTKOKOUKSELLE SÄÄDETYT ASIAT
Luetaan toiminnantarkastajien lausunto
Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle tai päätetään niistä 
toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta.
Sekä muut kokoukselle esitettävät asiat.

Tervetuloa
Hallitus

HUOM HUOM HUOM HUOM HUOM HUOM HUOM HUOM!!!!

Oletko luonteeltasi tarkka ja vastuuntuntoinen?
Haluatko kuulua kerhomme toimihenkilöstöön?

Mini Club Flying Finns hakee uutta kirjanpitäjää!
Sinun ei tarvitse olla alan ammattilainen, kunhan olet kirjanpitotaitoinen.

Nykyinen kirjanpitäjä auttaa alkuun ja on tukenasi!
Ota rohkeasti yheyttä ja kysy lisää: Virpi Koski 040 7419218
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MCFF Mini Club Flying Finns vierailulla Orimattilassa.
Ministerit saapuivat 19.3. hallille pitämään kevätkokoustaan. 
Paikalle saapui noin 40 kerholaista. Vuodenaika ja kelit eivät 
vielä olleet kirvoittaneet kaikkia harrasteautoja tallista ja paikalle 
saavuttiin myös muulla kalustolla. Kuvasta voidaan toki havaita 
paikalla olleen 4 classic ja 2 uudempaa Miniä rivissä. Kerhon 
periaatteena on, että sekä perinteiset, että nykyaikaisemmatkin 
Minit.

Kokouksen aluksi nautittiin kinkkukiusausta, joka oli tilattu 
Mobilistien hovihankkijalta Kehräämön Kahvilalta. Ruokailun 
jälkeen Vähälän Antti toivotti väen tervetulleeksi ja siirryttiin 
hiljalleen kokouksen pitoon, jossa käsiteltiin mennyt vuosi sekä 
taloudellisesti, että toiminnallisesti. Eniten keskustelua käytiin 
kun myös kuluvan vuoden tapahtumista ja kokoontumisia 
tarkasteltiin. Pikkujoulujen osalta mietittiin mennäänkö 
Kämppiin vai Valtikkaan (Valkeakoskelle). 

Varsinaisen kokouksen jälkeen juotiin kahvit, seurusteltiin  ja 
tutustuttiin hallilla olleisiin autoihin ja erilaiseen kirjalliseen 
materiaaliin.

Minikerhossa on n. 700 jäsentä, jotka kokevat vetoa joko 
perinteisiin tai uusiin Mineihin. Minikerhon toimintaan pääsee 
tutustumaan netissä www.MCFF.net, Facebookissa ryhmästä 
Mini Club Flying Finns, keskustelufoorumista mini2.fi/forum/ 
.Kerhon päätapahtuma kesäkokoontuminen on tänä vuonna 

 
Lakeuren Minimeeting 2016 

Lauantai 23.7.2016, klo 11 -> 

Lomakylä Masala, Halsua 

Osoite: 
Lehtomaantie 151, 69510 Halsua, www.masala.fi 

Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin, eikä vaadi ennakkoon 
ilmoittautumista. 

Masalassa on ravintola A-oikeuksin, karavaanarialue, hiekkaranta, 
saunat, teltta-alue, sekä vuokrattavia erikokoisia mökkejä.  
Mökkien ja karavaanaripaikan hinnasta sovittu Ministille alennukset, 
joten ilmoitathan varatessasi mökkiä tai saapuessasi mahdollisesti 
asuntovaunulla / -autolla paikalle koodin "Minimiittinki".  

Myös kauempaa tulevat Miniharrastajat, sekä uudet että vanhat, ovat 
tervetulleita tapahtumaan. 

Tarvittaessa lisätietoja tapahtumasta antavat: 
- Jukka Hanhikoski, 044 565 4026 / 050 466 1016 

jukka.hanhikoski@netikka.fi 
- Marjo Hanhikoski, 040 518 5480 marjo.hanhikoski@netikka.fi 

TERVETULOA! 

PS: Löydät meidät myös Facebookista: www.facebook.com/groups/
seinajoenministerit 

Orilammella Heinäkuun puolessa välissä ja kesän ajokauden 
avajaiset Mobiliassa 14.5.

Minikerho kiittää Päijät-Hämeen Mobilisteja mahdollisuudesta 
pitää Kevätkokous Orimattilassa.

Teksti Erkki Wirkola
Kuvat Harri Koski

Wirkolan Erkin kirjoittama juttu on jo aiemmin 
julkaistu Vellamobiilissä!
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Nimi: Torsten ”Topi” Mättö

Paikkakunta: Lappeenranta

Mikä Mini : Austin 850, 1964 KAF-3

Milloin ja mistä hankittu: 2000 ja Mikkelistä

Tehtyjä muutoksia: Poistettu ovista peilit ja laitettu siihen 
mihin se kuuluukin, ryyppy vaijeri vaihdettu, takapuskuri 
vaihdettu.

Tarina Minin hankinnasta: Hankimme veljeni Erkin 
kanssa sukulaiselta vuoden -79 Minin kun itse olin vielä 
17v. eli kauan aikaa sitten. Sen Minin mottori alkoi 
hajoamaan, niin päätimme veljen kanssa hankkia tilalle -59 
ja -65 väliltä olevan Minin.
Kyseinen Austin sitten löytyi Mikkelistä, mitä tosin käytiin 
katsomassa muutaman kerran ennenkun se sitten ostettiin. 
Mini ei ole koskaan ollut ilman kilpiä, paitsi tietysti silloin 
kun se Suomeen saapu. 
-79 Mini on nyt jo korjattu ja sillä ajelee veljeni Erkki

Ikimuistoisimmat retket/hetket: Ikimuistoisia hetkiä on 
ollut kesäkokoontumis reissut, niissä vaan on se jokin.

Onko Miniäsi huomioitu miten?: Mini on ollut aikannaan 
Soppamies ohjelmassa ”kauppa autona” Haminassa. Jos 
oikein muistan niin viisi kertaa hääautona. Ei ole paikkaa 
missä ei olisi joku tullut juttelemaan, että meilläkin oli 
joskus Mini. Peukkuttajia riittää aina kun ajelee.

Elämäni Minit

Toiveet: Saada ajaa Minillä niin kauan kun se vaan jaksaa 
liikkua.

Pelot: Se ettei siihen enää saa varaosia ja ajaminen loppuu 
siihen. Pimeää tai ei itse pimeää vaan mitä siellä oon ;-)

Mitäs tulevaisuudessa: Tulevaisuudessa tietenkin ajellaan 
edelleenkin Minillä.

Miksi juuri Mini: Sattuman kauppaa, tarkoitus oli ostaa 
toiselta sukulaiselta kuplavolkkari mutta se sitten meni 
vaihtoautona uuteen autoo joten sitä ei sitten saatu.

Kauanko olet ollut jäsenenä: Jäsenenä olen ollut vuodesta 
1993 ja siitä eteenpäin käytynä kaikki kesäkokoontumiset 
tähän asti. Kerho tuotteita myytiin veljen kanssa muutama 
vuosi, nyttemmin ollut vara puheenjohtajana

Mitä muuta? : Olisi hienoa että saisimme kaikki Minin 
omistajat liittymään kerhoon ja mikä parasta kaikki Ministit 
Mineineen kesäkokoontumisiin.

Torsten Mättö
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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
   ---------------------------------------------------------------------
 Ostetaan!   Morris Mini Clubmaniin konepellin saranat.
   Jouni Malinen 0405433396

Lahden tiimin saunailta

Mini Club Flying Finnsin Lahden seudun Ministit kokoontuivat porukalla viettämään saunailtaa 29 tammikuuta kuluvaa vuot-
ta. Porukkaa oli oikein kivasti paikalla ja puitteet illanviettoon olivat oikein mukavat. Siitä kiitos Laakson Hanskille joka järjesti 
suhteillaan tilat meille. 

Tarjolla oli lämpimän ruoan lisäksi erilaisia juomia, niin lasten makuun kuin myös aikuisempaankin makuun. Pikkusuolaista na-
posteltavaakin oli riittävästi. Ruoan valmisti Lounaskori Villähteeltä ja saimme sen lämpöisenä nautittavaksi tapahtuman alkaessa. 

Ilta sujui oikein ratttoisasti keskustellen,saunoen ja uiden saunaosaston uima-altaalla. Meillä kaikilla oli niiiiiin muukaavaaa, että 
täytyypä ottaa pian uusiksi!
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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!!!

7-8.5. 2016  Classic Motor Show, Lahti
14.5.2016  Kesän avajaisajelu, Mobilia klo 11
14-15.5.2016 Päijät-Hämeen Rompemarkkinat,  Lahti
12-16.5 2016 IMM, Belgia
10-12.6.2016 Kesälahti Cruising ja Rompetori, Kesälahti
11.6.2016   70´s Arjen Klassikot, Mobilia
15-17.7 2016 Kesäkokoontuminen, Orilampi
23.7. 2016  Laukeren Minimeeting 2016
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PAIKALLISJAOSTOHAASTE!

PIRKANMAAN TEAM
Pirkanmaan team on aloitellut joskus vuonna -86 
ja paikkana on ollut Ranta-Kesoil  Paasikiventiellä 
(Tampere). Ranta-Kesoililla viihdyttiin useampi vuosi. 
Valitettavasti, paikka lopetetiin. Nykyisin paikalla on 
veneiden talvisäilytys.
Uusi kokoontumispaikka oli Messukylä 
munkkimiehillä herkullisten munkkien kera. 
Täällä viihdyttiin muutamia kertoja.
Vuonna -96 (noin) jouduttiin katselemaan uutta 
kokoontumispaikkaa. Paikaksi valittiin Shell 
Rantaperkiö. Myös täällä viihdyttiin useampi vuosi.  
Tämäkin paikka uhattiin lopettaa mutta paikka on 
vielä ihan käytössä.
Vuonna 2000 kesällä aloimme kokoontua Vehoniemen 
Automuseolla, jossa tapaamme edelleen kesäkaudella 
(huhtikuu-syyskuu). Vuonna 2006 aloimme tavata 
myös talvisin Pirkanhovissa (Lempäälä).
Kuukausi tapaamisissa käy vaihtelevasti väkeä siinä 
1-25 henkilöä.

Mitä muuta olemme touhunnet:
Pirkanmaan team on järjestänyt viralliset 
Mini Club Flying Finns kesä kokoontumiset, 
Pälkäneellä(3 kertaa), Härmälän leirintä alueelle 
ja Somerolla. Vuorossa olisi taas lähivuosina.
Saunailtoja olemme järjestelleet syksyisin jo 
vuodesta 2002 . Saunailloissahan on tietysti 
saunottu, nautittu hyvästä ruuasta (nyyttäreinä/ 
kannustin rahan turvin) sekä erilaisia kilpailuja/ 
tehtäviä ja seurustelua.
Saunailtoja olemme viettäneet Pihlajaniemessä, 
Iso-Heritty, FHAK-tiloissa useita kertoja, 
Jantusella ja Hiltusella, Nurmella sekä 
Kaivo-ojalla.
Olemme myös puuhaillet muutakin.
Vuonna 1995 vietettiin Lakalaivassa 
mininäyttely jossa oli monenlaista miniä 
katseltavana.  

Kun BMW:ltä tuli uusi mini vuonna 2001 pirkanmaan teamilaiset pääsivät koeajolle.  

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
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PIRKANMAAN TEAM

Kun BMW:ltä tuli uusi mini vuonna 2001 pirkanmaan teamilaiset pääsivät koeajolle.  

Olemme olleet pilkillä ja paistaneet makkaraa ulkotulilla, lasketelleet suksilla ja pulkalla Korkeakankaan mäessä jossa 
myös paistettu makkaraa, Hiekka talkootkin ollaan vietetty, palkkana sauna ja hyvää ruokaa .
Olemme myös vierailleet muiden teamien kuukausi kokoontumissa. Ainakin olemme olleet Turussa, Urjalassa sekä 
Seinäjoella.
Pirkanmaalla on järjestetty valtakunnallinen Minitapaaminen  vuonna 2012 Keskustorilla (järjestänyt Sami  Nyyssönen).

Koko Pirkanmaan team toivottaa kaikki tervetulleeksi
joka kuun ensimmäinen tiistai Vehoniemen Automuseolle.

Teksti ja kuvat: Harri Koski

  

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

Seuraavan haasteen saa Rauman tienoon Ministit!
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VENTTIILIKOPPAKISA!

Venttiilikoppakisa ja -näyttely Mini Club Flying Finns kesäkokouksen yhteydessä. Rakenna oma kilpuri ja tule kisaamaan! 

Venttiilikoppakisa 2016 säännöt   Järjestetään lauantaina 16.7.2016  Järjestäjänä: Mikko”LUU” Loikkanen

YLEISTÄ

1) Tämä on leikkimielinen kilpailu. Tosikot joutuvat julkisen pilkan kohteeksi.

2) Tuomarin päätökset ovat lopullisia. Lahjontaa voi yrittää. Makeiset ja halaukset ovat hyviä lahjuksia.

3) Kilpailijat saavat pitää ajoasuja, kypäriä, ajolaseja, tulenkestäviä haalareita tai muita mieleisiään kisavarusteita.
Tämä kuitenkin omalla vastuulla. Järjestävä taho ei ota vastuuta naurunalaiseksi joutumisesta.

KILPURIEN RAKENTELUSÄÄDÖKSET (Käy myös IMM 2016)

4) Kilpurin runkona on oltava tunnistettavissa oleva minin venttiilikotelo. Neljä pyörää.

5) Kaikki moottorit ja menoa vauhdittavat apulaitteet ovat kiellettyjä. Kilpurit liikkuvat painovoimalla.

6) Mitat ja paino

Pituus - max 14 tuumaa / 35,6cm

Leveys - max 8 tuumaa / 20,3 cm

Korkeus - max 8 tuumaa / 20,3cm

Pyörän halkaisija max 5 tuumaa / 12,7cm

Paino - max 8 paunaa / 3,6kg

7) Sponsorilogot, kisatarrat, auton nimet ja "kuljettaja" ovat suositeltavia, mutta eivät pakollisia.

8) Spoilerit, siivekkeet, muut ilmanohjaimet ja ulokkeet ovat sallittuja, kunhan edellä mainitut maksimimitat eivä ylity.
Näistä tuskin on merkittävää hyötyä itse kilpailussa, mutta saadaanpahan kunnon naurut.

KILPAILU

9) Kilpailu ajetaan parilähtönä mäkiradalla. Kilpurit lähetetään lähtöportista samanaikaisesti, välttääksemme varaslähtötapaukset.

10) Kisa aloitetaan etupyörät lähtöviivalla. Kilpuri jonka etupyörät ensimmäiseksi ylittävät maaliviivan on voittaja.
Mikäli kumpikaan kilpuri ei selviydy maaliin asti, voittaja on pidemmälle päässyt.

11) Radalta ulos ajanut kilpailija hylätään, toinen kilpailija on voittaja.

12) Parilähdön voittanut kilpailija jatkaa seuraavalle kierrokselle,
kunnes kaikki kilpakumppanit on päihitetty ja päästään selvyyteen kilpailun lopullisesta voittajasta.

13) Ei keksitty sääntöä 13 ja äiti on saunassa

14) Kilpailijat voivat esittää kaikki protestinsa tuomarille, joka tulee muistuttamaan kilpailijoita säännöstä 1.

15) Tuomarilla ja toimitsijoilla on kilpailun ajan henkivartijat ja heidät kuljetetaan kilpailun jälkeen turvasaatossa salattuun 
paikkaan. 

Kesä
koko

us! Orilampi!
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Minin menestystä..

NIKSINURKKA
 BENSIININ HÖYRYSTYMINEN SU-KAASUTTIMISSA

Minä, Ari Saxberg ja parini Pekka Leppälä osallistuimme Tunturiralliin 2016 ja sijoituimme historiikki autojen 
kilpailussa sijalle 4 ja oman luokkamme sijalle 2.
Autona Morris Cooper S vuosimallia 1965

Osallistun myös kesän Future asfaltti sprint sarjaan kyseisellä autolla. Kaikki Ministä kiinnostuneet voivat tulla 
moikkamaan.
Kilpailut
7-8.05 Karkkila
11-12.06 Jurva
2-3-07 Keuruu
6-7.08 Kokkola
26-27.08 Rovaniemi
 
Terveisin / Regards

Ari Saxberg
SAXSPEED
Helylänkuja 2
FI 40200 Jyväskylä
Mobile +358 404 123458
www.saxspeed.fi 
www.saxspeed.kuvat.fi

Tällä kertaa niksinurkassa paneudumme kiusalliseen 
ongelmaan, eli polttoaineen höyrystymiseen SU-
kaasuttimissa. Ongelma ilmenee sillä tavalla, että kun 
kuuma auto seisoo moottori sammutettuna kuumalla 
ilmalla noin 5-10 minuuttia niin se ei käynnisty sitten 
millään vaikka startti moottoria hyvin pyörittää.
Kyseinen ongelma johtuu polttoaineen höyrystymisestä 
kaasuttajassa auton ollessa kuuma ja kuuman ilman 
johtuessa pakosarjasta  kaasuttajiin ja höyrystäen 
polttoaineen siellä. Alunperinkin MG autoissa on 
kaasuttimien alla ohut pelti jonka tarkoituksena on 
johtaa kuuma ilma pois kaasuttajista. Mutta ainakin 
allekirjoittaneella tämä pelti levy ei ohjannut kuumaa 
ilmaa riittävästi pois kaasuttajista.
Vikaa hain kissojen ja koiran kanssa kunnes oivalsin 
asian, autooni on on konepellin alapintaan lisätty 
äänieristys materiaalia joka myös toimii lämmön 
varaajana. Vaihdoin autooni kaikki uudet sytytysosat ja 

kaasuttajat säädettiin ym, mutta ratkaisu olikin yllättävän 
helppo. Rautakaupasta 0,5mm galvanoitua peltiä ja 
paperisabluunan avulla muotoilin oikean mallisen pellin 
jonka kiinnitin vanhaan peltiin lisäten pellin pinta-alaa. 
Yritin muotoilla pellin sellaiseksi, jotta lämpö 
ei saavuttaisi kaasuttimia.
Asiasta keskusteltiin myös Halmeen Raunon kanssa 
jolla oli samanlaisia ongelmia TD:ssä nyt molemmissa 
autoissa kuvien mukaiset isommat pellit ja ainakin 
toistaiseksi ongelmat poissa. Tosin täytyy odotella ensi 
kesän helteitä ja toivoa ongelmien poistuneen. Hintaa 
korjaukselle muutama euro ja puolen tunnin suunnittelu 
ja asennus. Vastaan mielelläni kysymyksiin ja avustan tässä 
ongelmassa.

Kari Vavull     
MG car club of Finland

Teksti lainattu MG-kerhon tuoreimmasta lehdestä.
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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
Facebook: Mini Club Flying Finss Team Helsinki www.facebook.com/groups/1642676705948026/?fref=ts

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 Cornerilla 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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