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Jäsen:
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040-7419218

Nettisivut:
Timo Purmonen
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Esa ja Susanna Ignatius
Maitikankatu 6
15230 Lahti
E: 040 515-8405/S: 045-3229753
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Kerholehden ilmestymisaikataulu 2017

Numero 4/2017  Aineiston viim. jättöpäivä 10.11.2017 Lehti ilmestyy 12/2017
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  

3/2017
Numero:

143

Morris!

Kesä on mennyt huristen ohi. Edelleen on haussa kerholehden tekijä 
vuoden 2018 alusta alkaen... Meidän pesti loppuu tähän vuoteen 
nimittäin...! Kiva tätä olisi tehdä, mutta yrittäjällä ei vaan aika yksin-
kertaisesti riitä. Kaikki ylimääräiset stressitekijät on vaan liikaa....

T: Suski

Austinta.

Ajokausi alkaa ollaa lopuillaan, vaikkakin useat meistä ajelee myö-
häänkin syksyyn.
Allekirjoittanut laittoi jo oman Mininsä huilaamaan ja odottamaan 
ensi vuotta.
Toivomme jostakusta teistä jatkajaa kerholehtemme toimittamiseksi.
Meillä aika ei vaan kertakaikiaan riitä näinä ruuhkavuosina kun  elä-
mä kiskoo suuntaan ja toiseen.
Pidetään kaikesta huolimatta lippu korkealla!

Esa
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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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Morrista ja Austinia kaikille teille arvon Ministit.

Tätä nyt ruokatunnilla kirjoitellessa sateen ikkunaan ropistellessa voi todeta 
että kohta on ajokausi jo taas takana.
Toisille on tullut paljon kilometrejä ja kuten itsellenikin normaalia vä-
hemmän... ehkä tämän kesän sateet ovat siihen yksi pieni syy ja tekijä... tai 
ainakin hyvä tekosyy mennä normi kulkineella töihin..
Kesäkauden aikana on ollut paljon erillaisia tapahtumia ja monessa paikas-
sa on ollut ilahduttavan paljon Minejä ja Ministejä.
Brittipäivät keräsi runsaan automäärän vaikka aamusta näyttikin että tulee 
kostea päivä, mutta aurinko tuli ja kuivatti Riihimäen lasitehtaan puiston 
nurmikon ja toi iloisen hymyn monen huulille.
Menneen kesän aikana saatiin myös ikäviäkin uutisia usean Ministin pois-
menon myötä.. Timoa muisteltiinkin lehtemme viime numerossa ja kaik-
kien ystävä Alpo Laakso myös nukkui pois..  kesäkokoontumisessa hänen ja 
JP Laakson muistolle pidettiinkin hiljainen hetki.
Alpon muisto elää monen mukana ja hänen kanssaan on allekirjoittanut-
kin saanut monen monta hauskaa ja ikimuistoista hetkeä saanut viettää..  
kotimaan kaikenlaisissa tapahtumissa sekä ulkomaan reissuilla ajomatkoilla 
ja IMM tapahtumissa, joissa Alpo jo liki alusta asti kulki muutaman muun 
kerhomme veteraanin kanssa.

Vielä on syyskokousta ja pikkujouluja vailla kerhon tämä vuosi ja syysko-
kouksessa joudutaankin uudelleen valintojen eteen kun sihteeri ja lehden 
toimitus ainakin vaihtuu...

Mutta koitetaan löytää tilalle uutta ja innokkuutta tekijää jäsenistömme 
iloksi ja kerhon toiminnan takaamiseksi.

T: Markku
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5 PÄIVÄÄ IRLANTILAISTA 
VIERAANVARAISUUTTA

IMM 2017 Westportissa
 
Allekirjoittaneen Immi alkoi tänä vuonna jo tiistaina 23.5, 
haettiin Flying Finnsit Tuija ja Nils Manchesterin lentokentältä 
meille kotiin Middlewichiin ja tunnin päästä saapuivat ajaen 
Minillänsä Kirsi ja Mikko Hullin kautta meille. Tiistai päivä 
vietettiin paikallisiin nähtävyyksiin tutustuen ja kanaalikävelyn 
puitteissa polttavan kuumassa helteessä. Keskiviikkona tuli 
akuutti selkävammavaiva, Nils vietiin paikalliseen fysioon 
saamaan ensiapua pitkään jatkuneeseen selkävaivaansa ja loppu 
päivä käytettiin tarvittavien ostosten ostamiseen ja autojen 
pakkaamiseen. 

Torstai aamuna aamu 4 ylös ja tien päällä olimme klo 04.50, 
matkalla kohti Holyheadin satamaa, Walesissa. Lautta lähti 
kohti Dublinia klo 8.50 ja aurinko paistoi vielä Dubliniin 
saavuttaessakin puolen päivän jälkeen. Laivasta ulos pääsy 
sujui hitaasti passitarkastuksien takia, mutta pian olimme 
moottoritiellä nokka kohti Westportia, ennakkoon maksetun 
tietullin lisäksi oli vielä kaksi muuta tietullia, muutaman euron 
edestä.

 Westportiin letkamme saapui iltapäivä viiden jälkeen ja 
vastaanotto järjestijiltä oli heti kättelyssä hyvin sydämmellinen 
ja vieraanvarainen. Suomi leirissä oli jo paikalla Mira, Vesa 
ja Lassi vuokra -autollaan, Mark ja Mervi asunto autollaan ja 
Jaune ja Olavi Minillänsä. Lisäsimme leiriin Sivun perheen 
asuntoauton ja trailerillä tuodun Minin Englannista, Kirsin 
ja Mikon Minin ja kaksi telttaa ja jäimme odottelemaan 
loppuporukan saapumista. Parin tunnin päästä saapuivat 
Markku, Tuula,Hanna ja Jarno yhdessä vuokra -autolla ja 
illan muuttuessa yöksi saapuivat Timo ja Sebastian, myöhässä 
Sebastianin lentojen takia ja hänen matkatavaransakin olivat 

vielä jossain matkan varrella.

  Perjantai aamuna saapui Flying Finnsien uusin jäsen Marcel 
Belgiasta vaimonsa kera heidän Minillään ja peräkärryn 
kanssa. Suomi leiri oli kasassa, 20 henkeä,yksi maskotti jäsen, 
yksi papukaija, 4 Miniä,2 asuntovaunua,3 vuokra autoa ja 7 
telttaa pienellä, mutta aurinkoisella paikalla. Ja juhlateltan 
musiikkia ei kuulunut leiriin saakka, mutta onneksi meillä oli 
naapurissa ranskalaisten leiri, jotka pitivät huolen melusta aina 
aamu kahdeksaan saakka, kun malttoivat mennä nukkumaan. 
Kyseisen klubin nimi on painunut syvästi mieleen seuraavia 
Immejä varten....

   Perjantai päivä oli aurinkoinen ja päivä meni alueeseen 
tutustuessa. Westportin keskustassa käytiin yhdellä 
autokunnalla hakemassa lisää ruokaa ja juotavaa 
loppuporukalle. Ohjelmaa oli järjestetty aamusta iltaan saakka, 

Juttu: Salli Page, 
Kuvat: Kirsi Grönfors
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aarteen etsintä ajelusta aina tietovisaan saakka. Iltapäivällä oli 
mahdollisuus kuunnella perinteistä irlantilaista kansanmusiikkia 
ja seurata kansantanssi esitystä. Ja illalla oli perinteinen 
avajaisseremonia ja klubien esittely. 
Klubien esittely alkoi järjestäjien puolesta lippuparaatilla, jossa oli 
jokaisen osallistuvan maan liput mukana. Hyvä ja näyttävä idea 
irlantilaisilta. Näki, että yksityiskohtia oli mietitty hartaasti.

   Lauantai aamu alkoi tasaisen tasaana sateena, mutta säätiedoitus 
piti paikkansa ja sää kirkastui jälleen keskipäivällä. Päivän 
ohjelmassa oli presidenttien tapaaminen, olympialaiset, Suomen 
joukkueessa olivat Markku, Sebastian, Timo ja Jarno, bingoa, 
IMM 1997 jälleen kokoontuminen, Rocker Cover kisan karsinnat, 
johon otti osaa Timo Suomen leiristä ja päivän päätti Merirosvot ja 
Prinsessat naamiaiset pääjuhlateltassa.

  Sunnuntai aamu valkeni sateettomana ja lämpimänä, mutta 
pilvisenä. Portugalin Immin liput tulivat myyntiin ja päivän 
kohokohta oli Rocker Cover kisan finaali ja avainten luovutus illalla 
Portugalille. Puolen yön jälkeen oli bussikuljetus kaikille halukkaille 
Westportin keskustaan yökerhoon, jossa juhlat jatkuivat aamuun 
saakka.

  Suomen leiristä Olavi ja Jaune lähtivät jo sunnuntaina ja osa 
pakkasi telttansa sunnuntai iltana kelin ollessa kuiva, mikä 
osoittaui hyväksi suunnitelmaksi, sillä sunnuntai aamuna klo 5 
alkoi satamaan, ei kauaa, mutta kasteli teltat. Sivun perhe lähti 
ensimmäisenä ennen aamu kahdeksaa tien päälle ja siinä vaiheessa 
leiri oli melkein purettu.

   Jäi vain hyvät muistot irlantilaisten järjestelyistä, paikka 
oli aivan loistava, ei ollut pitkä matka mihinkään, kaiken 
ikäisille runsaasti ohjelmaa ja tekemistä. Lapsille oli huvipuisto 
kävelymatkan päässä, Westportin kartanomuseo oli auki ja 
Westportin kaupunkiin pystyi kävelemään, niin halutessaan. 
Suihkuja ja vessoja oli tarpeeksi, käsiendesinfiointi pisteitä 
riittävästi, oma maja tiskin pesuun, kuumaa vettä sai, jos ei 
mennyt suihkuun ruuhka aikaan, kemikaalisten vessojen 
tyhjennyspiste löytyi ja infoa sai, jos vain kysyi. Irlantilaisilla 
järjestäjillä ei ollut koskaan liian kiire neuvomaan tai 
auttamaan, aina oli aikaa. Meillä oli henkilökohtainen kokemus 
sunnuntailta, jolloin oli avoimmet ovet yleisölle Imm alueella 
ja lähdimme käymään vuokra autolla kaupungilla, takaisin 
tullessa emme saaneet ajaa autoa alueelle, kun ei ollut Mini. 
Pääportilla oli vartiointiliikkeen mies, joka pysyi tiukkana ja 
asiaa kysyttäessä infosta yksi Imm Irlanti järjestäjistä odotti, 
että kävimme hakemassa auton avaimmet leiristä ja käveli 
portille mieheni kanssa varmistamaan, että hän saa auton 
varmasti alueelle sisään, kun vartiointiliike oli ymmärtänyt 
säännöt väärin.
 Ruokapisteitä oli vähemmän kuin yleensä, mutta löytyi 
kaikille jotain ruokateltasta ja sitten kulman takana oli aivan 
loistava pizzapaikka, missä sai kunnon pizzauunissa paistettuja 
pizzoja. Ja palvelu sujui nopeasti, ei tarvinnut seistä jonoissa, 
palveluhenkilökuntaa oli riittävästi.
  Lopuksi ei voi muuta sanoa, että Irlanti nosti riman korkealle 
Imm järjestelyissä ja tasossa, toivotaan, että taso seuraavissa 
Immeissä pysyy yhtä korkealla. Kiitos Irlanti.
 
Kirjoittanut Salli Page
                    Englannin tiimi

Juttu: Salli Page, 
Kuvat: Kirsi Grönfors
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IMM 2017 venakoppa- ja klubikisat

Tänä vuonna venakoppakisaan osallistui kaksi suoma-
laista, Jarno Jussila ja allekirjoittanut. Osallistujia oli kai-
kenkaikkiaan 50 luokkaa joten alkueriäkin oli sen vuoksi 
useita. Kaikennäköistä härveliä kyllä oli rakennettu ja oli 
hauska seurata ilmoittautumisen yhteydessä kun jotkut 
saivat taitella kilpurin peltejä ja poistella painoja jotta 
sopivat annettuihin mittoihin. 

Joulupukkimaisen parran omaava kisajärjestäjä ja 
lähettäjä sai hienosti nostettua tunnelman kattoon kisan 
aikana ja kaikilla oli hauskaa, pääsi jatkoon tai ei. Oma 
lukunsa oli sitten radan lähetysluukkujen mekaniikka 
joka ei aina toiminut ja toinen luukku saattoi avautua 
pikkuriikkisen myöhemmin kuin toinen aiheuttaen 
jänniä hetkiä. Jarno ja minä onneksi pääsimme eri al-
kueriin niin ei tarvinnut ajaa toisiamme vastaan. Pahaksi 
onneksi Jarno joutui varsin kovaan lohkoon jossa sitten 
koko kisan tuleva voittaja tiputti hänet heti alussa pois. 
Itselleni osui hieman helpompi lohko josta etenin voitta-
jana lauantain finaaleihin.

Finaalit koitti ja arvatenkin vastaan tuli amerikkalainen 
Mike Guido, sama kaveri joka tiputti edellisenä päivänä 
Jarnon kisasta. Ei siinä ollut paljoa vastaan sanomista 
kun oma kilpuri meni vähän laitamyötäisesti ja Gui-
don kilpuri luotisuoraan, niin toiseksihan sitä jäätiin. 
Pääsin kuitenkin TOP8-parhaimmistoon, että sinänsä 
ihan hyvä suoritus. Finaalissa olikin sitten Guidon kaksi 
kilpuria vastakkain josta uudempi vei hiuksenhienon 
voiton. Ensi vuodeksi sitten pitää tehdä parannuksia 
kilpuriin jotta saa haastettua Guidon kunnolla.

Klubikisat järjestettiin lauantaina ja suomen joukkuee-
seen arvottiin lopulta 4 hengen kokoonpano jossa Make, 
Sepi, Timo ja Jarno edustivat mini klubia. Kaikkiaan 
osallistuvia joukkueita oli neljä, mutta kannustusjoukko-
ja senkin edestä. Kisoissa mitattiin mm. rautaista kun-
toa, kestävyyttä ja vakaata kättä joka ei ollut itsestään-
selvyys ottaen huomioon tapahtuman kostean luonteen. 
Jännin laji oli varmasti "polkuauton" työntö jossa kuski 
oli sokko ja työntäjä huusi ohjeita mihin suuntaan pitää 
kääntyä samalla kun juosten työnsi autoa ympäri rataa. 
Siinä oli muutamalla kuskilla erittäin kauhistunut ilme 
kasvoillaan kun saapuivat maaliin.

Mukana oli myös perinteinen jarrurumpujen työntö 
sekä kumijousen heittoa, jarrulaakerin liu'uttamista ja 
venttiilien kaatoa. Hienoja suorituksia nähtiin joka lajis-
sa ja osa kilpailijoista myös käytti ohraista dopingia jota 
ei kuitenkaan katsottu pahalla. Tosin dopingista herjail-
tiin Norjalaisten tiimille ja tarjottiin huulirasvaa avuksi.

Illalla oli sitten palkintojen jaon aika ja voittajaksi 
ilmoitettiin Mini Club Flying Finns! Hyvä Me! Nöyrä-
nä, mutta sopivasti mölyten vastaanotimme ihailevan 
yleisön edessä palkintomme ja paistattelimme hetken 
parrasvaloissa. Seuraavana vuonna onkin sitten MM-tit-
teli puolustettavana.

-Timo

Juttu: Timo Purmonen, Kuvat Kirsi Grönfors
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Lautsian kesäkokoontuminen 30.6-2.7.2017

Kuvaaja: Pia Vuori, kuva Facebookista

Allekirjoittanut perheineen ei tänä vuonna päässyt kesäkokoontumiseen paikalle päällekkäisten juhlien vuoksi, joten 
tämä juttu on nyt koottu lähinnä Facebookista :) 
”Paikalla kävi reilu 70 miniä. Laskeminen hieman hankalaa kun porukkaa meni ja tuli eri tahtiin ja kaikki ei tainnu 
ilmoittautua. Mut suunnilleen samoissa määrin kun yleensä.” kirjoittaa Tiina Jantunen. 
Tiina kertoo että myös jokavuotinen kansalaisvelvollisuus eli äänestys suoritettiin sekä raati teki jälleen valintoja. 

Tässä tuloksia:

Vuoden new Mini BXY-788 om Jussi Lehti 
Vuoden Classic, punainen Austin Mini vm-67 TSU-93 om Reijo Mäkilä
Vuoden entisöinti Austin Mini 850 Super ACB-63 om Juhani Lehtinen 
Vuoden Ministi Salli Salminen-Page 
Ja kauimpaa minillä paikalle oli tullut Erkki Virolainen Kemistä.

Ohessa Forssa-Teamin liidokkikisan tulokset. Erittäin tuuli-
sesta säästä johtuen heitettiin itsetehdyillä paperiliidokeilla 
tarkkuutta Minin pölykapselin päälle ( ainakin oli tarkoitus 
näin )

Lapset; Joona Lempiäinen      96 cm päähän pölykapselista
       Mira Oksanen                 114 cm          "
       Ellen Niinivirta                 123 cm          "

Naiset; Nina Lempiäinen         0 cm päähän pölykapselista
       Krista Pärssinen                 10 cm         "
       Julia Palonen                      15 cm         "

Miehet; Tuomo Loven            45 cm päähän pölykapselista
       Mikko Airaksinen           118 cm          "
       Harri Paakkinen              143 cm          "

Kiitokset runsaslukuiselle osanottajajoukolle, sekä avustaja-
kaimalle !

Palkinnot lahjoittivat:
        Tarvike ja Varaosa, Urjala
        Volvo-Auto , Forssa
        Laatuauto, Forssa
        Beoprint, Forssa
        Hämeen Sähködiesel, Forssa
        Gulf, Hämeenlinna

Timo ja Kaija Salminen
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Kuvaaja: Ville Hermanni 
Soikkeli, kuvat otettu 
Facebookista

Kuvaaja: Tuula 
Koppanen, kuvat 
Facebookista

Vuoden Ministi palkinto 
matkasi Salli Pagen mukana 
Englantiin. Kuva: Salli Page
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NORDIC MINI MEETING 28-30/7 2017, RUOTSI

Nordic Mini Meeting järjestettiin tänä 
vuonna Ruotsin Mini-tiimien voimin 
Arlandan lentokentän kupeessa olevalla 
laajalla messukentällä. Tilaa olisi ollut 
kevyesti kymmenkertaiselle väkimäärälle 
joten ahdasta ei ollut. Kelit olivat 
normaalit, eli vettä-aurinkoa-vettä-kylmä-
aurinkoa, mutta eipä näihin tapahtumiin 
ikinä mennä hyvän kelin vuoksi. 
Suomesta oli varsin hyvin väkeä paikalla 
lyhyen laivamatkan ansiosta.

Järjestelyt toimivat varsin mainiosti, 

mitä nyt catering-firma ei ollut 
ihan tehtäviensä tasalla ja suihkuun 
oli hieman matkaa, mutta loppu 
hyvin kaikki hyvin. Lauantaiksi oli 
järjestetty suunnistuskilpailu jossa 
pyörittiin ympäri lähimaastoa ja kyliä. 
Ei olisi uskonut, että millaisia reittejä 
sieltäkin löytyi, oli mutkaista ja 
erittäin kapeata tietä ja välillä vähän 
jännitti miten kaksi autoa mahtui 
siihen vierekkäin. Ehdottomasti 
kokemisen arvoinen ajelu. Voitto 
muuten tuli Suomen joukkueelle siinä 

lajissa. Hyvä Me! Sunnuntaina ajeltiin 
sokkona pellolla keilojen ympäri 
apukuskin ohjeistuksella ja siinäkin 
otettiin voitto Suomen tiimille. Kaiken 
kaikkiaan oli hyvä reissu ja taisi kaikki 
Minitkin selvitä isompia ongelmia 
takaisin koti-Suomeen.

Ensi vuonna sitten laitetaan vielä 
paremmaksi kun Nordic Mini Meeting 
järjestetään Suomessa!

-Timo Purmonen
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Jutun kuvat on kaapattu facebookista ja kerhon 
nettisivuilta!
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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

16.9   Syysratapäivä, Pesämäki
4.11   Syyskokous, Radisson Blu Marina Palace
   ja pikkujoulut Viking Grace
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  TERVETULOA

MINI CLUB FLYING FINNS Ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSYLEISKOKOUKSEEN 

Kerhon syysyleiskokous järjestetään 4.11.2017, Radisson Blu Marina Palace, Linnankatu 32, Turku, ko-
kous aloitetaan klo 15.00.
Asialistalla ovat muun muassa ensi vuoden kokoontumisajojen ajat ja paikat, erovuoroisten hallituksen 
jäsenten ja toimihenkilöiden valinta, tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 sekä muut kokoukselle esitettävät 
asiat.

Jäsenistö on erittäin tervetullut päättämään yhteisen kerhomme asioista!

Terveisin:
Hallitus

TÄNÄ VUONNA ON JÄLLEEN AIKA LÄHTEÄ MERELLISIIN PIKKUJOULUTUNNELMIIN.

Lähtö lauantaina 4.11 klo 20.55 Turusta Viking Gracella ja
paluu sunnuntaina klo 19.50.

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

Hinta  34,50 e/ministi jos hytissä yöpyy 4 henkeä
39 e/ministi jos hytissä yöpyy 3 henkeä
47 e/ ministi jos hytissä yöpyy 2 henkeä

Ilmoittautumiset (Nimi + syntymäaika) allekirjoittaneelle ja
maksu kerhon tilille FI91 2402 1800 1251 12 viimeistään 2.10 !!!!
Mainitse laskussa ”Pikkujoulu” ja muista pakata myös pikkupaketti pukinkonttiin.
Hyttejä rajallinen määrä, joten varaathan omasi ajoissa.

KIRSI GRÖNFORS
p. 040-8314687 miel. klo 14 jälkeen
email: kirsigronfors@hotmail.com
ja facebookista tavoittaa myös                                                                           
                                                                                                                             
NYT KAIKKI JOUKOLLA JÄÄTÄ SÄRKEMÄÄN
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Toimituksen on pakko laittaa tämä Timo Salmisen hulvaton facebook-julkaisu myös painettuun  
kerhojulkaisuun! Alkuperäinen kuva on ryhmästä NMCC Norsk Mini Cooper Clubin sivuilta.
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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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