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Levätköön rauhassa
Timo Mäkinen

18.3.1938 - 4.5.2017

MinisteriNRO1/17.indd   1 19.6.2017   21.47



2

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:
Timo Purmonen
Lahnaruohontie 4 A 5
00200 Helsinki
040-7568164
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
Suonionkatu 19-21 d34, 
53600 Lappeenranta
Erkki: 044-2834430
Yht.otot klo 17 jälkeen
kerhomateriaali@mcff.net

Kerholehden ilmestymisaikataulu 2017

Numero 3/2017  Aineiston viim. jättöpäivä 10.08.2017 Lehti ilmestyy 9/2017
Ilmestymisaikataulu on viitteellinen. Toimitus pidättää oikeuden muutoksiin.

Ilmoitushinnat 2017  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  

2/2017
Numero:

142

Austinta.

Kesä tulee kohisten ja kesätapahtumia on ympäri Suomen maan. ollaanhan 
aktiivisia ja viedään Ministien ilosanomaa kaikille. 
Toimituksella olisi toiveenna saada kuva- ja juttumateriaalia Talleissa Tapah-
tuu-aiheen tiimoilta. Tuokaa siis rohkeasti esille omia projektejanne. Ne saa olla 
suuria tai pieniä,sinä päätät.
Kuvia ja pikku tarina kylkeen niin saadaan kenteis jonkun Ministin uinuva 
projekti uudelleen käyntiin.

Esa

Morris!

Lehden julkaisu on viivästynyt pahan kerran, syvimmät pahoitteluni. Tä-
män toimittajaperheen elämä on tällä hetkellä niin täynnä ja täyttä, että 
hyvä jos kerkii päivää toisilleen sanoa. Niinpä ilmoitankin tässä, että vuoden 
2018 alusta, tätä toimittajan pestiä alkaa jatkamaan joku muu! OLETKO SE 
KENTIES JUURI SINÄ? Jos runosuonesi sykkii tai olet lapsuudessa toivonut 
toimittajan ammattia tai jotain ihan muuta, niin tässä olisi hyvä pesti sinulle! 
Ota yhteyttä meihin pian :)

- 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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 Moi.
Taas on aika kirjoitella kerholaisille kuulumisia ja jotain luettavaa, jos tässä mitään selkeää 
onkaan..
Surullisia ja iloisia asioita maailmalla tapahtuu ja suurimman uutisen liki koko maailma 
onkin saanut jo 
somen ja internetin maailmassa tietääkkin eli Timo Mäkinen poistui luotamme ja kuuluu 
nyt suurten mestareiden talliin 
jossa saavat taasen ajaa pilvissä suuren luokan kilpailija.
Jos nuoremmat tai kaikki eivät tienneet niin Timohan oli yksi perustavassa kokouksessa 
paikalla olleista jäsenistämme ja oli monen monta vuotta maksava jäsen.
Yksi ensimmäisistä joka Flying Finns nimeä maailmalla oli luomassa... se yksi toinen suuri 
MINI kuljettaja kilpailee edelleen 
ja juuri eilen (20.5) oli taas ajamassa MINIllä kilpaa euroopassa, eli jäsenemme Rauno 
Aaltonen.

Iloista puolta asioissa on taas tuo pihalle lämpöä tuova taivaan kappale joka kerrasta 
muutti viileän kevät talven kesäksi ja jo Classic Motor Show:n aikaan hiukan lämmitti 
ilmaa, ja Mobiliassakin oli mukavasti Minejä ja MINIstejä...  eikä edes satanut  ;)
Tätä kirjoittaessani yritän samalla miettiä kovasti mitä pakata laukkuun Irlannin reis-
suun... IMM 2017 on jo teidän tätä lukiessanne takanapäin ja monen monta suomalaista 
MINIstiä muistoja rikkaampana ja kokeneempana.
Seuraava kesän tapahtuma onkin jo sitten heti ensi kuun lopulla...  MCFF kesäkokoontu-
minen Lautsialla Hauholla.
Toivotaan että sen suunnitelmat ja muut ajatukset etenee kovasti ja jo ahkera pieni mutta 
pippurinen työryhmä saa ja JAKSAA ahkeroida kaikki loppuun ja MUUT paikallisjaostot 
muistavat tehdä sinne niitä kilpailuita ja niihin palkinnot.

Ja siellähän on sitten taas jo toisen kerran SE kilpailu:
Venttiilikoppa kilpailu....  se ajetaan kuulemma uudella ja erillaisella radalla ja hiukan 
kilpuri määrästä riippuen erillaisella ajokaaviolla... mutta siitä sitten lisää Lautsiassa...
Kaikki vaan tekemään toinen toistaan hienompia koppia ja "paras" tai " kaunein" palkitaan 
myös..

Ollaan ja ajellaan... 

T: Markku
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Timo Mäkinen 
18.3.1938- 4.5.2017

Suomalainen, maailmankuulu rallilegenda, “Maestro”, on kuollut.

Timo Mäkinen, tuo legendaarinen mies joka käskytti Miniä moniin saavutuksiin.
Hän saavutti useita voittoja rallipoluilla, mm Jyväskylän Suurajot 1965,1966,1967 ja 
1973. Rallivoittoja tuli myös Monte Carlo rallissa 1965, Tunturirallin voitto vuonna 
1973, RAC rallit 1973-1975, hopeamitalit EM kisoista 1965-66, kaikkiaan 12 Suomen 
mestaruutta eri saroilla,3 rallissa, 3 radoilla ja 6 jääradoilla.Ensimmäinen Suomen 
mestaruus tuli vuonna 1966.

Hänen ensimmäinen osallistumisensa rallin saralla oli  jo vuonna 1959 Jyväskylän 
Suurajoissa. Ensimmäinen MM-ralli taasen koettiin 1973.

Timo Mäkisestä alettiin käyttämään lempinimeä The Flying Finn, -lentävä suomalainen.
Myös Rauno Aaltosta alettiin kutsumaan ko. lempinimellä.

Vuonna 1960 Timo Mäkinen alkoi saavuttaa kärkisijoja Suomen kansallisissa ralleissa. 
Autona oli hänen äidilleen kuulunut moottoritilavuudeltaan 850 cm³:n Mini.
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Timo Mäkinen 
18.3.1938- 4.5.2017

”THE FLYING FINN”

MÄKINEN nousi kuuluisuuteen Morris Minin kuljettajana. Ikonisin hänen saavutuksistaan on vuoden 1967 Suurajojen 
voitto, jossa hän ajoi Ouninpohjan erikoiskokeen maaliin konepelti pystyssä kiinnitysten irrottua. Tästäkin huolimatta 

Mäkinen oli erikoiskokeella kolmanneksi nopein.

Mäkinen kertoi Ylen tv-haastattelussa jättäneensä konepellin tarkoituksella hiukan raolleen ennen Ouninpohjaa, koska 
Minin moottori oli lämmennyt hiukan edellisellä erikoiskokeella. Konepelti oli kiinnitetty vahvalla nahkaremmillä, mutta 

Mäkisen viritys petti 25 kilometriä pitkän erikoiskokeen puolivälissä.

”Yhtä-äkkiä konepelti pamahti pystyyn, eikä suinkaan normaaliasentoon, vaan tuulilasiin asti. Ei sieltä nähnyt mitään. 
Onneksi oli pieni auto ja tuttu tie, ja vähän pääsin katsomaan sivuikkunoista. Siinäkin tuli esiin Minin pienuus ja 

ketteryys.”

Kartturina toiminut Pekka Keskitalo kertoi samassa haastattelussa ehdottaneensa, että kävisi sulkemassa konepellin, mutta 
Mäkinen oli vain kironnut ja painanut kaasua syvemmälle.

”Timo heitteli autoa sillä lailla, että hän näki jotain. Mutta minä en nähnyt mitään muuta kuin yleisöä tienlaidassa.”

Julkaistu 5.5.2017 http://www.hs.fi/urheilu/art-2000005197419.html
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Messupuisto Riihimäki
13.8.2017 klo 10 - 14

Vapaa pääsy.

Kolmaskymmenes kerta,
kun tämä kaikille brittiajoneuvoille avoin

picnic-tapahtuma järjestetään.

JäJärjestelyvuorossa Triumph Cars Club of Finland,
joka aikanaan myös aloitti tämän perinteen.

Lisätiedot:
info@triumphcar.fi
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3.

5.
6.

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!

Messupuisto Riihimäki
13.8.2017 klo 10 - 14

Vapaa pääsy.

Kolmaskymmenes kerta,
kun tämä kaikille brittiajoneuvoille avoin

picnic-tapahtuma järjestetään.

JäJärjestelyvuorossa Triumph Cars Club of Finland,
joka aikanaan myös aloitti tämän perinteen.

Lisätiedot:
info@triumphcar.fi
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Classic Motor Show
Lahti, 6-7.5.2017

Classic Motor Show järjestettiin tänä vuonna Lahdessa jo 
kymmenennen kerran.

Kävijoitä viikonlopun aikana oli jopa yli 18000 henkilöä.
Aiheena tapahtumassa oli 70-luku ja se näkyi mukavasti eri 
osastoilla. Mini Club Flying Finnsin osasto meinasi jäädä 
messuilta puuttumaan mutta onneksi saimme peruutuspaikan 
ja saimme sinne osastomme esille.

Osastomme vetonaulana oli Kari Salosen ratamini 
legendaarisella moottorilla joka on varustettu yläpuolisella 
nokka-akselilla!

Osastomme palkittiin 10-v muistoesineella sunnuntai-
iltapäivänä näyttelyn järjestäjän RLO Eventsin edustajien 
toimesta. Risto Laine ja Petri Niemenmaa kiersivät jakamassa 
muistoesineen jokaiselle osastolle, jotka ovat olleet mukana 
kaikissa kymmenessä Classic Motorshow´ssa.

Puheenjohtajamme Markku Lönnqvist lahjoitti osastomme 
saaneen muistoesineen Kari Saloselle kiitokseksi autonsa 
lainaamisesta messuja varten. 

Ajoneuvomuseoiden neuvottelukunta julkisti Classic 
Motorshow´ssa Vuoden Ajoneuvomuseon, joka valitaan 
jatkossa vuosittain.
Ensimmäiseksi Vuoden Ajoneuvomuseoksi valittiin 
yksimielisesti Myllyn Vanhat Autot Liperistä. 

Osastomme palkittiin 10-v 
muistoesineellä sunnuntai-

iltapäivänä näyttelyn 
järjestäjän RLO Eventsin 

edustajien toimesta.

MinisteriNRO1/17.indd   8 19.6.2017   21.47

9

Viereisellä osastolla oli 1970-luku upeasti edustettuna!
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Elämäni Minit - Kirsi Grönfors

Nimi:              Kirsi Grönfors

Paikkakunta: Turku, mutta sydän sykkii synnyinkaupunki Naantalille.

Mikä Mini:    Morris Mini 850, vm. 1967. 
                       "Vanha Rouva" / Girsi (rek.nro. GIR-51)

Milloin ja mistä hankittu: 1999, Turun Hirvensalosta
                        
Tehtyjä muutoksia: Museoajoneuvotodistuksessa lukee, että osittain 
entisöity, osittain säilynyt alkuperäiskunto. Uusintamaalaus tehty 2014.
  
Tarina Minin hankinnasta: Aivan tarkkaa kuvaa tämän Minin 
hankinnasta minulla ei ole, sillä auto hankittiin minulle vähän kuin 
yllätyksenä 
silloisia tulevia 30-v synttäreitä silmälläpitäen. Turun pojat TG ja JL 
olivat Minin hakureissulla, ja ainoa tieto mitä siinä vaiheessa sain oli 
puhelinsoiton kautta tullut kysymys, että arvaa mikä on Minin rekkari? 
Itselle tuli mieleen ainoastaan joku MIN-1 tai vastaava. Mutta Minihän 
oli aivan kuin tarkoitettu juuri minulle, sillä rekisterikilvissä luki selvästi 
tulevan omistajan nimi GIR-51. 
 En suostunut näkemään Miniä siinä kunnossa, kun se hakureissulta  
tallille tuotiin, kauniisti kukkivana ja sammalta kasvavana. Minulla 

oli pieni epäluulo, että siitä raadosta olisi 
vielä saatu kestävä kulkupeli maanteille. 
Mutta taitavissa käsissä (omat näppini sain 
sotkea vain sisustan pesuun ja paikoilleen 
laittoon lattiasta kattoon) se  kuitenkin                                                   
valmistui nopeasti ja pääsin nauttimaan 
Minin vauhdinhurmasta huhtikuussa 2000.
                       
Ikimuistoisimmat hetket/retket:
Yleisesti ottaen kaikki IMM-matkat ovat 
mukavia muistoja. Vuonna 1999 tehty 
ensimmäinen IMM-matka + 
Minin 40v  synttärit Englantiin on ehkä 
tapahtumarikkain ja mieleenpainunein 
reissu kokonaisuudessaan. Neljän Minin 
letkassa ajeltiin liikenneympyröitä 
väärään suuntaan ja Saksan pikkukylässä 
1 Mini päästeli tulenlieskoja                                   
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konepellin alta (syntyi käsite Wismarin palo) ja tuli sitä 
tutustuttua Reeperbahnin nähtävyyksiinkin. Kylmiä väreitä 
koettiin myös yhtenä aamuna Silverstonen Formularadan 
liepeillä. Olimme kuulleet huhua, että formulakuskeilla 
olisi vapaat harjoitukset samaan aikaan kuin leiriytyisimme 
siellä. Aivan varmoja emme asiasta tosin olleet, mutta siinä 
vaiheessa, kun aamukahvia keitellessä kuulimme ensimmäisen 
moottorin hörähdyksen jostain kaukaa ja sämpyläpala 
juuttui kirjaimellisesti kurkkuun, olimme saaneet asiasta                                               
varmuuden. Silloin tuli Suomi-tytölle kiire päästä radan reunalle 
kokemaan "Häkkis-huuma".
Ikimuistoisia hetkiä olen saanut myös kokea ollessani Minin 
kyydissä kartturina muutamassa rallissa. 
                        
Onko Miniäsi huomioitu miten: GIR-51 valittiin 2014 
Mobiliassa "Pihan kauneimmaksi Miniksi". Hääautona se on 
ollut 2 kertaa. Huoltoasemilla ja parkkipaikoilla ei tarvitse kauan 
olla yksin, kun jo joku tulee utelemaan autosta ja kertomaan 
kuinka                                 heilläkin on aikoinaan ollut Mini 
Cooper!! Ja hymyn tämä pieni auto saa sekä pienten että isojen 
ohikulkijoiden huulille.

Toiveet: Toivon, että voin tulevaisuudessakin yhdistää 
matkailun ja Minit. Toivon myös, että kerhon tulevaisuus säilyy 
aktiivisena ja saadaan lisää nuorta polvea mukaan toimintaan.

Pelot: Että Miniäni luullaan mopoautoksi!! Tämä on tapahtunut 
jo kerran. 

Mitäs tulevaisuudessa: Toukokuussa IMM-matkailu jatkuu ja 
toivottavasti tulevinakin vuosina.
                       

Miksi juuri Mini: Ensikyyti silloisen kumppanin Minissä 
keväällä -93 Turun Aurajoen rannassa jäi ikimuistoisesti 
mieleen ja siitä hetkestä lähtien on sydän sykkinyt tälle 
pienelle sympaattiselle autolle. 
 Nämä 24 vuotta Ministinä ovat tuoneet minulle niin paljon 
hienoja muistoja ja ystäviä ympäri maailmaa, että en voisi 
kuvitella olevani enää ilman tätä harrastusta.

Kauanko olet ollut jäsenenä: Jäsenenä olen ollut vuodesta 
1993. Ensin tuli tutuksi pääkaupunkiseudun Ministit ja 
kesäkokouksessa Paraisilla -93
sain ensikosketuksen turkulaisiin ja tamperelaisiin 
"Minihahmoihin", Tuomen perheeseen ja Jantusen 
Tiinaan. Siitä lähti Miniperhe pikkuhiljaa laajentumaan. 
Olen järjestänyt Turkuteamin kanssa 3 kesäkokousta 
Naantaliin, puuhaillut pikkujoulut laivalle ja minulle on                                                     
langennut myös Imm-paitojen suunnittelu ja hankkiminen.
Muutaman vuoden otin vastaan myös kerhon uudet jäsenet.

Mitä muuta: Haluan kiittää Turun poikia ja kaikkia muitakin 
tasapuolisesti, jotka ovat auttaneet minua näinä vuosina 
pitämään                                        "Vanha Rouva" hengissä ja 
iso hali myös avomiehelle, joka suhtautuu avoimin mielin 
minun Minismiin. 
Hankki jopa oma-aloitteisesti perheeseen MININ 
käyttöautoksi.

                      Moikkaillaan jos vastaan ajetaan
                      Terkuin Turun tyttö Kirsi
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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!!!

   

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

30.6 - 2.7  Kesäkokoontuminen, Lautsia
28.7   Nordic Mini Meeting, Ruotsi
6.8   Forssan Pick Nick
13.8   Britit kohtaavat
16.9   Syysratapäivä, Pesämäki
4.11   Syyskokous, Radisson Blu Marina Palace
   ja pikkujoulut Viking Grace
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Kerhon perinteiset avajaisajelut ajeltiin taasen Mobiliaan Kangasalalle. Ilmakin oli 
suosiollinen! Väkeä karautti paikalle Mineillään mukavasti, 45 Minin voimin. Pihan 
kauneimmaksi Miniksi valittiin punainen Austin Mini vm- 67, TSU-93. 
Mobilian lahjoittama tuotepaketti arvottiin Harri Koskelle. 

Kesän avajaisajelut Mobiliassa 
13.05.2017

Kuvat: Tuula Koppanen
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VENTTIILIKOPPAKISA 2017

Rakenna oma venttiilikoppakilpuri ja osallistu sillä jaloon kilvoitteluun 
clubin kesäkokouksessa lauantaina 1.heinäkuuta! 
Nopeimpien lisäksi palkitaan myös hienoimmat kilpurit sarjoissa Yleisön Valinta sekä Tuomariston Suosikki.

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 

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. Kilpailijat lähettävät kilpurinsa matkaan tuomarin merkistä. Varaslähdön ottanut 
kilpailija hylätään.

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) Kisapäivänä julkaistaan uudet tosi kivat ja oikeudenmukaiset säännöt karsintoihin ja loppukilpailuun. 
Koitetaan saada useampi lähtö/kilpuri 

13) Ei keksitty sääntöä 13 ja äiti on taas 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

Järjestää Team Lahti

Kerhon perinteiset avajaisajelut ajeltiin taasen Mobiliaan Kangasalalle. Ilmakin oli 
suosiollinen! Väkeä karautti paikalle Mineillään mukavasti, 45 Minin voimin. Pihan 
kauneimmaksi Miniksi valittiin punainen Austin Mini vm- 67, TSU-93. 
Mobilian lahjoittama tuotepaketti arvottiin Harri Koskelle. 
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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

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.
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 kerran kuukaudessa Suvitien Merijakamolla, 
osoitteessa Suvitie 14, klo 19.00. 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

Team Uusimaa
Helsinki Team kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 18.00 Koivuhaan Nesteellä.
Lisätietoja: Vesku Tenhunen puh. 0400 503 619
Facebook: Mini Club Flying Finss Team Helsinki www.facebook.com/groups/1642676705948026/?fref=ts

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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