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Kerholehden ilmestymispäivät 2016

Numero 4/2016  Aineiston viim. jättöpäivä 20.10.2016 Lehti ilmestyy 11/2016
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  

3/2016
Numero:

138

Kansikuva:

Luu Loikkanen

Austinta!

Kesä on tullut ja on luonamme edelleen.
Kesähän on täynnä kaikenlaisia harrasteautotapahtumia joissa me 
Ministitkin olemme olleet mukavasti esillä. 
Kesäkokoontuminen oli oikein onnistunut, kiitos osallistuneille!

Jatketaan samaan malliin tuomalla Minien ja MINIen ilosanomaa 
kanssakulkijoillemme!
Niin monet hymyt on tänäkin kesänä saannut nähdä ihmisten kas-
voilla kun autoillamme liikutaan.

 Esa

Morrista taasen!

Täytyy sanoa että kesä meni ihan ohi meikäläiseltä... Huh. Johtu-
nee tuoreahkon yrittäjän kiireisestä arjesta. Mutta Minillä ollaan 
matkusteltu taas lähinnä Etelä-Suomessa, mutta kuitenkin. Ihana 
auto. 

The last but not.... on vuorossa paikallisjaostohaasteessa TURUN 
tiimiläiset!! Odottelen teiltä postia viimeistään 20.10.16 mennessä!

Mukavaa syksyn alkajaista ja nähdään taas mineillessä!

-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.

Kesä on ollut ja mennyt ja jatkuu vielä.
Osa kerhon tapahtumista on jo takana ja osa vielä edessä..
Suurin tapahtuma oli Orilammella Lahti Teamin järjestämänä.
Sinne saapui ihan mukava määrä Minejä ja MINIstejä...
Tapahtuma eteni ihan hyvin vaikka kaikki eivät ihan joka asiaan olleetkaan tyytyväisiä,
mutta näin ne asiat nyt vaan aina ovat.
Itsekkin hiukan järjestelyissä mukana olin ja muille perheille ja mukana olleille jär-
jestäjille ISO KIITOS !!!!
koska monelle oli järjestely puolella ensimmäinen kerta vastaavassa tapahtumassa 
ainakaan meidän kerhon osalta.
Oli hyvät kelit ja paikkakin oli joustava ja kaikin puolin hyvä fiilis joka suhteessa..

Ensimmäistä muttei todellakaan viimeistä kertaa järjestetty Venttiilikoppakilpailu 
keräsi odotusten mukaisen määrän
kilpailijoita ja koppia.
Rata oli Mikko “luu” Loikkasen käsialaa ja toimi hienosti.
Itse osallistuin kisaan kahdella kilpurilla joilla jo IMM 2016 Belgiassa koitettiin muid-
en ohjaamina saada tuntumaa lajiin.
Kokenein konkari tässä lajissa taitaa olla kerhon jäsenvastaava pariskunta... joilla jo 
kokemusta useammasta IMM tapahtumasta.
Kilpailun ohella myös äänestettiin komein koppa sekä palkittiin erikoispalkintokin.
Oli hienoa että tapahtuma sai myönteistä palautetta ja kyselyä säännöistä tuli vielä 
aamulla kun liki kaikki olivat jo tekemässä lähtöä.

Mutta tätä kirjoittaessa on jo seuraava tapahtuma ovella ja Britit kohtaavat var-
maankin jo ohi kun saat nämä rivit luettua.
No kerhon ratapäivä on Honkajoen moottoriradalla vielä sekä syyskokous pikkujoulu-
ineen edessä myöskin.

Ei muuta kuin iloista ilmettä ja moikkaillaan kun tavataan tien päällä tai tapahtumissa.

T: Make
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PAIKALLISJAOSTOHAASTE!

Rauman tienoon Ministit
Miniharrastajia Raumalla on ollut iät ja ajat, mutta Rauman Ministit on vielä melko tuore käsite.

Virallisesti ryhmä on kokoontunut vasta muutaman vuoden.

Ensimmäinen kiintopiste kokoontumisille oli 8-tien varrella sijaitseva Pitkäjärven Kioski, jossa tapaamiset 
olivat ajokauden (touko-syyskuu/lokakuu) aikana joka kuukauden toinen sunnuntai.

Tänä kesänä paikka on vaihtunut lähemmäs merikaupungin sydäntä eli Syväraumanlahden rannalle, 
venesataman yhteydessä sijaitsevalle Merijakamolle.

Kokoontumisissa istutaan yhdessä kahvikupposen, oluen tai vaikkapa jäätelön ääressä ja jutellaan mukavia 
sekä vaihdetaan kuulumisia.

Lähekkäin parkkeeratut Minit herättävät usein kiinnostusta ohikulkijoissa ja jutunjuurta tuntuu löytyvän 
myös ulkopuolisten kanssa.

Kokouksissa suunnitellaan myös mahdollisia tulevia tapahtumia. Aikaisemmin on oltu mukana esim. 
Poroholman Motor Show tapahtumassa. Suunnitteilla on nytkin yhteistä mukavaa toimintaa loppuvuodelle. 
Tällä hetkellä ryhmässä on vakiokävijöitä 4-5 ministiä perheineen, eli melko pienellä porukalla vielä 
mennään. Lisää alan harrastajia (myös uudet Minit) toivotaankin mukaan tähän rennonhauskaan 
porukkaan.

Jatkossa kokoonnumme arki-iltoina ja 
seuraavat tapaamiset Merijakamolla ovat:

ke 14.9 klo 19.00 ja mahdollisesti vielä ke 12.10 klo 19.00

2017 Tapaamiset alkavat taas toukokuussa samassa paikassa ke 10.5 klo 19.00

2017 kokoontumispäivät löytyvät kokonaisuudessaan myös kerholehdestä.

Teksti: Janne Salla
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3.

5.
6.Viimeisen haasteen saa TURKU TEAM!
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Classic Motor Show 7-8.5.2016
Tänä vuonna messukeskuksessa vietettiin Classic 
Motor Show.ta yhdeksännen kerran, aiheena Sorateiden 
virtuoosit - suomalaisen ralliautoilun historiaa.  
Messukeskukseen saapuikin suuri joukko kävijöitä 
äitienpäiväviikonlopusta huolimatta. Lauantaina 
vieraita olikin melkein tungokseksi asti mutta 
sunnuntaina,äitienpäivänä olikin jo rauhallisempaa, Silti 
viikonlopun aikana Classic Motor Show:ssa vieraili 16 
266 henkilöä.

Osastoilla olikin paljon nähtävää menneiltä rallipoluilta 
niin autojen kuin oheistuotteiden osalta.
Muunmuassa Minejä oli tänä vuonna suhteellisen 
runsaasti paikalla näyttelyssä. Ovathan nen aikamme 
sankareita rallin historiassa.

Mini Club Flying Finns´n osastolla näytillä oli kaksi 
autoa, Tero Grönforsin useasti palkittu Austin Cooper 
vuodelta 1965 ja Timo Virtasen Morris Cooper S 
vuodelta 1964.

Kerhomme osastolla kävi mukavasti väkeä, niinkuin 
aina, ihailemassa sympaattisia pieniä suuria autoja.
Taidettii uusia jäseniäkin saada tapahtuman aikana.

Messuilla pääsi tutustumaan myös nykytekniikan 
yhdistämistä klassikkoon. Tästä vastasi Grips Garagen 
ja e-Drive Retro:n yhteistyö. Vanhaan autoon oli 
vaihdettu moottorin tilalle sähkömoottori joka tuo 
autoon kyllä enemmän suorituskykyä mutta ajotuntuma 
on edelleen autenttinen. e-Drive Retron ensimmäinen 
prototyyppi on rakennettu vuoden 1972 Triumph GT6 - 
urheiluautoon.

Ensi vuonna onkin tuplajuhlavuosi, Classic Motor Show 
täyttää 10 vuotta ja kerhollamme tulee mittariin jo 35 
vuotta!! Aika näyttää mitä Lahden messukeskuksessa 
ensi  vuonna tulee tapahtumaan.

Virtasen Timon Mini
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Sininen Mini on Grönforsin Teron pal-
kittu Mini. Alla olevat Minit olivat muilla 
osastoilla esillä.
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Mobilia 14.5.2016

Perinteinen ajokauden avaus oli tänä vuonna samaan aikaan 
kuin International Mini Meeting Belgiassa ja se taisi jonkin 
verran vaikuttaa osallistujamäärään. Kuten vaikutti myös 
kylmä keli ja sadettakin oli lupailtu. 

Kuitenkin Mobiliaan tiensä löysi 20 classic Miniä sekä 14 
MINIÄ. Iloinen puheensorina kuului jokapuolelta kun 
kuulumisia vaihdeltiin vanhojen ja uusien tuttujen kesken.  
Tuttuun tapaan kerho tarjosi jäsenilleen pullakahvit 
uusituissa mobilian tiloissa. 

Pihan kauneinta Miniä sai taas äänestää ja sen voitti tällä 
kertaa Austin Mini ACB-63. Paikalle saapui myös Eetu-pelle 
erihienolla Minillään! Hänestä juttua lisää Elämäni Minit 
osiossa.
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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

          
Kiitän saamastani huomiosta,

        Kesäkokoontumisessa Orilammella.
Kerholehden tekemisen olen aloittanut mieheni Harrin kanssa vuodesta 1/2003 ja toimitimme lehteä

 vuoteen 2/2010 lehteen asti.
Kerhon kirjanpitäjänä olen aloittanut vuodesta 2003 alkaen.

           Tästä sain tunnustuksena
      Vuoden ministin kiertopalkinnon.

Herkkänä ihmisenä yllätyin, järkytyin ja tulihan se muutama kyynelkin.
                                                KIITOS 

                                             Virpi Koski
Ps. Löytyisikö jostain joku kerholainen minulle varahenkilöksi kirjanpitotehtäviin?
Ei olisi kaikki tieto vain minun tiedossani ja voisimme jakaakin mielipiteitämme.
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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

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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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!!!

27.8.2016  Kulman Pentin Piknikki, Urjala
17.9. 2016  Syysratapäivä, Pesämäen moottorirata, Honkajoki
24.9.2016  Kesäkauden Päättäjäisajelu, Lempäälä
19.11.2016  Syysyleiskokous, Valkeakoski
19.11.2016  Pikkujoulut, Valkeakoski

Katso sivut 16-17!!
   

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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TUULEN VIEMÄÄ (osa 1 Nastolasta Belgiaan)
 
Lahti Teamin 4 henkinen osasto starttasi taipaleelle maanantaina 
09.05.2016. Ensimmäisenä etappina oli Vuosaaren satama. Samaan 
laivaan olivat tulossa myöskin harrastaja kollegat Heli ja Mika.

Tovin odottelun jälkeen päästiin laivaan jolloin ilmaantui 
ensimmäinen ongelma, Helin ja Mikan Mini sylki vedet pihalle.  
Mika meinasi luovuttaa saman tien ja paeta laivasta. Mika saatiin 
puhuttua ympäri ja niin laiva lähti kohti Travemundea mukanaan 2 
Miniä.Laivamatkan aikana Mika pääsi kannelle tutkimaan Miniään 
ja syyksi selvisi viallinen flektin anturi. Kätevä isäntä korjasi 
flektin käsikäyttöiseksi.

Travemundeen saavuttiin tiistaina illalla, suunnistimme lähimpään 
tuttuun majapaikkaan Grune Jägeriin. Aamulla Estate starttasi 
Belgiaa kohti. Matka sujui rattoisasti kunnes moottorin lämmöt 
tipahtivat noin puoleen normaalista. Laitoin lämppärin päälle ja 
totesin että lämmintä tulee ja nesteet ovat koneessa. Ajattelin että 
ehkäpä mittari tai anturi meni rikki. Hetken kuluttua havaitsin 
että bensatankki tyhjenee huimaa vauhtia ja samalla ”Essi” 
alkoi nykimään ja pätkimään ( tietenkin baanalla ja tietyömaan 
kohdalla). Nytkö se virta sitten viimein loppui kun latauksen 
merkkivalo oli ehtinyt loistaa kirkkaana jo vuodesta 2010. 
Pistin valot pois päältä ja avot . . . auto alkoi taas pelittää hyvin. 
Päätimme pysähtyä seuraavalle huoltoasemalle selvittämään 
vikaa ja tankkaamaan. Tankkauksen jälkeen Essi piti työntää 
käyntiin, akku oli ihan finaalissa. Tässä vaiheessa matkaa olimme 
yksin liikkeellä, päätimme kilauttaa kavereille että missä he ovat 
menossa. Onneksemme he olivat reilun varttitunnin verran meidän 
takanamme . . . pian he sitten kurvasivatkin Minimme luo. Huolto-
asemalla ei tietenkään ollut akkuja tarjolla, mutta parin kilometrin 
päässä olisi vara-osa liike. Lähdimme Mikan kanssa sinne akkua 
hakemaan. Ystävällinen kauppias kertoi että heillä ei ole meille 
sopivaa akkua hyllyssä, mutta jos ajaisimme n. 500 metriä 
takaisinpäin niin ehkäpä akkutehtaan tehtaan myymälästä löytyisi 
meille sopiva. Ei kun sinne siis. Kannoin vanhan akun malliksi 
tiskille. Myyjä mittasi akkuni ja kertoi että se on täysin kuollut/
romu. Uusi Vartan akku ( 79 eur) mukaan ja kohti Essiä. Akku 
paikalleen ja menoksi.  

Seuraava majapaikamme löytyi Gladbeckista, lähellä Hollantia. 
Hyvin nukutun yön jälkeen matka jatkui kohti Lommelia. 
Tuulimyllypuistoon päästiin pienten harhailujen kera, Essi saapui 
paikalle numerolla 142. Leiri pystyyn  ja ihmettelemään muitten 
touhuja . . .

Perjantaina ostin Mini Sportilta uuden laturin ja asennuksen 
jälkeen voitin juhlistaa kuusi vuotta palaneen latauksen 
merkkivalon sammumista.

TUULEN VIEMÄÄ (osa 2 Belgiassa)

Odottavan aika on pitkä kun on Immiin lähdössä, sama oli 
taas tänäkin keväänä. Kun viralliset Belgian IMM- sivut 
aukesivat, laitoin itselleni paperille muistiin, että tarkista sää 
olot kaksi viikkoa ennen reissuun lähtöä, mieheni nauroi ja 
sanoi, että silloin on tuulista. Kysyin että mistä sinä sen tiedät 
ja hän sanoi, että ei kukaan rakenna tuulimyllyjä tuulettomaan 
paikkaan. Ja tosihan se oli. 

Onneksemme meitä siunattiin torstaina ja perjantaina 
auringolla, mutta tuuli oli aina kanssamme. Suomen 
kielen sanastoon syntyi myös uusi käsite ”tuuli vitutus” ja 
hiekkamyrsky. Vaihtelua asiaan teki se että oli tarjolla joko 
valkoista tai mustaa hiekkaa, jota oli kaikkialla. Jäätelöauto 
kiersi alueella ja yhtenä päivänä kun olimme kävelemässä 
leiripaikalle, aukaisin suuni ja meinasin kysyä mieheltäni, 
jos hän haluaisi jäätelön ja samalla tuuli tuli taas kerran 
ja hautasi yhden pojan ihanan jäätelötötterön, antaen sille 
kauniin hiekkakuorrutuksen. En ole myöskään ikinään ennen 
nähnyt , että toasti lentää kuin tuhka tuuleen lautaselta Immin 
ruokateltassa. Aamulla kun heräsi ja otti huikat vesipullosta, 
niin hiekka vaan rahisi suussa.

IMM alue oli ensi näkemältä hyvin organisoitu, oli ns.päätiet 
ja kadut. Suomen leiriin pääsi juhlateltasta helposti  jos 
laski kolme vessaa ja seurasi kirkasta valoa yöaikaan. Päivä 
aikaan naapurileirillä oli kolme ’yksi miljoonasta’ viiriä 
tai palloja, jotka viitoittivat tietä takaisin kotiin. Muuten 
kaikki palvelut olivat aika kaukana itse suomalaisten leiri-
alueesta, ruokapalvelut ja ostoskatu, unohtamatta mainita 
kylmiä suihkuja, jotka sijaitsivat juhlateltan lähettyvillä. 
Ruokatarjoilu oli suppea, oli ranskalaisia, toastia, noodeleita, 
vohveleita, pulled porkkii, makkaraa ja muutama muu mitä 
ei osannut ostaa kun oli nimet vain belgiaksi. Joka kadun 
päässä oli vessa, joka tyhjennettiin aina aamuisin. Käsienpesu 
mahdollisuuksia ei ollut tai edes käsien desifiointiaineita. 
Myöskin alueen vartiointi oli heikonlaista,etenkin sunnuntai 
iltana täysin olematonta. Kuka tahansa pääsi portista sisään 
ja etenkin kun melkein kaikki olivat juhlateltassa, alueella 
hiippaili kaikenlaista kulkijaa, joiden mielenkiinnon kohteena 
olivat Minin sijasta teltat. Juomavesipisteitä ei ollut merkattu, 
jos niitä oli lainkaan, koska saimme viestiä pari päivää 
Immiä, että alueella ei ollut tarjolla juomakelpoista vettä, 
tämä kyseenalaisti suihkut ja ruokapalvelut. Jos vettä ei voi 
juoda, niin ei kai siinä voi myöskään pestä itseään ja millä 
vedellä ruuan valmistajat pesivät pihtinsä ja pannunsa. Mutta 
onneksi olimme varautuneet olosuhteisiin ja oli murua rinnan 

BELGIA IMM
Erään retkikunnan tarina!
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alle omasta takaa ja riittävin määrin juotavaa. Muuten ei mitään 
valittamista järjestelyistä, eihän sitä mihinkään Hiltoniin odotettu 
menevämme.

Torstain virallinen ohjelma oli yhdessä oloa ja roketti rolli bändi 
soitti illalla bileteltassa. Perjantai oli hyvin hektinen ohjelman 
osalta, kiirettä piti, ensin oli klubi esittäytyminen ja sen jälkeen 
hetki vaihtaa vaatteet valmiiksi Black Friday teema iltaan. 
Ja lauantaina pelattiin kisat. Ehdin katsomaan henkilökohtaisesti 
ainoastaan viimeisen kisan ja siinä näki heti miten pienestä 
maasta ja pienellä osallistuja määrällä voi tehdä mieleenpainuvia 
ponnistuksia. Ensi sekunnilla näki, että tiimityöskentely oli 
suomalaisille helppoa, hiottua yhteistyötä alusta loppuun saakka, 
harkitut otteet ja siinä ei tarvinnut valmentajan huudella ohjeita 
kesken suorituksen. Parhaan kolmen joukkoon emme päässeet 
ja muita sijoja ei julkistettu. Pikaisella laskuopilla voimme 
sanoa, että olimme 4. tai 5.sijalla, tästä vaan päästäänylöspäin 
suomalaisella sisulla. Irlanti, here we come!! 

Klubin Facebook sivuilla on kaksi videota kisasta, Minin 
työntö ja renkaan vaihto, hyvät videot joista voi seurata tiimin 
työskentelyä ja taktiikkaa.

Lauantaina oli fancy dress ilta ja siihen oli panostettu useiden 
kuukausien miettiminen sekä muutaman viikon työpanos. 
Sunnuntaina oli IMM-avaimen vaihto, nokka kohti Irlantia ensi 
vuonna!

Sunnuntai tuli ja vei. Säätiedotus lupasi vesisadetta puolen päivän 
aikaan ja aamusta alkaen useissa leireissä näki ihmisten alkaneen 
pakkaamaan ja kasaamaan telttojaan, jos niistä oli mitään 
kasattavaa jäljellä tuulen riepottelun jälkeen. 
Suomalaisia meitä oli yhteensä noin 35, Minejä noin 16. Noin 
15 suomalaista päätti lähteä jo sunnuntaina. Osaa ei innostanut 
ajatus sateesta, osa oli saanut kylläkseen tuulesta ja hiekasta 
ja kourallinen väkeä oli ollut vatsataudin kourissa viimeiset 
pari päivää. Sade tuli tasan klo 11, mutta saimme vettä vain 
muutaman pisaran ja loppupäivä oli selkeä ja tuulinen. Imm alue 
tyhjeni hyvin väestä sunnuntai iltaan mennessä, mutta porukkaa 
riitti kuitenkin vielä juhlatelttaan seuraamaan viimeisen illan 
ohjelmatarjontaa.

Epävirallisen raportin mukaan viikonlopun aikana oli noin 5000 
kävijää. 

Maanantaiaamuna me Suomen viimeiset mohikaanit olimme jo 
pystyssä hyvissä ajoin. Aamu kahdeksalta starttasi ensimmäiset autot 
kotimatkalle ja kello kymmeneen mennessä leirimme oli tyhjennyt 
täysin. Ja jos luuli viikonlopun aikana ruskettuneensa, niin se 
mielikuva hävisi ensimmäisessä suihkussa, sinne meni rusketusraidat.
On aina ilo olla Flying Finns klubin jäsen ja ihaninta Immissä on aina 
tavata tuttuja, vaihtaa kuulumiset ja tutustua uusiin ihmisiin. Mieheni 
englantilaisena kävi muissa leireissä tapaamassa tuttujaan ja sanoi, 
että kyllä on hyvä olla Suomen leirissä. Suomalaisilla oli pikkaisen 
enemmän eloa ja puheliaampaa porukkaa kuin jossain muissa 
leireissä. Meidän leirissä kitara soi iltapäivisin ja yhteislaulu raikasi. 
Autoja korjattiin yhteisvoimin . . . kaveria ei jätetä.
Ja nyt sitten vain suunnittelemaan Irlantiin lähtöä!!!

Teksti:  Salli Salminen ja Hannu Laakso
Kuvat: Hannu Laakso
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Tämä on tarina siitä, miten meidän autokunnan reissu Belgian Lommeliin 
ja takaisin sujui kaikkine kommelluksineen. Tätä reissua oli suunniteltu jo 
vuosi ja odotukset olivat kovat. Suunnitelmat muuttuivat moneen otteeseen 
ennen lähtöä, mutta lähtökohtaisesti ajatuksena oli ajaa Ruotsin kautta 
Belgiaan kahdessa päivässä ja takaisinpaluumatkalla käydä Nuerburgringillä 
kääntymässä. Tästä syystä reissuun ei lähdetty tilavalla farkulla, vaan 
ratahenkisellä GTi Suzukin koneella varustetulla Minillä jolla oli tämän 
vuoden puolella ehditty ajaa se 50km jonka aikana eturengaskin oli 
puhjennut, mutta autohan toimi syksyllä uudelleen rakennuksen jälkeen 
ihan OK, joten...

Lähtöpäivänä tiistaina 10.5. aurinko porotti ja upeaa keliä oli luvattu 
seuraaviksi päiviksi aina Belgiaan asti. Suuntasin Helsingistä aamupäivästä 
Karkkilaan jossa 2. kuskini Tero odotti ja Minin pakkaus suoritettaisiin. 
Tavarat mahtuivat mainiosti mukaan, koska takapenkki/audiolaitteet olivat 
viime vuonna antaneet tilaa kehikolle joten ylimääräistä tilaa oli yllinkyllin. 
Pakkaamisen jälkeen kun tuli lähdön aika, niin startatessa kuului vain naks 
eikä kone jaksanut pyörähtää. Jahas, akku tyhjä ja syy löytyi nopeasti. Olin 
sitten jättänyt auton valot päälle. Niin hölmöä, että itseäkin ihan nauratti. 
Tulipahan sitten samantien käyttöä mukaan otetuille starttikaapeleille.  

Matkaan päästiin ja koska oli kaunis päivä niin ajatuksena oli käydä 
jokilaivoilla yhdellä ennen satamaan menoa, mutta motarilla sitten tuli 
vastaan mielenkiintoinen ilmiö, renkaat pompottivat vajaan 110kmh 
nopeudessa vaihteesta riippumatta. Siinä sitten päädyttiin lopputulokseen, 
että renkaat pitää saada tänään tasapainoitettua ennen laivan lähtöä klo 
21 ja aikaa tehdä tämä oli pari tuntia matka-aika mukaan lukien. Soittoa 
sitten Larille Turun suuntaan joka sai järkättyä Raisiosta AL-autohuollon 
tasapainottamaan renkaat vielä sulkemisajan jälkeen. Tasapainoitus 
suoritettiin ja ehdittiin hyvissä ajoin Viikkarin satamaan kiitos Larin, kun 
toimi oppaana satamaan asti GP:llään. Testaus jätettäisiin Ruotsin motarille, 
että oliko tasapainotuksesta hyötyä vai ei. 

Ilta meni laivalla rauhallisesti hyvin ansaitun oluen parissa trubaduurille 
mahdottomia kappaletoiveita esittäessä.
Seuraavana päivänä starttasimme puoli seitsemän Tukholmasta ja oli 
lievää jännitystä ja vapinaa havaittavissa, kun ei tiennyt miten auto 
käyttäytyisi. Onneksi pompotus kuitenkin oli poissa ja matka taittui 
varsin mukavasti reilun satkun vauhtia. Laivalla tosin tuli huomattua, että 
kytkimen pääsylinteri vuotaa, mutta siitä lisää sitten myöhemmin. Ajoimme 
Ödenhögiin asti syömään ja tankkaamaan jossa sitten treffasimme Jussin 
ja Tanjan jotka ottivat meidät kiinni kun olivat tulleet Käpellskärin kautta. 
Ruotsin läpi ajossa ei ollut mitään ongelmia, kaikki sujui kuten suunniteltiin 
ja tavoitteena oli ehtiä hyvissä ajoin Tanskan Rodbyhyn reilun 800km 
päähän Stokiksesta josta lähtisi lautta Puttgardeniin Saksaan.

Kun pääsimme Tanskan puolelle, niin osuimme sitten Kööpenhaminan 
kehätien ruuhkiin ja lämmöt nousivat tappiin. Lämmöt sisään ja varpaat 
olivat tulessa. Eikä siinä sitten kaikki, kun letka lähti vähän liikkumaan 
niin eikös sitten eturengas puhjennut. Sama rengas muuten joka aiemmalla 
testilenkillä tyhjeni. Nopeasti tien sivuun ja vararengasta vaihtamaan 
alle. Vararengas ei tietenkään mahdu etujarrujen päälle joten piti vaihtaa 
takarengas eturenkaan tilalle. Siitä sitten jatkamaan matkaan ja loppumatka 
satamaan meni ongelmitta, tosin väljä aikataulu meni sellaiseksi, että 
ehdittiin satamaan varttia ennen check-inin sulkemista. 

Olimme lopulta Lyypekissä siinä ysin tienoilla ja löysimme itsemme Ibis-
merkkisestä hotellista, ainoa vain, että antoivat sitten huoneen parisängyllä 
ja yhdellä peitolla. Meni vaihtoon. Ilalla hotellin aulassa ruokaa, juomaa ja 
soitto Autoliittoon jonka kautta saimme tietoon rengasfirman joka hoitaisi 
rikkinäisen renkaan kuntoon aamulla.

Torstaina aamiaisen jälkeen suuntasimme Lyypekissä olevaan Tire Xpressiin 
jossa rengas ammattitaitoisesti sisäkumilla laitettiin paikoilleen. Vanhassa 
sisäkumissa oli pieni reikä ulkolaidassa, mutta itse renkaasta ei löytynyt 
vikaa. Klo 10 jälkeen päästiin matkaan ja eikös sitten 10km jälkeen motarilla 
reilun satkun nopeudessa sama rengas räjähdä alta. Vararengas takaisin alle 
ja päätin, että tällä  mennään Lommeliin asti. Hoidetaan se rengas sitten 
paikan päällä kuntoon, pitäisihän sieltä kyllä laitteita ja renkaita löytyä. 
Niin, motarillahan ei saisi rengasta alkaa vaihtamaan, vaan pitäisi odottaa 
virallista apua. Samalla tuli käyttöä kenttälapiolle joka esti autoa valumasta 
loivassa mäessä alaspäin. 

Erään toisen retkikunnan tarina!

Matka sujui ilman kommelluksia Hollantiin asti jossa tankattiin matkan 
kalleinta bensaa, 1.66€/l. Lopulta pääsimme Lommeliin, mutta onnistuimme 
eksymään navigaattorin ansiosta joka ohjeisti meidät asuinalueelle 
festarikentän sijaan. Paikan päälle saapuessa väkeä oli jo varsin paljon ja iso 
osa suomalaisistakin paikalla. Ei muuta kuin teltta pystyyn ja juhlafiilis päälle. 
Illalla tuli vielä purettua vanne osiin ja tarkastettua, että miltä sisäkumi näytti 
ja yllätys oli aikamoinen kun sisäkumi oli täysin räjähtänyt. Hetken ihmettelyn 
jälkeen Make huomasi, että tuohan on 12" sisäkumi eikä 10" mikä sinne olisi 
pitänyt laittaa sisään. Ihmekös tuo ettei kestänyt 10km pidempään. Päätettiin 
ostaa kokonaan uusi rengas, koska renkaan rakenne varmasti otti kipeää 
rullatessaan tyhjänä satkun nopeutta motarilla. Samalla muutettaisiin vanne 
tubelessiksi jonka vuoksi se piti tiivistää ettei ilma vuoda 3-osaisen vanteen 
kiinnityskohtien välistä. Illalla löydettiin yksi myyjä paikalta joka lupasi 
toimittaa yhden Yokohama A008:n paikalle seuraavaksi aamupäiväksi jostain 
päin Hollantia. Illan aikana vikahan ei enää korjaannu, joten ei muuta kuin 
juhlatelttaan ja bileet pystyyn. Hyvät oli muuten bileet ja Belgialaisten oluet 
tulivat tutuksi.

 Aamulla tuli haettua uusi kytkimen pääsylinteri ja muutenkin kierrettyä 
aluetta sekä hoidettua pakolliset shoppailut pois alta. Rengas jonka piti tulla 
klo 11 saapui lopulta seitsemältä illalla. Myyjällä varmasti meni hermot 
kun kävin sitä rengasta kyselemässä vajaan tunnin välein pitkin päivää. 
Onneksi rengaspaja oli auki myös lauantaina ja Minisportista löytyi sopivaa 
tiivisteainetta vannetta varten joten vanne kasaan ja odottamaan lauantaita. 
Illanvieton teemana oli Perjantai 13 ja sen tyyppisiä asuja löytyikin bileteltasta. 
Se Belgialainen olut maistui edelleen hyvältä.

Lauantaina sitten oli ohjelmassa heti aamusta renkaan 
korjaus. Tarkoitus oli lähteä Minillä pajalle, mutta kun 
piti lähteä liikkeelle, niin eipä vaihdetta saanutkaan enää 
silmään. Taidan sittenkin vaihtaa sen kytkimen pääsylinterin 
viikonlopun aikana enkä vasta kotona. Rengas ja vanne 
kainaloon ja kävellen pajalle. Renkaan laitossa ei ongelmia, 
vuototesti meni ongelmitta läpi ja tiivistemassa hoiti 
hommansa. Tasapainoitusta tosin ei voinut tehdä, koska 
rengas oli liian pieni heidän laitteisiin tai tarkemmin 
sanottuna splitin kiinnityspultit ottivat kiinni laitteen levypintaan. Rengas 
vaan takaisin paikalleen Miniin ja toivottiin, että kestää ongelmitta kotiin asti. 

Seuraavaksi suunnattiin venakoppakisan alkukarsintaan josta pääsin jatkoon 
Maken ajokin lisäksi jota Tero ohjasti. Hienoja laitteita oli tapahtumarikkaassa 
kisassa jossa sääntöjä ei liiemmin luettu. Seuraavaksi kytkimen työsylinterin 
vaihto jossa ei kauaa nokka tuhissut ja vuodoista päästiin eroon. Lauantai oli 
tosiaan kiireinen päivä aikataulultaan, koska seuraavaksi suunnattiin klubien 
välisiin kisoihin joista ei tullut palkintoa, mutta hauskaa oli orastavasta 
pahasta olosta huolimatta. 
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Matka sujui ilman kommelluksia Hollantiin asti jossa tankattiin matkan 
kalleinta bensaa, 1.66€/l. Lopulta pääsimme Lommeliin, mutta onnistuimme 
eksymään navigaattorin ansiosta joka ohjeisti meidät asuinalueelle 
festarikentän sijaan. Paikan päälle saapuessa väkeä oli jo varsin paljon ja iso 
osa suomalaisistakin paikalla. Ei muuta kuin teltta pystyyn ja juhlafiilis päälle. 
Illalla tuli vielä purettua vanne osiin ja tarkastettua, että miltä sisäkumi näytti 
ja yllätys oli aikamoinen kun sisäkumi oli täysin räjähtänyt. Hetken ihmettelyn 
jälkeen Make huomasi, että tuohan on 12" sisäkumi eikä 10" mikä sinne olisi 
pitänyt laittaa sisään. Ihmekös tuo ettei kestänyt 10km pidempään. Päätettiin 
ostaa kokonaan uusi rengas, koska renkaan rakenne varmasti otti kipeää 
rullatessaan tyhjänä satkun nopeutta motarilla. Samalla muutettaisiin vanne 
tubelessiksi jonka vuoksi se piti tiivistää ettei ilma vuoda 3-osaisen vanteen 
kiinnityskohtien välistä. Illalla löydettiin yksi myyjä paikalta joka lupasi 
toimittaa yhden Yokohama A008:n paikalle seuraavaksi aamupäiväksi jostain 
päin Hollantia. Illan aikana vikahan ei enää korjaannu, joten ei muuta kuin 
juhlatelttaan ja bileet pystyyn. Hyvät oli muuten bileet ja Belgialaisten oluet 
tulivat tutuksi.

 Aamulla tuli haettua uusi kytkimen pääsylinteri ja muutenkin kierrettyä 
aluetta sekä hoidettua pakolliset shoppailut pois alta. Rengas jonka piti tulla 
klo 11 saapui lopulta seitsemältä illalla. Myyjällä varmasti meni hermot 
kun kävin sitä rengasta kyselemässä vajaan tunnin välein pitkin päivää. 
Onneksi rengaspaja oli auki myös lauantaina ja Minisportista löytyi sopivaa 
tiivisteainetta vannetta varten joten vanne kasaan ja odottamaan lauantaita. 
Illanvieton teemana oli Perjantai 13 ja sen tyyppisiä asuja löytyikin bileteltasta. 
Se Belgialainen olut maistui edelleen hyvältä.

Niin joo, se helle joka oli torstaina ja perjantaina oli nyt vaihtunut 
12C-lämpötilaksi ja kovaksi tuuleksi. Ei tosiaan ihme että 
paikka oli hieman tuulinen, koska tuulipuistossahan sitä oltiin. 
Venakoppafinaalien aika koitti ja yllätykseksi paikan päällä sitten 
kerrottiin, että alkuerillä ei ollut mitään merkitystä ja kaikki 
pääsevät finaaleihin mukaan. Olisi tietenkin ollut kiva tietää tuo 
etukäteen niin olisi sitten päässeet karsinnoinnassa tippuneet 
suomalaisetkin mukaan. Leikkimielistähän tuon kisaamisen pitäisi 
olla, mutta jos ei edes omia sääntöjä noudateta, niin kyllähän se 
hieman ottaa päähän... Nojoo, ei sitä lopulta kuitenkaan voitettu 
kisoja, Maken auto oli kahdeksas mikä oli hyvä tulos ja ideoita 
kilpurin parantamiseen tuli rutkasti. Se aiemmin mainittu tuuli 
kylmensi ilmaa entisestään ja aika moni alkoi etsimään lisävaatetta 
päälle. Villakerrasto ei ollut yhtään liikaa ja enemmänkin olisi voinut 
olla päällä.

Seuraava päivä tai oikeammin jo yö oli aivan kauhea, kylmyys 
yhdistettynä teltan läpi kulkevaan tuuleen ei ollut mukavaa varsinkin 
kun päälle iski vielä vatsatauti. Se paras tauti mitä voi harrastaa 
leiriolosuhteissa missä ei ole juoksevaa vettä. Sama tauti vaivasi 
viikonlopun ajan useaa klubilaista, mutta kukaan tuskin haluaa 
kuulla tarkempia yksityiskohtia joten lyhyesti sanottuna, sunnuntai 
oli vähän kakka päivä.
Olotila parani maanantaiksi jolloin piti lähteä ajamaan 

Nuerbergringin suuntaan Veskun ja Härskin ohjastaman Britax-
Travellerin kanssa. Onneksi kelikin oli hieman parantunut ja tuuli 
laantunut eikä hienoa hiekkaa enää lentänyt joka paikkaan kuten 
aiempina päivinä. Suuntasimme pienempiä teitä kohti Saksaa 
ja matkalla kävimme myös Span moottoriradalla kääntymässä. 
Radalle ei menty, mutta siellä oli kyllä aikamoiset pörinät päällä 
kun rata oli täynnä eri tasoisia kisavehkeitä. Reitille osui useita 
hienoja pikkuteitä ja kyliä, esimerkkinä Olnen seutu. Samoin 
matka Ringille oli täynnä mutkaisia pikkuteitä joita oli hieno ajella 
Saksan autobaanan sijaan. Jussi ja Tanja olivat saapuneet Ringille jo 
edellisenä iltana Bini Cooper S:llään. Varasimme edellisenä päivänä 
huoneen samasta hotellista, Zur Burgista joka oli aivan Ringin 
kupeessa. Sitten vaan autosta turhan painon karsiminen ja nokka 
kohti rataa. Jännitys oli huipussaan kun sai ratalipun ostettua, että 
tuli se kertaallaan hukattua ja tiputettua vielä portillekin ennen 
radalle pääsyä. Sen yhden kierroksen aikana ei tosiaan tullut 
rataennätyksiä rikottua, mutta onpahan sekin nyt koettu ja halu 
päästä sinne uudestaan sytytetty. Pääsin vielä oman ajon jälkeen 

Jussin kyytiin jolloin oli jo hauskaa ja vauhdikasta menoa ja ovenkahvaa sai puristaa 
rystyset valkoisena, että pysyi penkillä. Illalla sitten hotellin saunaan joka sitten 
hajosi vartin jälkeen. Ilmeisesti jos autot ei hajoa, niin jonkin pitää särkyä. Siellä 
sitten heitettiin löylyä, kun talon väki yrittää saada sähkökiuasta ja valoa toimimaan. 
Lopputuloksena vikat löylyt otettiin kynttilänvalossa äijäporukalla. Romanttista.

Seuraavalle päivälle oli ohjelmassa ajaa Veskun ja Härskin kanssa vajaa 600km 
Ringiltä Travemundeen josta paatti lähtisi seuraavana yönä kohti Helsinkiä. 
Etsiessämme bensa-asemaa ennen matkaan lähtöä Traveller alkoi keittämään. 
Todennäköinen syy onneksi löytyi huoltsikalla, auto oli ollut yön mäessä parkissa ja 
se oli aiheuttanut ilmakuplan jäähdytysjärjestelmään. Vesien lisäämisen jälkeen vika 
hävisi ja pääsimme matkaan. Heti alkuun oli luvassa mutkateitä A257:n muodossa 
jonka jälkeen suuntasimme A1:lle ettei tulisi hoppua ehtiä paikalle. Saksassa kun 
tunnetusti pikkuteitä ajaen ei juuri matka etene. Muuten meni ajo hyvin, mutta 
Suzukin kone alkoi vuotamaan öljyä virranjakajan tiivisteestä ja bonuksena laturin 
kiinnittimen jalasta löytyi halkeama. Pääsimme kuitenkin hyvissä ajoin satamaan 
josta haettiin Minit täyteen tuliaisjuomia ja jäimme odottamaan laivaan pääsyä.

Laivareissulla ei ollut mitään ihmeellistä, oli täynnä HD-ukkoja jotka olivat 
palanneet Espanjan Super Rallystaan. Rankka reissu heilläkin ilmeistä päätellen. 

Torstai aamulla päästiin takaisin Suomeen josta sitten kotiin ja tavaroiden purku. 
Käteen jäi varsin tapahtumarikas vajaa kaksiviikkoinen reissu hyvien kavereiden 
kanssa ja yli 2500km tien päällä. Suosittelen lämpimästi. Kiitos kaikille mukana 
olleille allekirjoittaneen puolesta!

Kuvat:
Timo Purmonen & Tero Toivonen

sanottuna splitin kiinnityspultit ottivat kiinni laitteen levypintaan. Rengas 
vaan takaisin paikalleen Miniin ja toivottiin, että kestää ongelmitta kotiin asti. 

Seuraavaksi suunnattiin venakoppakisan alkukarsintaan josta pääsin jatkoon 
Maken ajokin lisäksi jota Tero ohjasti. Hienoja laitteita oli tapahtumarikkaassa 
kisassa jossa sääntöjä ei liiemmin luettu. Seuraavaksi kytkimen työsylinterin 
vaihto jossa ei kauaa nokka tuhissut ja vuodoista päästiin eroon. Lauantai oli 
tosiaan kiireinen päivä aikataulultaan, koska seuraavaksi suunnattiin klubien 
välisiin kisoihin joista ei tullut palkintoa, mutta hauskaa oli orastavasta 
pahasta olosta huolimatta. 
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          TERVETULOA

MINI CLUB FLYING FINNS Ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSYLEISKOKOUKSEEN 

Kerhon syysyleiskokous järjestetään Hotelli Waltikassa, Hakalantie 6, 37600 Valkeakoski, 19.11.2016, kokous 
aloitetaan klo 13.00.
Asialistalla ovat muun muassa ensi vuoden kokoontumisajojen ajat ja paikat, erovuoroisten hallituksen jäsenten ja  
toimihenkilöiden valinta, tulo- ja menoarvio vuodelle 2017 sekä muut kokoukselle esitettävät asiat.

Jäsenistö on erittäin tervetullut päättämään yhteisen kerhomme asioista!

Terveisin:
Hallitus

       Tervetuloa MCFF syyskokoukseen ja Pikku-Jouluun
Pikku-Jouluja vietetään Valkeakoskella Hotelli Waltikassa, Hakalantie 6, 19.11.2016. 
Aloitellaan syyskokouksella kello 13:00, kokouksen jälkeen saunotaan, syödään, seurustellaan ja odotellaan pukkia. 
Muistattehan pikku-paketin max 5€.
Majoituskapasiteetti 20 kappaletta 2 hengenhuoneita varattu Mini Clubille.
45€/henkilö/vrk kahden hengen huoneessa
80€/vrk yhden hengen huoneessa
Huonehintaan sisältyy aamiainen
Majoitus on varattava 15.10.2016 mennessä, mainitse varausta tehdessäsi Mini Clubi
Puh: 03 57711 Respa
Pikku-Joulu ruokailu on jouluruoka noutopöydästä, 25€
Mikäli et majoitu, mutta osallistut ruokailuun, olisi toivottavaa ilmoittaa etukäteen Tiinalle
13.11.2016 mennessä, 040 519 3657, tekstiviesti riittää.
Illalla meitä viihdyttää Agents!

Kaikki pukin pikku-tontut sankoin joukoin mukaan!

Pikku-Jouluja odotellessa terv: Tiina

SYYSRATAPÄIVÄ 17.9.2016

Edellisvuoden tapaan ratapäivä pidetään Pesämäen moottoriradalla Honkajoella.
Rata on varattuna klo 13.00-17.00 välisen ajan. Ratavuorot jaetaan tuttuun tapaan hitaiden ja nopeiden vuoroihin 
jolloin jokainen pääsee ajamaan itselleen ja kalustolleen sopivalla vauhdilla.

Nopeiden vuorolla kypäräpakko!

Totuttuun tapaan valitaan myös varikkoruusu joten autotietolomake kannattaa täyttää ;-)

Ratailun jälkeen siirrytään majapaikkana toimivaan Jyllin leirikeskukseen viettämään rentoa iltaa.
Majoituksen hinta on 12,50e/hlö (maksu kerhon tilille)

Vuodepaikkoja on tarjolla yhteensä 34 kpl joten varaa omasi ajoissa.
Majoitusvaraukset tekstiviestitse Larille, P. 0505992830

P.S Muistathan ottaa omat petivaatteesi mukaan.

http://www.pesamaki.fi/etusivu.php
http://honkajoki.fi/vapaa-aika/harrastuspaikat/jyllinleirikeskus
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KESÄKAUDEN PÄÄTTÄJÄISAJELU 2016

    Lauantaina 24. 09. 2016 klo 12.00

 Ennen kun laitetaan Minit talviteloille ajellaan vielä 

 päättäjäisajelu Lempäälä, Vaihmalan Hoviin.

 Paikanpäällä turistaan vielä kesän tapahtumista ja juodaan 

  kahvit/ mehut (oma kustanteisesti).

  Kokoonnutaan Lahdesjärven ABC:lle klo 11.00 ja

  lähtö klo 11,15. Reittinä Peltolammi, Kulju, Ruskea-ahde,

  Lempäälän keskusta ja Vaihmalan Hovi.

     TERVETULOA

                        ps. Pirkanmaalaiset:
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Elämäni Minit
Eero 

“EEtu-Pelle” 
Lehtinen

Mini 1, Austin 850, IYV-78 (rekisteröity 4.9.1968)

Tarinaa:

Ensimmäinen omistaja Gunnar Lepistö Valkeakoskelta.
Menin 12.12.1987 uistintehdas Rapalaan esiintymään 
pikkujoulukeikalle. Eteeni tupsahti valtatie 12:lle Austin. En 
ajanut ohi vaan seurasin koska kääntyy ja mihin se menee. 
Niin, se tapahtuikin ennen Hauhoa. Ajoin perässä pihaan asti. 
Pappa tuli Austinista ulos  ja kysyi ajoiko hän väärin. Sanoin 
ei, hyvin meni tasaista satasta - mutta haluaisin ostaa tämän 
Teidän Minin ja tehdä siitä vähän erikoisemman auton, näytin 
kuvaa mitä teen (Eetu-pelle). Pappa sanoi juujuu muttei ole 
myytävänä. Mutta jahka tulee semmoinen hetki että haluatte 
Ministänne luopua, niin soittakaa siihen pellekortissa olevaan 
numeroon kiitos, minä sanoin. Hän lupasi soittaa ja soittikin 
minulle 28.2.1988: Nyt saatte tulla sen hakemaan. Hän oli 
ostanut uuden Skodan. Niin sovittiin koska menen. Menin 
hakemaan 31.3.1988 ja kysyin mitä maksaa. Pappa kysyi mitä 
maksat? Sanoin että maksan saman minkä maksoin kesällä 
1963 Morris Mini Vanista, IB-760, eli 3000 mk. Sen tarjosin ja 
se kävi, Austinista 3000 mk.

Muutoksia:

Simo Riikosen Eetu-pelle-kuvat, 30 000 mk. Mutta sehän 
onkin ainoa Eetu-pelle Mini maailmassa, näillä kuvilla. 
Austinilla ajettu kaikkiaan 103441 km. Ostaessani Austinin, se 
oli ikkunoilla henkilöauto, mutta teetin muutoksena ikkunat 
umpeen jotta kuvat voitiin maalata. Verhoiltu sisältä ja jätetty 
takapenkki kuten siinä alunperin olikin. Kuvat maalaukseen ja 
1989 katsastukseen. Insinööri pyöritteli silmiään kun sisunappia 
tarkasti. Sanoi hieno auto, mutta penkkiä ei saa olla takana 
kun on pakettiauto. Sanoin insinöörille että olen ratkaissut 
tämän ongelman. Insinööri ihmetteli miten. ”No kirjoita 
rekisteriotteeseen, että takana pehmustettu penkki kahdelle.” 
Hän sanoi että tehdään sillai ja niin se lukee otteessa. 

      Mini 2,
MINI Cooper Clubman D EEI-398, ajettu 12 246 km

Olin esiintymässä 4.6.2009 Helsingissä uusien Coopereiden 
VIP-tilaisuudessa. Siellä oli avo-Cooperit, diesel-Clubmanit 
ynnämuut. Tykästyin diesel-Clubmaniin niin, että sanoin 
tilaisuuden ollessa ohi maahantuojan edustajille että jos tulette 
hinnassa vastaan, niin lähettäkää se minulle. Sitten 3.9.2009 
autokeskus soitti että nyt Clubman on täällä - ostatko?. 
Ostan, luovutuspäivämäärä 11.09.2009. Loistava auto, hyvät 
penkit, hieno ajaa, pieni kulutus. Meille syntyi ensimmäinen 
lapsenlapsi nimeltä Ukko Albert 23.7.2009, ajattelin pitää 
sen hänelle. En ole ikinä pesettänyt kumpaakaan Miniä 
autonpesukoneessa.
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      Mini 2,
MINI Cooper Clubman D EEI-398, ajettu 12 246 km

Ikimuistoisimmat retket/hetket:

Oli vuosi 1963. Ajoin Morris Minillä vm 1961 IB-760 
Lempäälässä 20 elokuuta kello 22.10. Oli päivällä alkanut 
sorsastus. Edelläni ajoi pieni Fiat Neckar, jonka ikkunasta 
tupsahti poliisin lätkä. Siis hän pysäytti minut ja kysyi 
onko aseita, olenko sorsastaja. Sanoin ei ole. Seuraavaksi 
pyydettiin ajokortti ja rekisteriote. Annoin reksiteriotteen 
ja sanoin ”Kuulkaapas nyt, sitä puuta ei ole kaadettu mistä 
minun ajokorttini on tehty. Siis minulla ei ole.” Olin kyllä 
jo autokoulussa. Riistapoliisi Timo Laine silminnähden 
jo vähän hermostui sanoen ”Jo toinen kortiton!”. Kirjoitti 
minulle lapun käteen, meni Neckariinsa ja jätti minut Minin 
kanssa kaksin. Ei hätää - ajoin viiden kilometrin päähän 
kotiin ja aamulla Lempäälän nimismiehelle esittäytymään 
lappuni kanssa. Nimismies Halmari kysyi missä auto on. 
No kotona tietenkin! Nimismies kysyi kuka ajoi ja minä 
vastasin että minä. Hän kysyi etteikö riistapoliisi Laine 
sanonut ettet saisi ajaa? Ei sanonut… No, se virheen teki - 
minunkin mielestä. Nimismies Halmari oli herrasmies ja 
tiesi kun olin juoksupoikana kaupassa Lempäälässä ja nytkin 
kauppiaan asialla metsäkämpällä metsureilta karhuamassa 
laskuun ostettuja summia. Niinpä Halmari sanoi ”Olethan jo 
kauan ajellut kauppiaan Austin A40 reknro HM-957”. Niin 
hän kirjoitti 40 mk sakon. ”Ajat autokoulun loppuun.” Sain 
ajokortin 13.11.1963 kun täytin 10.11.1963 18 vuotta. Se siitä 
ajokortista, elämä on hauska leikki! Hyvä menee paremmin 
perille kuin paha.

Onko Miniäsi huomioitu miten?: (Pelle-auto)

Kesällä 1990 Svul. suurkisat 4 päivää. Olin kansallispankin 
keikalla stadionilla. Ajoin stadionia ympäri aina ennen kuin 
lapset tulivat kentälle urheilemaan. Sitten Helsingin läpi 
Mannerheimintietä kulkueen etuautona ja lapset marssi 
perässä. Ja Austin oli Paavo Nurmen aukiolla minun kanssa 
kun esiinnyin siinä kaikkina päivinä. Kirjoitin 5000 Eetu-Pelle 
korttia lapsille ja aikuisille. 

Eetu-Pellenä 24 v KOP-Nordea.

Ajaessani Austinilla moottoritietä pitkin, autot kuvaavat 
ohiajaessaan. 

Toiveet: 

Toivon että saan olla terveenä ja levittää positiivista ja 
elämänmyönteistä asennetta. Mottona: Naama pitää 
olla kymmentä vaille kaksi asennossa - ei kakskytä yli 
kahdeksassa. Se on raskas elämänasenne. Vanhojen autojen 
harrastajat ovat niitä positiivisimpia ihmisiä joita minä tiedän. 
Vanhoissa autoissa taide ja historia yhdistyy. Kuten aito 
rakkaus - ei maksa mitään mutta kopiot tulevat kalliiksi.

Pelot:

Pelkoja ei ole mutta päivät ja aika menevät niin nopeasti että tuntuu 
kuin olisi vain maanantaita ja perjantaita. Onneksi ei mene kahta 
päivää kerralla kun on  yö välissä. 

Mitäs tulevaisuudessa:

Että saan tehdä erilaisia esiintymisiä Eetu-Pellenäkin 35v ja erilaisia 
koulutus ja myynninedistämisiä.

Miksi juuri Mini:

Mini on eka autoni. Se vaan on kuin makea karamelli jota monet tulee 
muistelemaan ajatuksella ”On minullakin ollut Mini”. Ja olenhan minä 
pieni ja lyhyt etten voi mennä edes pitkälleen kun olen niin lyhyt. 
Sovin sisään melkein heittämällä. 

Kauanko olet ollut jäsenenä:

Noin 15 vuotta, en kerinnyt tarkkaa aikaa tarkistamaan arkistoista.

Mitä muuta? 

1.12.2006 valmistui Ideapark jossa olin pormestarina 5 vuotta. Jäin 
pois 1.12.2011 klo 12, kun julkaisin elämäkertakirjani Juoksupojasta 
Pormestariksi. Kirja sisälsi minun ensimmäiset 65 vuotta kuvina.
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Kesäkokoontuminen Orilampi 15-17.7.2016

Tämän vuoden kesäkokoontumisen järjestävänä 
osapuolena toimi Lahden Seudun Ministit 
menestyksekkäästi muutamaa pikku puutetta 
informaatiossa. Kilpailupaikat näet hieman muuttui 
lennossa niin ennalta informoiminen oli lähes mahdotonta. 
Pahoittelumme.

Tapahtuma jäjestettiin Orilammella, Orilammen Maja-
nimisessä lomakeskuksessa, Orilammen ja Vuohijärven 
välissä. Hyvin lähellä Repoveden kansallispuistoa.

Yhtä kaikki, viikonloppu oli oikein mukava kaikin 
puolin, perjantai-iltaan kuului lähinnä saunomista, 
ilmoittautumisia ja lipunnosto. Oli ilo huomata miten 
me ministit olemme yhtä suurta perhettä kun pitkienkin 
aikojen jälkeen näemme toisiamme ja keskustelut 
kuulumisista alkaa lähes välittömästi.  Perjantai-iltana 
saunavuorot meni niin että miehet saunoivat Orilammen 
puolella savusaunassa ja naiset Vuohijärven puolella  

perinteisessä saunassa. Illan elävästä musiikista vastasi 
The Mokes paikan päärakennuksessa.

Lauantai-aamuna alkoi taas ministejä saapua paikalle 
ja kohta jo olikin aika lähteä paraatiajelulle Verlan 
Puuhiomo ja Pahvitehtaalle opastetulle kierrokselle. 
Verlan Puuhiomo ja Pahvitehdas on Maailman 
perintökohde. Museokierrokselle osallistui noin 50 
henkeä.

Paraatiajelun jälkeen söimmekin lounaan ja 
valmistauduimme kilpailurasteille. Kilpailuina tänä 
vuonna oli tikkakisan,Miniheiton,resiina-ajon ja 
jarrurummunheittokisan lisäksi Kesäkokoontumisessa 
ensimmäistä kertaa Venakoppakisa!!

Venakoppakisa saikin paljon huomiota ja osallistujiakin 
oli oikein mukavasti. Tästä erityiskiitos kisan järjestäjälle 
ja radan rakentajalle, Mikko ”Luu” Loikkaselle! 
Osallistujamäärä koostui 12:sta kisaajasta kilpureineen, 
joka on oikein kiva määrä näin ensimmäisellä kerralla.
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Ehkä ensi vuonna allekirjoittanut pärjää 
kisassa hieman pidemmälle kuijn tänä 
vuonna. Olinhan heti toisena karsiutuneista. 
Onhan päivänselvää että otamme 
mäkiautokilpailun, eli Venakoppakisan 
yhdeksi vakituiseksi kilpailuksi 
kesäkokoontumisiin. 
Nyt kaikki siis valmistautumaan ensi kesän 
kisoihin ja rakentamaan omaa kilpuria 
valmiiksi. Säännöt kilpurin rakentamiseen 
löydät edellisestä Ministeri-lehdestä 2/2016 
sivulta 14.

Lauantai-illan täyttivät ylimääräinen 
kokous ja odotettu palkintojenjako. 
Saunatkin pysyivät kuumina, tällä kertaa 
naiset pääsivät nauttimaan savusaunasta ja 
miehet kokoontuivat perinteiseen saunaan 
seurustelemaan ja nauttimaan kesäillasta.

Sunnuntai-aamulla me järjestäjät 
siivoilimme paikat siistiksi ja ennen 
lähtöämme laskimme lipun alas merkiksi 
siitä että tapahtuma alkoi olemaan jo ohi. 
Nopesti meni kyseinen viikonloppu hyvässä 
seurassa viettäen.

Oikein paljon kiitoksia kaikille 
osallistuneille,teidän kanssa on aina mukava 
viettää aikaa yhdessä.

-Esa Ignatius
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Ace Corner Lahti
Autokorjaamo Asennuspalvelu Ari Rantanen Oy
DNA
ER-pahvityö
Hotlips
JRS-Pharma
K-Citymarket Karisma
K-Citymarket Paavola
Kariston Neste
Kiveriön Auto-osa
Kouvolan Tarvikeosa, Riihimäki
Lähitapiola Wellamo
Maintpartner OY

McDonald’s Laune
MINI
Nastolan Tokmanni
Pukaron Paroni
Stadium
SOE Bus Production Oy
T. Jakola - taiteilja
Tiger
Urjalan Tarvike ja Varaosa
Vääksyn varaosa ja tarvike
Warrior

Huikeat määrät palkintoja lahjoittivat:

Sekä lukuisat yksityiset lahjoittajat! KIITOS KAIKILLE!

22
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KILPAILUTULOKSET:
Tikkakisa miehet: 1. Esa Ignatius
   2. Hannu Pesu
   3. Veijo Kuusela

Tikkakisa naiset:  1. Jenni Oksanen
   2. Anu Roos-Kymäläinen
   3. Nanna Ukkonen 

Tikkakisa lapset:  1. Hertta Hakala
   2. Juha Tenhunen
   3. Veeti Tenhunen 

Osien tunnistus:   1. Tero Grönfors 19p
   2. Jura Lempiäinen 18p
   3. Jari Jalonen 15p

Jarrurummun heitto miehet:
   1. Tommi Lindberg 15,13m
   2. Mikko Ala-Marttila 14,62m
   3. Teemu Kanerva 14,25m

Jarrurummun heitto naiset:
   1. Iida Lindsted 7,63m
   2. Päivi Laakkinen 7,50m
   3. Susanna Hovatov 7,30m

Mniheitto miehet: 1. Visku Tenhunen
   2. Pertti Kekäläinen
   3. Tapio Oksanen

Miniheitto naiset: 1. Jonna Proud
   2. Hanna Kinnari
   3. Jenni Oksanen

Miniheitto lapset:  1. Joona Lempiäinen
   2. Mirko Oksanen
   3. Juuso Ala-Marttila

Resiina-ajo lapset:  1. Noora Lempiäinen 5,80 sek
   2. Hiski Ruusulampi 6,38 sek
   3. Joona Lempiäinen 7,3 1sek

Resiina-ajon tunnustuspalkinnot saivat Helmi ja Hertta Hakala

Vuoden classic Mini:   Visku Tenhunen 

Vuoden BMW MINI:  Erkka Lindstedt

Vuoden Entisöinti:  Pekka Lehtonen MG metro

Vuoden Ministi:   Virpi Koski
  
Pitkänmatkalainen Minillä:  Mikko Riihiniemi

Pitkänmatkalaiset:  Salli ja Geoff Page

   Venakoppakisa:  1. Markku Lönnqvist
   2. Purtsi Purmonen
   3. Pekka Lehtonen
   Best In Show:  Kirsi Ala-Marttilan ”Britney”
   Special Palkinto: Hanna Kinnari
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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. Marraskuusta eteenpäin Kariston Neste.
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! 
2017 kokoontumispäivät:  ke 10.5, ke 7.6, ke 5.7, ke 16.8, ke 13.9 ja mahdollisesti ke 11,10.

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
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