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SEURA TEKEE!
PR-RACINGIN JÄSENTENVÄLINEN SARJA 2016
Kilpailukausi on päättymässä ja on aika kirjata kilpailuiden saavutukset muistiin ja lähettää ne 
14.10.2016 mennessä osoitteeseen: timo.niemi@erikoistapahtumat.com
Ilmoita seuraavat tiedot:
Kilpailijan nimi
Kilpailun nimi
Sijoitus luokassa  
Montako osallistujaa luokassa
Kannattaa ilmoittaa myös keskeytyneet kilpailut
Pistelaskun perusteet: SM 5, CUP 4, muu sarja 3, muut kilpailut 2. 
Pisteet kerrotaan nousupistetaulukon antamilla pisteillä, jolloin saadaan lopullinen pistemäärä.
Palkintojenjako seuran 35-vuotisjuhlan yhteydessä.

JÄSENTENVÄLISEN EK-SARJAN VIIMEINEN OSAKILPAILU
Harjoitus EK 2.10.2016 jäsentenvälisen ek-sarjan viimeinen osakilpailu Akaassa.
Kokoontuminen  2.10.2016 klo  10.00 ABC-Asema Akaa (Tampere-Helsinki Moottoritien vieressä)
Ilmoittautumiset 26.9.2016 mennessä: timo.niemi@erikoistapahtumat.com

KIERTOPALKINNOT
Kiertopalkinnon saajat palauttakaa palkinnot seuran kerhotilaan (päivystys joka 
toinen keskiviikko klo 17–19) Lindforsinkatu 5, 2 krs 10.10.2016 mennessä. 
Ehditään kaivertamaan seuraavien nimet palkintoihin. 

SEURAN JÄSENTENVÄLISTEN OMAT KILPAILUT 2017
Jäärata, harjoitus-ek:t, yms.
Päivämäärät seuraavassa lehdessä…

SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS  
maanantaina 14.11.2016 klo 18.30 Veho Pirkkala, Jasperintie 1

KERHOTILAN PÄIVYSTYS 
joka toinen keskiviikko klo 17–19, osoite: Lindforsinkatu 5, 2 krs. 
Timo Valkama varsinainen jäsen 14.9.2016 / viikko 37
Mika Kortesuo varsinainen jäsen 28.9.2016 / viikko 39
Jyrki Lahtinen varsinainen jäsen 12.10.2016 / viikko 41
Tero Latja varsinainen jäsen 26.10.2016 / viikko 43
Niemi Timo  kunniajäsen 9.11.2016 / viikko 45
Seppo Raittila  varajäsen 23.11.2016 / viikko 47
Saine Harry varajäsen 7.12.2016 / viikko 49

PR-Racing ry mukana 

toteuttamassa TV2:n 

Lasten Unelmia tapah-

tumaa.

Mikko Hirvonen 

kyyditsee lapsia
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Morjens!

Suurkiitokset kaikille jäsenille, seuran hallitukselle, rallin toimihenkilöille, kilpai-
lijoille huoltoryhmineen, yhteistyökumppaneille ja muuten mukana olleille hen-
kilöille, jotka mahdollistitte seuramme AutoGlym 35v juhlarallin onnistumisen. 
Teidän kaikkien panos seuran ja rallin eteen on ollut loistavaa, on hieno kuulua 
Suomen vetovoimaisimpaan autourheiluseuraan. 

Teimme myös keväällä useamman vaihtoerikoiskokeen. Kiitos kuuluu teille 
kaikille, jotka uhrasitte vapaa-aikaanne autourheiluharrastuksen hyväksi. Olen 
ylpeä seuran ahkerista ja aktiivista jäsenistä. 

Nyt on loppukesä vedetty henkeä ja mietitty tulevaisuuden kuvioita. Seuralla on 
syksyllä 35-vuotisjuhla, jossa muistellaan menneitä ja palkitaan menestyjiä. 

Olen ollut seuran puheenjohtajana runsaat kaksi vuotta. Apunani on ollut seu-
ran hallitus, jonka kanssa olemme vieneet asioita eteenpäin ja paljon on saatu 
onnistumisia aikaiseksi monella osa-alueella. Seuran kasvua lähes kuilun reunal-
ta huipulle ei synny ilman teitä hyvät jäsenet, on hienoa toimia teidän kanssan-
ne ja tehdä työtä jäsenistön eteen. 

Ensi vuoden toimintaa suunnitellaan vauhdilla. Suunnitelmissa on mm. jäsen-
tenvälisten sarjojen, mahdollisen rallin ja vaihtoerikoiskokeiden järjestämistä.

Nöyrä kiitos kaikille vielä kerran, viettäkää vauhdikasta ja autourheilun täyteistä 
syksyä.

Erkki Tiainen 
puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta

- Autourheilua vuodesta 1981 -
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Seuran hallitus 2016
Erkki Tiainen  puheenjohtaja
Jaakko Salopuro  varapuheenjohtaja
Katri Mattila-Tiainen  rahastonhoitaja
Tuuli Ågren   sihteeri 
Jyrki Lahtinen  varsinainen jäsen
Timo Valkama  varsinainen jäsen
Mika Kortesuo  varsinainen jäsen
Jukka Töyli  varsinainen jäsen
Tero Latja  varsinainen jäsen 
Harry Saine  hallituksen varajäsen
Seppo Raittila  hallituksen varajäsen
Timo Niemi  kunniajäsen

Toimintasuunnitelma  2016
Seuran kokouksia 
- Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset
- Hallituksen kokouksia joka toinen kuukausi
- AutoGlym-rallin johtoryhmän kokouksia  6 kertaa
- AutoGlym-rallin järjestelytoimikunnan kokouksia 4 kertaa
- AKK:n alue Hämeen kokoukset

Tiedotusta jäsenille ja muille
- Seuran nettisivujen kehittäminen ja päivittäminen
- Jäsenlehti  ilmestyy 4 kertaa vuodessa
- Markkinointimatka Ruotsin-ralliin

Koulutukset
- Osallistumme AKK:n alue Hämeen toimitsijakoulutuksiin
- Osallistumme AKK:n päätoimitsija koulutuksiin

Kerhotilan päivystys joka toinen keskiviikko klo 17-19
Kerhoiltoja eri yrityksissä 3 kertaa

Tapahtumat
- 27.02.2016 Harjoitus-EK  Rantapirtti Koskenpää
- 28.02.2016 Jäsentenvälinen jäärata Koskenpää
- 05.03.2016 JMK-ralli vaihtoerikoiskoe Jämsä
- 06.03.2016 Jäsentenvälinen jäärata II Koskenpää
- 13.03.2016 Jäsentenvälinen jäärata III Koskenpää
- 20.03.2016 Harjoitus-EK Siikainen
- 07-08.05.16 Classic Motorshow näyttely (osasto) Lahti
- 14.05.2016  Teijo Talot-ralli vaihtoerikoiskoe Salo
- 28.05.2016 Uusikaupunki-ralli
- 29.05.2016 Harjoitus-EK Saukkola Loppi
- 18.06.2016 ESRC-Ralli  vaihtoerikoiskoe Mänttä
- 15.07.2016 Seurakilpailu (testi-EK) Luopioinen
- 15-16.07.2016 35 v. Autoglym-juhlaralli Kangasala
- 28-31.07.2016 Neste Oil-ralli EK-jaksoja Kuhmoinen
- 02.10.2016 Harjoitus-EK Rantapirtti Koskenpää
- 29.10.2016 35-vuotisjuhla Lielahti
- Aika     vaihtoerikoiskoe paikka avoin
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VAIHTO-EK:T

Meitä lähti kymmenen hengen ryhmä tekemään Tam-
misaareen erikoiskoe 6:sen lähtöpäätä. Lähtöpäässä 
ek-päällikön sauvaa sateessa heilutteli Järvisen Pena ja 
turvapäällikkönä hääräsi Tiaisen Eke. Tulo-At:lla oli Nylan-
derin Henkka ja Ruusialan Suvi (autourheilija jo toisessa 
sukupolvessa). Saineen Hati hoiteli lähtöpäässä ruksilis-
taa ja bonuksena siinä vielä viestitystä. Lindqvistin Jus-
si oli tietysti paikalla, koska Salon ukot tuntien hän oli 
meidän yhteyslinkki SaloUA:n suuntaan. Tiaisen Make 
sai ek-päälliköltä komennuksen mennä lähtö-At:lle ja sai 
seurakseen viehkeän neitosen jostain lähiseudulta ja täs-
tä tytöstä oli meille kovasti apua lähtöpäähän. Porilaisten 

mukana tullut Haapasen Janne sai pikakomennuksen 
maalipään puomivahdiksi ja suoriutui isokokoisena ja 
hyvätapaisena kaverina siitä hienosti. Teimme ek:n Sas-
tamalan AU:n ja maalipäässä olevan seuran (LohUA?) 
kanssa. Saimme kiitosta SaloUA:n kalusto ukoilta, koska 
lähdimme porukalla purkamaan ek:ta lähdöstä maaliin 
päin, keräsimme merkit ja siimat pisto kerrallaan ja toimi-
timme kaikki materiaalit maaliin. Sieltä Salon poikien oli 
helppo noutaa materiaalit. 

Riimit keräsi kasaan Eke

Noin viidentoista hengen ryhmä lähti hoitamaan erikois-
koe 2:n loppupäätä. Toisena seurana toimi alkupäässä 
Huittisten UA. Kokoonnuimme Euran ST1-asemalla aa-
mukahvilla. Sieltä lähdimme rakentamaan erikoiskoetta 
maalista alkuun päin. Mäkisen Jokke oli mennyt jo aiem-
min tekemään maalipäätä, koska hän oli EK 2:n päällikkö. 
Sulkujen jakaminen ja siimoitus meni jouheasti ja jokai-
nen löysi paikkansa. Niin sitä allekirjoittanutkin löysi pai-
kan, jonka jälkeen seuraava olikin Huittisten UA:n osuut-
ta. Kävelin erikoiskoetta hieman lähtöön päin saadakseni 
tietää mitä ennen sulkukohdettani on. Juuri ennen paik-
kaani oli vauhdikas  kaarre  mäennyppylän jälkeen, joka 
hieman kiristyi. 
   
Minua edeltävään runsaasti yleisöä sisältävään paikkaan 
jäi Saaren Jarno (olisi ollut hyvä makkaranmyyntipiste). 

Tiukkeneva S-mutka alkoi toimia heti kärkiautoille. Olin 
kävellyt Jarnon luo, kun ralli alkoi. Kameramiehet olivat 
touhua täynnä kärkiautojen tullessa kohteeseen. Palai-
lin omaan paikkaani ja kuulin, että paikkaani edeltävissä 
mutkissa tapahtui jotain. Kiirehdin paikalle ja näin kuin-
ka BMW-merkkistä autoa autettiin ulosajon tapahduttua. 
Päätinkin jäädä tarkkailemaan tilannetta - toistuuko ulos-
ajot ja kuinka yleisö sijoittuu paikkaan. Ulosajoja tulikin 
useita, jotka olivat aika hurjia tilanteita, kun esim. katto 
edellä lennetään puuta päin. Lähes 10 autoa siihen jäi ja 
tiedotinkin lähtöön, että erikoiskokeen jälkeen kannat-
taa ambulanssin käydä tarkastamassa muutama kaveri, 
joilla oli hieman kipuja eripuolilla kehoa.
Erikoiskoe meidän osalta meni hyvin, kiitos ammattimai-
sesti toimineelle jäsenistöllemme.
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Ryhmä PR-Racingin jäseniä ja myös muutama ulkopuoli-
nen kokoontui entisen Putajan TB:n pihaan.
Meillä oli tehtävänä järjestää yksi lähes 15 km pitkä eri-
koiskoe. Porukan jakaminen onnistui nopeasti, samoin 
saatiin siimat kiinni ja erikoiskoe voitiin aloittaa. Erikois-
koe sujui mukavaan tahtiin. Mitään viestejä ei erikois-
kokeelta tullut ja niin se oli aikataulun mukaisesti ohi. 
Odotimme purkuautoa, joka sieltä hetken päästä tulikin. 

Sovimme purun kanssa, että ajan hänen perässään ja 
otan VPK:n auton perääni.
Ei pitkääkään matkaa päästy, kun ensimmäinen kes-
keyttänyt auto oli tien sivussa. Keskeyttäneitä autoja oli 
melko runsaasti, osa aika huonossa kunnossa. Yllätys oli, 
että näin jouhealla tiellä oli sattunut niin monta ulosajoa. 
Onneksi ei henkilövahinkoja tullut. Näin oli jälleen yksi 
vaihto-EK tehty.

Ollin Sora-ralli 18.06.2016
Jälleen oli ryhmä jäseniämme lähdössä tekemään rallin 
erikoiskoetta. Kokoonnuimme Oriveden Neste-asemalle, 
josta pitkässä jonossa siirryimme Kavalan erikoiskokeen 
lähtöön. Järvisen Pena apulaisineen oli jo tehnyt alusta-
vaa työtä kuten siimoituksen. Lähdimme jakamaan po-
rukkaa erikoiskokeelle. Alku oli tosi hienoa rallitietä, jossa 
monia yllättäviä vaikeita kaarteita. Muutamalle sulku-
paikkaa haettiin tarkasti, mutta löytyi ne lopulta vaikka 
olihan se hieman
vaikeaa, kun ensimmäistä  kertaa ajaa erikoiskoetta. 

Saimme henkilöstön jaettua ja aloimme rakentamaan 
maalialuetta. Maalissa meitä ei enää ollut kuin 2. EK-pääl-
likön lisäksi AT-kirjuri ja fläppitaulun hoitaja. Kilpailun ai-
kana huomattiin, että totutusta tavasta poiketen AT-kir-
jurilla oli työtä niin paljon, että hänelle oli pakko hankkia 
lisäapua, jota stopilta saatiin. Sade kiusasi melkein koko 
kisan ajan. Erikoiskoe tuli tehtyä, tavaroiden kerääminen 
alkoi ja sen jälkeen
kotimatka, jonka aikana jopa aurinko pilkisti muutaman 
kotiinpäin palaaville toimitsijoille.

Tässä välissä hoidimme AutoGlym-rallin ja siihen 
liittyvän testierikoiskokeen.

Kiitos kaikille mukanaolijoille!!!!!!

Syksy on saapunut ja 
erikoiskokeet on 
hoidettu.
Suuret kiitokset kaikille erikois-
kokeilla olleille jäsenille ja heidän 
kavereilleen. Kaikista näistä ja 
muista tehtävistä kerätään jäsen-
ten pistepörssiin pisteet. Sitten 
katsotaan 35-vuotisjuhlassa, ketkä 
ovat eniten pisteitä keränneet 
henkilöt ja huomioidaan heidät ja 
kiitetään kaikkia kovasta ja ras-
kaasta kaudesta 2016.



Olimme yhteydessä Neste-rallin 
järjestäjään, joka osoitti meille 
tehtävän Ouninpohjan erikois-
kokeelle. Saimme yhteystiedot 
erikoiskokeen koordinaattorille, 
joka kerää toimitsijat ja sulkuhen-
kilöstön erikoiskokeelle. Sovittiin, 
että hoidamme Pitkäjärventien ja 
Kakaristoon menevän tien riste-

yksestä Kakariston välisen osuuden, jossa pitää olla paljon 
kortillisia järjestyksenvalvojia sekä muita toimitsijoita. Tällä 
välillä oli useita VIP-tilaisuuksia. Saimme listaan 25 nimeä. 
Lista muuttui viimeisellä viikolla. Kuitenkin perjantai-iltana 
nimiä oli 30. Perjantaina, kun lähdimme (Mika Kortesuo ja 
Timo Niemi)  hakemaan materiaaleja Jämsän Paviljongil-
ta selvisi, että meille olikin annettu tehtäväksi useamman 
jakson hoitaminen. Lähdimme iltamyöhään tutkimaan jak-
soja ja niihin henkilöstöä. Nopea tiedotus, että jaksoja on 
useampia kuin olimme toimihenkilöille ilmoittaneet. Aikai-
nen kokoontuminen Hotelli Jämsän alapihalle oli monelle 
raskas aamu. Siellä kerroimme muuttuneesta tilanteesta ja 
aloitimme henkilöstön siirtämisen erikoiskokeelle. Iloksem-
me totesimme, että viitoitusohjeen mukaisiin paikkoihon 
löytyi henkilöt, joten  siltä osin turvallisuus oli osaltamme 
varmistettu. Kaukana muista ”keskellä ei mitään” ilman eväi-
tä oli  päivästä tulossa pitkä. Kilpailu alkoi kärkikuljettajien 
hyppiessä nyppylältä toiselle. Yhtäkkiä tuli hiljaisuus eikä 
autoja tullut. Katsojat kysyivät mitä on tapahtunut. Emme 
tienneet vastata heille mitään. Lähellä allekirjoittanutta oli 
väliviestipiste ja näin nuoren miehen juoksevan keltais-
ta lippua heiluttaen tien varteen. Kävelin hänen luokseen 
kysyen mitä on tapahtunut. Samassa hän lopetti lipun hei-
luttamisen ja hänen kanssaan ollut naishenkilö sanoi, että 
pisteellä jota en muista heilutetaan lippua, koska kilpailija 
on ajanut ulos. Emme siinä vaiheessa tienneet, että ulosajo 
oli tapahtunut jaksolla 7 missä meidän ensimmäinen ryhmä 

Juha Keskisen luotsaamana oli. Kului aikaa kunnes kilpaili-
joita alkoi tulla siirtymänopeutta ohitsemme. Loppupuolel-
la tuli soitto jaksolta 18, että kilpailija oli siirtymäosuudella 
kaatanut auton useita kertoja katon kautta. Taas kului aikaa 
kunnes vetomiehet alkoivat kilpailemisen.
Kärjessä tuli Jarkko Nikara,  jolla oli selvästi vauhti päällä. 
Kellotimme hänelle ylivoimaiset pohjat, kunnes taas tuli 
pitkä katkos eikä autoja tullut. Kävelin jälleen viestipisteelle 
kysyäkseni mitä nyt on tapahtunut. Siellä kerrottiin, että kil-
pailijapari on ajanut ulos ja ovat painaneet hätäpainiketta.
Myöhemmin selvisi, että ulosajon takia erikoiskoe menee 
jälleen siirtymäksi. Kilpailijat menivät ilmeisesti Kakaristos-
ta pois erikoiskokeelta, koska he eivät  loppupään jaksoille 
tulleet. Tässä välillä kävelimme katsomaan paikkaa missä 
kilpailija oli kaatanut autonsa siirtymällä. Paikka oli ollut 
kärjellekin hieman yllättävä ja heidänkin ajolinja vei  ojan-
reunalle, mutta pieni reuna esti pahemmat seuraukset. Pit-
kän tauon jälkeen kilpailu pääsi jälleen käyntiin ja kilpailijat 
tulivat erikoiskokeelle toiseen kertaan. Kaikesta huoma-
si, että kaksi kaveria tulee kovaa ja ottaa meitä edeltävän 
mutkan paljon sisempää kuin muut kilpailijat. Siinä sateen 
saattelemana autot yksi toisensa jälkeen meni. Viimeisen 
kilpailijan jälkeen odotimme purkuautoa, jono autoja odot-
ti automme takana pois pääsyä. Vihdoin purku tuli ja pää-
simme pitkään letkaan mukaan, joka purkautui pikku hiljaa 
pois erikoiskokeelta. Olimme sopineet,
että liivit ja muut merkit ja puhelimet jätetään erikoisko-
keen maaliin, jossa oli väsyneitä toimitsijoita eikä kukaan 
oikein tiennyt mihin ne palautetaan. Kotimatka alkoi sateen 
kastelemalla tiellä.
Kiitos kaikille paikalla olleille seuramme toimihenkilöille. 
Osuutemme meni tiettävästi  hyvin  ja opimme
taas paljon uutta ja miten asian voi tehdä myös toisella lailla.

Mukana olleena Timo Niemi

Tehtiin neljä jaksoa Ouninpohjaan

Kuvaaja: Taneli Niinimäki



Lopulta 125 ilmoittautuneen autokunnan joukossa oli 
yksi tehdastalli, Hyundai, jonka osallistuminen harmil-
lisesti peruuntui testeissä sattuneen ulosajon vuoksi. 
Hayden Paddonin jäätyä kalusto-ongelmien vuoksi pois 
kisasta, odotettiin mielenkiinnolla Esapekka Lapin ja Tee-
mu Sunisen välistä voittokamppailua.

Huomionarvoista oli se, että kyseessä oli ensimmäinen 
kerta, kun nämä kaksi nuorta huippunimeä ajoivat vas-
takkain tasavertaisella, yksityistallin kalustolla eli Skoda 
Fabia R5-malleilla. Lappi ajoi Printsportin autolla, Suni-
nen ohjasti TGS-tiimin autoa.

Avauspätkä oli 9,4 kilometrin mittainen Sahalahti, jolla 
Suninen kellotti yllättävän kovan 4,3 sekunnin pohja-
ajan.

Kaksinkamppailu päättyi kuitenkin ennen kuin se ehti 
kunnolla edes alkaa. Suninen teki jarrutusvirheen toisella 
erikoiskokeella, ja liian leveäksi valunut ajolinja päättyi 
rengasrikkoon, teknisiin ongelmiin ja lopulta keskeytyk-
seen.

Kristian Kiviniemen kohtaloksi tuli kilpailusta sulkemi-
nen, kun liian pitkä remontti toi sääntöjen mukaisesti 
myöhät täyteen, joka aiheutti kilpailusta sulkemisen tau-
olla EK4:n jälkeen.

- Kakkosen jälkeen lähdimme huollosta, jolloin autosta 
hajosi laturin ohjainrulla Palasimme huoltoon vaihta-
maan sen ja siinä kului liikaa aikaa, Kiviniemi kertoi on-
gelmasta.

Maksimiaika täyttyi myös Juuso Nordgrenin osalta, joten 
myös hän pääsi ajamaan DS3:n testikisaansa vain neljä 

ensimmäistä pikistä.

Kisan edetessä Lapilla ja Janne Fermillä ei ollut varteen-
otettavia haastajia, ja lopulta kaksikko pokkasi voiton yli 
kolmella minuutilla.

Toisen lenkin neljä erikoiskoetta - noin 50 km - voittaja 
ajoi 33 sekuntia kovempaa verrattuna ensimmäiseen ajo-
kertaan.

- Ajoimme kisan testin kannalta, ja muutimme säätöjä 
joka huollossa. Ehkä tärkein anti oli se, että pääsin aja-
maan näillä hienoilla teillä, jotka vastaavat kahden viikon 
kuluttua ajettavan Suomen MM-rallin olosuhteita, vauh-
teja ja vaativuutta, Lappi kiitteli.

Toiseksi sijoittuneiden Kim Niemen ja Timo Pitkosen ei 
juuri tuloksissa eteenpäin tarvinnut katsella, mutta ehjän 
kisan ajanut kaksikko piti vanhalla sotaratsulla muut ta-
kanaan. Kolmanneksi ajoi Skodan S2000-versiolla Jarmo 
Berg ja Antti Haapala (+3.27,6).

Autoglym Rallin nopein kaksivetoisella ajava kuljettaja 
oli Marko Mänty, joka sijoittui yleiskilpailussa komeasti 
neljänneksi. Kokeneen Honda-kuljettajan selän taakse 
jäi norjalaislupaus Ole Christian Veiby, joka testasi DS3:lla 
Neste Rallin junnu-WRC:tä varten.

Männyn luokkavoitto Veibystä oli niukka, sillä viimeisen 
erikoiskokeen jälkeen autokuntien välillä oli vain 0,5 se-
kuntia. Veiby otti hatun päästä ja myönsi yllättyneensä 
kahden Honda-kuskin vauhdista, kun hän aivan kisan lo-
pulla nousi Jesse Turusen ohi 4,7 sekunnilla.

Tämän kolmikon jälkeen yleiskilpailussa seitsemänneksi 

Autoglym Ralli oli 
onnistunut juhlakilpailu
Testiralliksi räätälöity kilpailu oli järjestävän seuran PR-Racingin 35-vuotisjuhla-
kisa. Monet MM-sarjaa kiertävät tallit ja ammattilaiskuskit olivat kiinnostuneita 
testimahdollisuudesta, joten kyseiselle kilpailulle tuntuu olevan tilausta.

35v
JUHLAKILPAILU

AU
TOGLYM-RALLI

15.-16.7.2016 KANGASALA

Esapekka Lappi - Janne Ferm



ajoi Jukka Metsälä, joka nautiskeli Fabia R5-autolla ja pa-
ransi menoaan toisella lenkillä.

Luokkavoittoon pienemmässä kaksivetoluokassa ajoi 
Max Vatanen, joka suoritti onnistuneen testin ennen 
MM-rallia. Myös Ari Vatanen oli paikalla kannustamassa 
poikaansa ja seuraamassa Autoglym Rallin etenemistä.

Vatasen jälkeen toiseksi luokassa 6 ehti myös Fiesta R2T-
mallilla ajanut Eerik Pietarinen (+12,9). Kärkivauhdissa 
hyvin ollut Miika Hokkanen taipui kolmanneksi saatuaan 
40 sekunnin aikasakon.

Menestystä PR-Racingin kilpailijoille

F-ryhmän voittoon nousi tutulla Bemarillaan järjestävää 
seuraa edustava kokenut kuljettaja Jari Inkilä kartturi-
naan Jyrki Nieminen. Rengasrikon kärsinyt merkkikaveri 
Janne Eronen jäi 13,9 sekuntia Inkilälle.

PR-Racingille toisen luokkavoiton toi pari Seppo Raittila 
- Hannu Väliaho, jotka voittivat luokan 19 ja olivat Starle-
tilla kaikkien Historic-autojen joukossa 8. nopein.

Hannu ja Suvi Ruusiala ajoivat Citroenilla A-junioreissa 
kolmanneksi ja luokassa 26 toiseksi.

Vanhalla kunnon Lada 1200 -mallilla ajanut Juuso Karuk-
ka oli kolmas B-junioreiden luokassa 27. Samaisessa luo-
kassa Jussi Koskinen oli seitsemäs VW Golfilla.

Seuramme kartturi Pasi Kalliomäki pääsi pokkaamaan 
kolmannen palkinnon luokasta 28 eli F-ryhmän autojen 
isommasta luokasta. Siinä luokassa seitsemänneksi aja-
neen autokunnan kartturina toimi Jorma Ågren.

Teksti ja kuvat: Jarno Saari

Ruusiala Hannu ja SuviJari Inkilä - 
Jyrki Nieminen

Juuso Karukka LADA 1200

Seppo Raittila - 
Hannu Väliaho



00-auto 
Autoglym Rallissa, 

Timo Mäki – 
Hannu Kortesuo

Kristian Kiviniemi 
- Citroen DS3 R5

Tuomaala-Leino, Toyota Celica

35v
JUHLAKILPAILU

AU
TOGLYM-RALLI

15.-16.7.2016 KANGASALA

Max Vatanen



SUUNNITTELEMME  RUOTSIN-RALLIN MATKAA 9.-13.2.2017
Fian uudet säännöt  tuo entistä nopeammat autot kaudelle 2017. Uutena merkkinä  tekee paluun rallin MM-sarjaan 
Toyota. Nyt saattaa tulla Ruotsin-rallista mielenkiintoinen kilpailu, jota kannattaa lähteä seuraamaan.Tehdään  
seuramatka Ruotsiin. Edullisen paketin rakentamiseen tarvitaan ajoissa lähtijöiden määrä jo alkusyksystä, 
ilmoittaudu mukaan, niin saadaan  tilaukset ja hinnat kohdalleen.
Paketti sisältää: Bussikuljetukset, laivamatkat, majoitukset aamiaisella sekä rallipassit. Pysäköintimaksut kerätään 
perillä sen mukaan kuinka paljon niitä tarvitaan.
Ilmoittaudu s-postilla: timo.niemi@erikoistapahtumat.com

RALLIKOULU Tammikuussa
Jos halukkaita löytyy järjestämme jäsenillemme rallikoulutus paketin, jossa pääaiheena on nuotitus
ja nuotista ajaminen.
Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä 0500-731714 Timo Niemi.

...että Sepe Hannukaiselta odotetaan paluuta rallien pariin

...että Valkaman Timo olisi lähdössä kokeilemaan rallin ihanuutta

...että Tiaisen Ekiä polttaa päästä  ajamaan………

...että ensivuonna olisi PR-Racingilla entistä kovempi kilpailu tulossa

...että vanhoja jäseniä olisi tulossa takaisin PR-jäseniksi useita

...että Salopuron Jaakkokin olisi tulossa viivalle F-ryhmän ralliautolla

...että 35-vuotisjuhlista on tulossa hauskat juhlat

...että Timo Niemellä on vielä kirjoja myynnissä hintaan 25 euroa

...että Miikka Salomaa hakee kartturin paikkaa luotettavalta kuski

...että kesän rallipakettien sisällöissä oli kaikille hieno yllätys

...että Väliahon Hannua polttaa päästä taas ajamaan kilpaa…..

...että Raittilan Sepolle tulisi Starlettiin uusi tehokkaampi kansi

...että Jarno Saari on tekemässä 35-vuotis historiikkiä ja kaipaa materiaalia

...että Autoglym-rallissa oli osallistujia viidestä eri maasta

...että seuran aika moni vanhempi jäsen on innostunut ralliautoilusta

...että seuran hallitukseen olisi jämerille henkilöille paikka avoinna

...että seuran varasto muuttaa Järvisen Penalta pois lähiaikoina

Kuiskitaa
n...



www.pr-racing.fi

Hyvät PR-Racing ry:n jäsenet puolisoineen

Olette sydämellisesti tervetulleita 
PR-Racing ry:n 35-vuotisjuhlaan 

lauantaina 29.10.2016 klo 18.00-24.00 
Juhlatila Sukkatehdas, Ollinojankatu 30, Lielahti

Illalliskortti 20€/hlö (sisältää juhlamenun)

Sitovat ilmoittautumiset: info@pr-racing.fi tai puh. 0400 598098 / Tiainen (miel. iltaisin) 
ja maksut seuran tilille FI82 5228 3420 0086 32 viimeistään su 16.10.2016 mennessä.

Ohjelmassa mm.
tervetulopuhe

juhlamenu
seuran historia

AKK:n mitalien jako
35-vuotisjuhlaviirien jako

palkintojen jako 
arpajaiset

taikuri
tanssia Tarmon ja Jarin tahdissa


