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Seuraa nettisivujamme!
Sivuilla ajankohtaista asiaa yhdistyksen toiminnasta.
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Kerholla päivystys joka toinen viikko (parilliset viikot)

PR-Racingin jäsenlehti 1/2020
Esittele itsesi ja tiimisi sekä yhteistyökumppanit jäsenlehdessä.

Lähetä materiaalit tammikuun aikana: timo.niemi@erikoistapahtumat.com

Kiertopalkinnot 2018
Palauta kiertopalkinnot uudelleen nimikaiverruksia varten kerholle 

28.10.2019 mennessä
Lindforssinkatu 5, 2 kerros. 

18.11.2019 klo 19
Paikka Veho Pirkkala

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen kokoukselle määräämät 
asiat ja henkilövalinnat

PR-Racing ry:n 
Sääntömääräinen Syyskokous



Puheenjohtajan palsta

- Autourheilua vuodesta 1981 -

32

Heippa jäsenet!

Syksyn ruska on parhaimmillaan eikä ensilumien tuloonkaan mene enää kauaa. 

Iso kiitos kaikille toimitsijoille, jotka olitte tekemässä Autoglym Rallia ja siihen liittyviä 
vaihtoerikoiskokeita sekä rallisprinttejä. Ilman teidän kaikkien panosta emme olisi onnis-
tuneet. Yhdistyksen toiminnan onnistumiseksi tarvitsemme aktiivista jäsenistöä, joten 
tule rohkeasti mukaan toimintaan. Saat samalla uusia kavereita!
 
Tulevalle vuodelle emme ole anoneet mitään kilpailua, mutta kyllä jotain aktiviteettiä 
keksitään. Ehdotuksia voi kertoa hallituksen jäsenille. 

Vietämme pikkujoulujuhlaa perjantaina 8.11.2019 klo 18.00 – 24.00, ilmoittaudu ajoissa, 
koska mukaan mahtuu n. 100 iloista juhlijaa. Ohjeet viereisellä sivulla. 

Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 18.11.2019 klo 19.00, terve-
tuloa rohkeasti mukaan valitsemaan uutta hallitusta erovuoroisten tilalle. 

Kaikki kilpailijat, muistakaa ilmoittaa Valkaman Timolle tiedot kisoista, mihin olette osal-
listuneet, vaikka kisa olisi keskeytynyt.  

Toivotan teille kaikille mukavaa syksyn aikaa koko hallituksen puolesta. 

Jäsenistö tekee toimivan seuran ja te olette perheinenne sen tehneet. 

Erkki Tiainen
puheenjohtaja

PR-Racing ry:n 
Sääntömääräinen Syyskokous
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Aleksi Röyhkiölle menestystä 
Neste Rallista ja SM-sarjasta

 irallisen tiimin  
 Ford Fiestalla Aleksi 
  Röyhkiö pääsi kil-
pailemaan Junioreiden WRC-
sarjan pisteistä. Kisan alku ei 
sujunut odotetusti, kun kan-
sainvälisten nuorten kuskien 
hurja vauhdinpito yllätti PR-
Racingin kuljettajan.

- Alkupätkät näyttivät kuin-
ka kovaa luokassa ajetaan, 
vaikka tie oli jo kulunut urille. 
En saanut toivottua vauhtia 
päälle kisan alkupuoliskolla. 
Muutamia osumiakin tuli ki-
viin, hankala aloitus, Röyhkiö 
kertasi.

Toisena päivänä Ford Fiesta -kus-
kin sijoitus nousi viidenneksi, 
mutta öljypohjan hajoaminen 
Kakariston EK:lla toi aikasakkoa ja 
pudotti yhden sijan.

MM-rallin vaativuudesta kärsi-

vät myös kilpakumppanit, jonka 
myötä Röyhkiön ja kartanlukija 
Ville Mannisenmäen sijoitus nousi 
takaisin viidenneksi. Sunnuntain 
EK:t sujuivat vauhdillisesti hyvin 
ja sijoitukset olivat 3-4 välillä, jon-
ka ansiosta sijoitus nousi ajamalla 
vielä yhdellä pykälällä.

Maalissa JWRC-luokan neljäs sija 

oli hyvä lopputulos, jonka lisäksi 
mukaan kertyi mahtavan paljon 
oppia tulevaisuutta varten:

- Kisaan lähdettiin sillä asenteella, 
että pyrittiin saamaan kaikki kilo-
metrit talteen ja jatkuvasti opittai-
siin uutta. Ei pystytty olemaan kil-
pailukykyisiä kisan alussa, mutta 
lopussa ajaminen oli paremmalla 

V

Ylöjärveläinen rallilu-
paus Aleksi Röyhkiö 
osallistui ensimmäistä 
kertaa Neste Ralliin, 
jonne hänen yhteis-
työkumppanit tekivät 
suuret satsaukset ja 
vuokrasivat auton M-
Sportilta.

Teksti: Jarno Saari
Kuvat: M-Sport
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tasolla.

SM-sarjassa mitali jäi 
2 sekunnin päähän

Ralli SM -sarjan seitsemässä ki-
sassa Röyhkiö ylsi neljä kertaa 
palkintopallille. Kausi päättyi ko-
measti Salon ja Turun suunnalla, 
kun Ford-kuski kirjasi yli puolet 

pohja-ajoista.

Pienet ongelmat kisan alussa 
maksoivat noin 10 sekuntia, mut-
ta kisan edetessä Röyhkiö kiri 
koko ajan kärkeä kiinni. Maalissa 
tuloksena oli kovatasoisen SM3-
luokan toinen sija, eroa voittoon 
jäi 2,2 sekuntia.

- Päätöskisan toinen kisapäi-
vä oli kenties koko kauden 
parasta ajamista. Siihen voi 
olla tyytyväinen, että pys-
tyimme olemaan kovassa 
porukassa muita nopeampia, 
Röyhkiö laski.

- Voitto jäi tosi lähelle. Harmi-
tusta lisäsi se, että voittopis-
teet olisivat tuoneet kaudelta 
SM-pronssia, mutta tällä tu-
loksella meidän sarjasijoitus 
oli neljäs.

Röyhkiö oli mukana Print-
sportin tiimissä, joka voitti 

SM-kultaa tiimien välisessä sar-
jassa.

Aleksi Röyhkiö, oik. ja
Ville Mannisenmäki
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 allia oli muutettu viime  
 vuodesta monella taval- 
 la, joista näkyvimpänä 
oli Historic Rally Trophyn mukaan 
tulo. Keskuspaikka oli siirtynyt 
Sastamalasta Nokialle ja reitti oli 
uudistunut lähes täysin.

Autoglym Rallin erikoisuus oli se, 
että yksipäiväisen rallin sisällä oli 
kolme erimittaista kilpailua: kuusi 
ensimmäistä EK:ta oli Historiceille, 
koko 10 EK:n reitti nuottiluokil-
le, joiden lisäksi oli mahdollisuus 
ajaa myös seitsemän pikataipa-
leen koitos. Kolmen kisan konsep-
tin hyvä puoli oli se, että se tarjosi 
jokaiselle jotakin ja mahdollisti 
myös edullisen osanoton.
 
Kilpailu avattiin vanhalla Suurajo-

pätkällä Mason maisemissa. Vaa-
tivuutta oli luvassa myös kisan 
lopulla, kun maineikas Pengon-
pohja ajettiin kahteen kertaan.

Viime vuoden voittoa puolusta-
maan lähtenyt Emil Lindholm ei 
saanut tasapäistä vastusta muista 
R5-kuskeista, joten VW Polo -kus-
ki saapui kolmen pätkän jälkeen 
huoltoon jo minuutin johtoase-
massa.

Toisena oli monien yllätykseksi 
Lauri Joona Fiesta R2:lla. Jos oli 
Lindholm ylivoimainen luokas-
saan, samaa voitiin todeta myös 
Joonasta verrattaessa muihin etu-
vetoisiin.

Huollon jälkeen oli mahdollisuus 

Autoglym Rallissa 
monenlaista kalustoa

Testiralliksi viime vuosina 
profiloitunut Autoglym 
Ralli ei onnistunut enää 
houkuttelemaan WRC-
talleja Suomeen, sillä sa-
maan aikaan suuret tiimit 
kilpailivat Virossa, jonne 
paikalliset järjestäjät hou-
kuttelivat talleja paikalle 
taloudellisten myötäjäis-
ten avulla.

R
Joona ajoi kaksivetoisella voittoon
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Autoglym Rally 2019

TAMPERE, FINLAND 12.-13.7.

testata auton säätöjä, sillä ohjel-
massa olivat samat kolme pikistä 
kuin aamupäivällä. Kärjessä aja-
neen Lindholmin tahti oli hurjaa 
ja etumatka kasvoi reilusti ennen 
tekniikkaongelmien alkamista.

- Havaitsin jotain ylimääräistä 
ääntä eikä kytkin enää toiminut. 
Huollossa EK6:n jälkeen selvisi, 
että vauhtipyörä oli irronnut, jo-
ten kisa jäi kesken. Onneksi eh-
dimme testata muutamia juttuja, 
joka oli tämän rallin päätarkoitus, 
totesi Lindholm.

Sen jälkeen pohja-aikoja alkoi 
kirjata Lancer E9-kuski Jari Kuik-
ka, joka nousi oman luokkansa 
voittoon Saku Vierimaan ohi vasta 
viimeisellä pätkällä.

Lauri Joona ja kartturi Markus 
Määttänen pitivät pintansa lop-
puun saakka, vaikka kisan lopulla 
oli ohjelmaa.

- Osuttiin EK7:lla nypyn jälkeen 
kuoppaan, jonka reunalla oli kivi. 
Eturengas siirtyi pari senttiä taak-
sepäin, kun olka-akseli vääntyi. 

Loppumatka tultiin vähän varmis-
tellen, Joona kertasi.

Joonan jälkeen palkintosijoille 
yleiskisassa ehtivät Kuikka (+23,5) 
ja Vierimaa (+31,1) joka menetti 
aikaa telottuaan renkaansa sa-
massa kohdassa Joonan kanssa.
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Neljänneksi ehtinyt Kees Burger 
voitti Fabia R5:lla luokkansa, mut-
ta joutui tiukoille merkkikaveri 
Rakan Al-Rashedin kanssa. Kak-
sikolla oli maalissa eroa vain 1,1 
sekuntia.

Kisan kuudennelta sijalta löytyi 
PR-Racingin Honda-kuski Mikael 
Kettunen, joka innostui ajamaan 
EK7:lle peräti yleiskisan toiseksi 
nopeimman ajan.

- Harrastuspohjalta ajetaan sen 
verran mitä töiltä ehtii. Pengon-
pohjassa latu maistui, kun luokka-
johto oli sitä ennen vankka kave-
rin epäonnen ansiosta, Kettunen 
laski.

Kettusen jälkeen sijoittuivat Joo-
nan voittaman luokan kaksi muu-
ta Fiesta-kuskia Markus Manninen 
ja JWRC:n pistejohtaja Jan Solans 

(joka lokakuun alussa varmisti Ju-
nioreiden MM-tittelin).

Historic Rally Trophyn nopein kul-
jettaja oli Joni Mäkelä, joka oli Es-
cort 1600:lla Tommi Järvisen Star-
letia minuutin verran nopeampi.

Seitsemän pätkän kisan nuotti-
luokassa nopein oli Jukka Hol-
tinkoski Lancer Evo7:lla. Alussa 
lähes tasatahtiin ajanut Joonas 
Lindroos keskeytti osuttuaan 
Bemarilla monen muun tavoin 
EK7:lla tielle muodostuneeseen 
kuoppaan.

Holtinkoski oli 
maalissa 1.21,1 mi-
nuuttia ripeämpi 
kuin yleisen kaksi-
vedot Escortilla voit-
tanut Niko Patajoki. 
Kolmanneksi parhaan 

kokonaisajan kirjasi PR-Racingin 
Juho Paussu, joka voitti luokkansa 
ylivoimaisesti Citroen C2:lla.

Ilman ennakkotutustumista aja-
neet liikkuivat letkan lopussa. 
Heistä ylivoimainen ykkönen oli 
Markus Mäkitalo BMW 325:lla. PR-
Racingin Hannu Ruusiala jäi Citro-
en ZX -mallilla kolmen minuutin 
päähän ja Juha Henttonen Bema-
rilla vielä puolisen minuuttia lisää.

Teksti: Jarno Saari

Tatujussi Luosmala PR-Racing 

Mikael Kettunen, PR-Racing
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Seuramme jäsenen ja tiedottajan Jarno Saaren 
kirjoittama RalliSM -kirja, Kuvia ja menestyjiä, 
on päässyt kolmanteen osaan. Kaudesta 2019 
kertovaan kuvakirjaan on tehty pieniä uudistuk-
sia. Mahdollisimman monipuolisen kuvamateri-
aalin luodessa tunnelmaa, kirjan tekstiosuudessa 
kerrotaan eri luokkien menestyjistä. PR-Racingin 
värit ovat myös hyvin edustettuna kirjan kuvissa.

Eri vuodenaikojen tunnelmien välittäminen 
kuvien avulla on yksi kirjan tekijöiden into-
himoista. Tähän kirjaan on valittu monen 
valokuvaajan laajasta tuotannosta ne 
vauhdikkaimmat ja parhaimmat rallikuvat. 
Kirjaa myydään seuran Pikkujouluissa 
hintaan 30 euroa (ovh. 40 euroa).

Uusi rallikirja 
ilmestynyt

Ralli SM
Kuvia ja menestyjiä

2019

HANNU RAINAMO //
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Kuvia ja menestyjiä
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Valokuvaaja Hannu Rainamon Ralli SM -kirja, Kuvia ja 

menestyjiä, on päässyt kolmanteen osaan. Kaudesta 

2019 kertovaan kuvakirjaan on tehty pieniä uudistuksia. 

Mahdollisimman monipuolisen kuvamateriaalin 

luodessa tunnelmaa, kirjan tekstiosuudessa kerrotaan 

eri luokkien menestyjistä.
Eri vuodenaikojen tunnelmien välittäminen kuvien avulla 

on yksi kirjan tekijöiden intohimoista. Tähän kirjaan on 

valittu monen valokuvaajan laajasta tuotannosta ne 

vauhdikkaimmat ja parhaimmat rallikuvat.

9 789529 424856

ISBN 978-952-94-2485-6
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Aukeaman kuvat Jarno Saari.

Arto Välimaa, PR-Racing

Juho Paussu,  PR-Racing
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Nimi                                                                                                  Auto

 Kilpailun nimi Sijoitus luokassa Lähteneiden määrä

Lähetä tulokset 31.10. mennessä: timo.valkama@kesko.fi

Jäsentenvälisten sarjojen tulokset kaudelta 2019
Ajamani  kilpailut
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SURU-UUTINEN

Erkki tuli Tampereen UA:sta seuraamme ja toimi monissa 
eri tehtävissä. Valitettavasti emme muista tehtäviä, mutta 
sen muistamme, että hän oli innolla mukana auto-urhei-
lun eri lajeissa.
Tutustuin Erkkiin Rakennusliike Veikko Matikaisen työ-
mailla ja sitä kautta meistä tuli hyviä ystäviä. Vuonna 
1975 päätimme Erkin kanssa lähteä osallistumaan en-
simmäiseen rallikilpailuun, joka oli Itä-Ralli Joensuussa. 
Maaliin päästiin ja siitä kilpailusta jäi meille monia muis-
toja, joita olemme kerranneet vuosien varrella. Seuraavat 

yhteiset rallit olivat  vuoden 1976 junnu SM-sarjan osakilpailut Vaasassa ja Porvoossa. 
Erkki vaihtoi jossain vaiheessa työpaikkaa ja siirtyi Tampereen kaupungin liikuntatoi-
men palvelukseen, joka helpotti autourheiluseuroja, kun kilpailuja tehtiin Tampereen 
kaupungin alueella tai Kaanaassa.
Ollessani AKK:n rallisprintin lajiryhmän jäsen tapasin koulutustilaisuuksissa Erkin 
usein ja oli hienoa aina muistella menneitä aikoja.
PR-Racing muistaa lämmöllä Erkkiä, joka jakoi omaa aikaansa meidän kilpailuihin ja 
halusi, että seuramme  on  aktiivi kilpailuiden järjestäjä.

Erkin hyvä ystävä
Timo Niemi

Entinen Lada Racingin ja PR-Racingin jäsen

Erkki Ruoranen 
on poistunut joukostamme.

Jäsentenvälisten sarjojen tulokset kaudelta 2019
Ajamani  kilpailut
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Kerholla 
      kuiskitaan..

.Kerholla 
      kuiskitaan..

.
että  vuoden 2021 seuran 40-vuotis juhlista tulossa merkittävä tapahtuma

että  PR-jäsenistöstä useat haluaisivat ajaa asvaltilla jäsentenväliset

että  ensi vuonna ei ole seuralla rallikilpailua

että  Neste-rallin reitti tulisi Pirkanmaalle ja seuralla olisi mahdollisuus olla mukana

että  hallitus toivoo toimikuntiin innokkaita jäseniä suunnittelemaan 

 kerhoiltoja, jäsentenvälisiä kilpailuita jne.

että  seura tekee 40-vuotis julkaisun - onko sinulla materiaalia siihen

 menneiltä vuosilta?


