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www.pr-racing.fi

Tulevia tapahtumia
Punaisia AutoGlym-ralli talvirallitakkeja saatavana hintaan 99,Kysy/tilaa Timo Valkama 050-3684205
Onko halukkaita lähteä katsomaan helmikuussa Ruotsin MM-rallia
seuran jäsenten kanssa?
Tiedustelut Timo Niemi 0500-731714
Onko halukkaita lähteä katsomaan Articrallia Rovaniemelle
tammikuussa?
Tiedustelut Timo Niemi 0500-731714
Ilmoittaudu jäsentenväliseen sarjaan vähintään viikkoa ennen kilpailua
Ilmoittatumiset Timo Niemi 0500-731714
Ilmoittaudu toimitsijaksi tai muihin AutoGlym-rallin tehtäviin
Erkki Tiainen 0400-598098
Oletko ollut seuran perustamisesta asti jäsen?
Ilmoittaudu Erkki Tiaiselle 0400-598098
Palkitsemme sinut seuran 35-vuotis juhlassa.
Seuralle tulee uudet nettisivut!
Otamme kuvia ralleista vastaan, sekä yleensä seuran jäsenten
toiminnoista. Jukka Töyli 050-5525742
JMK-ralli F-rallisarjan osakilpailu Jämsässä 5.3.2016.
Meillä on hoidettavana 4,8 km pitkä erikoiskoe (yleisö-ek).
Ilmoittaudu mukaan tekemään erikoiskoetta (sulku- / järjestysmieheksi)
Timo Valkama ek-päällikkö 050 3684205.
EK2-päällikkö Timo Niemi ja turvapäällikkö Erkki Tiainen.
6.3.2016 on jäsentenväliset kisat Rantapirtillä ja heillä on mökkejä
vuokrattavana edulliseen hintaan.

www.pr-racing.fi

Puheenjohtajan palsta
Nyt rupeaa vuosi 2015 olemaan jo lähes lopussa, mutta paljon silti ehdittiin tekemään
seuran toiminnan hyväksi kuluneena vuonna. Siitä kuuluu suuri kiitos meidän aktiiviselle jäsenistölle, jotka olette olleet monissa tapahtumissa mukana puurtamassa ja
mahdollistaneet monen homman läpiviennin.
Syyskokousta pidettiin 26.10.2015 ja jäsenistöä oli kiitettävästi paikalla, toki enemmänkin olisi paikalle mahtunut. Samassa yhteydessä valittiin hallituksen erovuoroisten tilalle henkilöitä puurtamaan yhteisen päämäärän eteen. Tässä yhteydessä haluan kiittää
hallituksessa olleita erovuoroisia jäseniä, olette toimineet hallituskautenne loistavasti.
Jäsenmaksujen muutoksista olette saattaneet jotain kuulla autourheilupiireissä, mutta
kattojärjestö (AKK) tulee nostamaan seuroilta velottavaa jäsenmaksua rajusti ja tämä
tapahtuu harmittavasti vuoden loppupuolella kun syyskokoukset on jo pidetty. Laitamme kuitenkin jäsenmaksut liikkeelle vanhalla hinnalla, koska kilpailijoiden on
saatava lisenssit maksettua. Tarvittaessa mikäli mikään ei muutu hovissa, niin pidetään
kevätkaudella kokous jäsenistölle, missä päätetään nostetaanko jäsenmaksua?
Vuosi 2016 on seurallemme juhlavuosi, koska PR-Racing täyttää syksyllä
kunnioitettavat 35 vuotta.
Järjestämme myös 35V teemalla juhlarallin eli AutoGlym-ralli ajetaan 15.-16.7.2016.
On aika hetkeksi laskea kierrokset ja rauhoittua hetkeksi joulun ajan viettoon
läheistenne kanssa.
Vauhdikasta ja menestyksekästä Uutta vuotta 2016 jäsenistölleen
toivottaa PR-Racing ry hallitus.
Erkki Tiainen
puheenjohtaja

- Autourheilua vuodesta 1981 -

Seuran hallitus 2016
Erkki Tiainen
Jaakko Salopuro
Katri Mattila-Tiainen
Tuuli Ågren
Jyrki Lahtinen
Timo Valkama
Mika Kortesuo
Jukka Töyli
Tero Latja
Harry Saine
Seppo Raittila
Timo Niemi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
rahastonhoitaja
sihteeri
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
hallituksen varajäsen
hallituksen varajäsen
kunniajäsenen

Toimintasuunnitelma 2016
Seuran kokouksia
- Sääntömääräiset kevät ja syys kokoukset
- 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
- 28.02.2016
- 05.03.2016
- 06.03.2016
- 13.03.2016
- 20.03.2016
- 07-08.05.16
- 14.05.2016
- 29.05.2016
- 18.06.2016
- 15.07.2016
- 15-16.07.2016
- 28-31.07.2016
- 02.10.2016
- 29.10.2016
- Aika
- 11.12.2016

Harjoitus-EK Rantapirtti		Koskenpää
Jäsentenvälinen jäärata		Koskenpää
JMK-ralli vaihtoerikoiskoe		Jämsä
Jäsentenvälinen jäärata II		Koskenpää
Jäsentenvälinen jäärata III		Koskenpää
Harjoitus-EK
iikainen
Classic Motorshow näyttely (osasto) Lahti
Teijo Talot-ralli vaihtoerikoiskoe
Salo
Harjoitus-EK Saukkola
Loppi
ESRC-Ralli vaihtoerikoiskoe
Mänttä
Seurakilpailu (testi-EK)
Luopioinen
35 v. Autoglym-juhlaralli
Kangasala
Neste Oil-ralli EK-jaksoja
Kuhmoinen
Harjoitus-EK Rantapirtti
Koskenpää
35-vuotisjuhla
paikka avoin
vaihtoerikoiskoe
paikka avoin
Joulujuhla
paikka avoin

Harjoitus-EK 4.10.2015 Koskenpää

							
						
1 Seppo Raittila
Toyota Starlet 2.10,83
2.11,28
2.12,64 6.35,55
2 Jarkko Salminen VW-Golf
2.27,12
2.23,05
2.25,50 7.16,07
2 Saku Haapanen
Toyota Starlet 2.30,15
2.27,25
2.29,67 7.27.47
4 Hannu Väliaho
Toyota Starlet 2.29,38
2.25,06
2.30,59 7.25,43
5 Julius Salminen
Ford Sierra
2.38,03
2.32,80
2.38,25 7.49,48
6 Julius Salminen
VW-Golf
xx
xx
xx
xx

Viimeiset säädöt kun kuljettaja
vaihtui Koskenpäällä.

Jäsentenvälinen Koskenpäällä.
Jarkko Salminen kaartamassa
toiseksi.

Jäsentenväliset 2015
RALLI - KULJETTAJAT
Ari Jonasson
Seppo Raittila
Hannu Ruusiala
Jari Koskela
Hannu Kortesuo
Hannu Väliaho
Kari Lehtola
Tatujussi Luosmala
Petri Ritonen

21 pistettä
18 pistettä
16 pistettä
12 pistettä
8 pistettä
6 pistettä
3 pistettä
1 pistettä
1 pistettä

RALLI - KARTANLUKIJAT
Hannu Väliaho
Pasi Kalliomäki
Mika Kortesuo
Henrik Nylander
Suvi Ruusiala
Tero Latja
Pasi Pesonen

29 pistettä
28 pistettä
20 pistettä
9 pistettä
4 pistettä
1 pistettä
1 pistettä

RALLISPRINT - KULJETTAJAT
Juuso Karukka
RATA-AJO - KULJETTAJAT
Julius Salminen

6 pistettä
18 pistettä

AUTOSUUNNISTUS
Petteri Levonoja

8 pistettä

MEKAANIKOT
Jouko Mäkinen
Jarkko Salminen
Tero Kalliomäki

7 pistettä
5 pistettä
4 pistettä
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Autoglym Rallin reitti kiertelee maisemissa, jotka ovat tuttuja Suomen MM-ralleista.
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Autoglym Rallin markkinointi vauhtiin jo joulukuussa
PR-Racing tunnetaan maineikkaana rallien järjestäjänä, jonka kilpailuissa
menneinä vuosina on nähty
ajamassa useita mestarikuskeja. Muutamien välivuosien
jälkeen seura järjesti jälleen
viime kesänä sorarallin.
Kesällä 2016 ohjelmassa on
vaativa yksipäiväinen ralli,
joka on PR-Racingin 35-vuotisjuhlakilpailu.
Kilpailu ajetaan keskellä Suomen kesää eli 15.-16. heinäkuuta. Startti ja
katsastus tapahtuu Kangasalan Mobilian museon alueella, mutta keskitetty huolto ja maalintulo ovat Sappeen Matkailukeskuksen hulppeissa
maisemissa.
Autoglym Rallin reitti kiertelee sellaisilla alueilla, jotka ovat tuttuja 1980ja 90-luvun Suomen MM-ralleista.
Rallireitti sisältää kahdeksan erikoiskoetta, eli neljä EK:ta kahteen kertaan, yhteispituudeltaan yli 100 EKkilometriä. Kilpailun aikana on peräti
viisi huoltomahdollisuutta, joten kilpailu soveltuu sekä reittinsä että
myös aikataulunsa puolesta mainiosti testitarkoitukseen.
Perjantain nuotituspäivän päätteeksi
kilpailijoilla on mahdollisuus osallistua kilpailun viralliselle testierikoiskokeelle. Kilpailussa on luokkia
monenlaiselle kalustolle, aina WRC-

Jaska Nuorala, Jari Inkilä ja Juha Salo.

autoista Historic-kalustoon. Omat
luokkansa löytyy myös niille, jotka
eivät halua ajaa nuotista.

Yhteistyökumppanit ja
mediaväki koolla
Kun itse kilpailu koittaa keskellä heinäkuuta ja markkinointityö on täydessä vauhdissa jo edellisen vuoden
joulukuussa, niin voidaan kyllä todeta järjestäjän olevan ajoissa liikkeellä.
Hyvä niin.
Sappeen Matkailukeskukseen kokoontuivat joulukuun toisena perjantaina Autoglym Rallin pääyhteistyökumppanit, median edustajat
sekä muutama kutsuttu rallikuski
kuulemaan tulevan kesän kilpailusta. Samalla kaikki tahot saivat tutustua alueen tarjoamiin palveluihin ja
mahdollisuuksiin.

Hallitseva rallin Suomen mestari
Juha Salo piti kuulemastaan ja näkemästään. Peugeot-kuljettaja voidaan
hyvinkin nähdä kilpailussa mukana
testimielellä.
PR-Racingin riveihin siirtynyt kokenut harrastaja Jari Inkilä ei vielä
tiennyt kilpailukalenteriaan kohta
alkavalle kaudelle, mutta BMW-kuski
lupasi olla viivalla tässä kisassa. Viime
kesänä Autoglym Ralli ajettiin lyhyempänä minirallina, jonka kilpailun
vei nimiinsä Kangasalan UA:n Jaska
Nuorala.
Joulukuussa varmistui myös se, että
Autoglym Rallin suojelijaksi lupautui
maailmanmestari Marcus Grönholm,
joka muistetaan myös yhtenä rallimme nimekkäistä voittajista.

Vuoden 2015 PR-Racingin kiertopalkinnot
ja jäsentenvälisten sarjojen parhaat
Kiertopalkinnot

RALLI

RALLI

RALLISPRINT
RATA-AJO

Paras rallikuljettaja
Paras kartanlukija
Vuoden kaataja
Paras F-ryhmän kuljettaja
Paras ratakuljettaja
Naisten malja
Konela-malja
Raatajan malja
Penan malja naiselle
Vuoden toimitsija
Yhteistyöpalkinto
Huoltohinkki
Vuoden rallisprint kuljettaja
Timon Malja
Paras Autosuunnistaja

Ari Jonasson
Hannu Väliaho
Hannu/Mika Kortesuo
Jari Koskela
Julius Salminen
Anne Raittila
Juuso Karukka
Mika Kortesuo
Tuuli Ågren
Timo Valkama
Jyrki Lahtinen
Jouko Mäkinen
Juuso Karukka
Seppo Raittila
Petteri Levonoja

KULJETTAJAT
Ari Jonasson
Seppo Raittila
Hannu Ruusiala

21 pistettä
20 pistettä
16 pistettä

KARTANLUKIJAT
Hannu Väliaho
Pasi Kalliomäki
Mika Kortesuo

29 pistettä
28 pistettä
20 pistettä

KULJETTAJAT
Juuso Karukka

6 pistettä

KULJETTAJAT
Julius Salminen

18 pistettä

Petteri Levonoja

8 pistettä

Jarkko Salminen

7 pistettä

Paras ratakuljettaja Julius Salminen, Formula Ford

Paras Mekaanikko Jarkko Salminen

AUTOSUUNNISTUS
MEKAANIKKO

Starletin ohjauspyörä on vaihtunut mikrofoniin Seppo Raittila

HARJOITUS-EK 4.10.2015				
1. Seppo Raittila
2. Jarkko Salminen
3. Saku Haapanen

Toyota Starlet
VW-Golf
Toyota Starlet

Aikamme suuri suosikkilaulaja Erkki Tiainen

Jäsentenvälinen
jääratasarja 2016
LUOKAT:

Naiset, Miehet, Nuoret

LÄHDÖT:

Siviilirenkaat
Rallinastarenkaat

Auton varusteet: turvakaari,
4-pistevyö, ralli-istuin, sammutin

Valokuvia PR-Racingin
jäsentenvälisistä 2000 luvun alulta

Kuljettaja: Kypärä, suositellaan
(ajopuku, käsineet ja ajokengät)
Osakilpailut: helmi-maaliskuu
löydät ne seuran kotisivuilta
Ilmoittautumiset:
timo.niemi@erikoistapahtumat.com

Vuoden 2016 jäsentenväliset
PISTELASKU Kilpailijat (käytetään junioreiden nousupistetaulukkoa)
Kilpailun arvo

kerroin

MM-/OMA-kilpailut
5x
SM/EM-kilpailut
4x
F-CUP/HISTORIC SARJA
3x
Muut kilpailut
2x
Jos keskeyttää kilpailun		

sijoitus luokassa

luokassa lähteneiden määrä

kerrotaan luokkanousupisteillä

1 piste

PISTELASKU Toimitsijat
Jos tehtävä edellyttää useimpia käyntejä kilpailupaikalla (esim. 1 kerta 1p, 2 kertaa 2p, jne.)
MM-ralli/Oma-ralli
SM/EM-ralli
F-CUP/Historic sarja
Muut kilpailut

5 pistettä
4 pistettä
3 pistettä
2 pistettä

Katsojamatka Walesin-ralliin 12.-15.11.2015
Ryhmä PR-Racingin jäseniä lähti
Pirkkalasta Vantaan kautta lentäen
Manchesteriin Englantiin. Saapuessamme lentoterminaaliin oli hetken
epäselvää mistä löydämme vuokraauton, jolla matka jatkuisi. Puolen
tunnin odottelun jälkeen saimme
yhteyttä autovuokraamoon ja he lupasivat hakea meidät terminaalista.
Vihdoin noutaja saapui ja ajoimme
autovuokraamoon, joka oli muutaman kilometrin päässä terminaalista.
Siellä selvisi, että emme saaneetkaan
sitä autoa jonka olimme varanneet,
vaan automerkki vaihtui. Noin tunnin ajo vuokra-autolla ja saavuimme
lähelle service-parkkia, jonne oli bussikuljetus.
Kiertelimme aluetta parin tunnin
ajan ja tapasimme Lasse Lammen,
joka auttoi meitä monin eri tavoin.
Kylmä viima ja alkava sade pakotti
meidät suuntaamaan hotellille, joka
oli aivan meren rannassa. Majoituimme ja päätimme mennä hotellin ravintolaan syömään illalla. Koko
seuraavan yön ulkona oli kova tuuli
ja sade. Aamulla söimme illalla saamamme aamiaispaketin sisältöä ja
keitimme vettä, josta oli helppo tehdä kahvia tai teetä. Sitten matkaan.
Onneksi Sepolla oli navigaattori
mukana, johon asensimme seuraavan etapin. Tuntui, että navigaattori
opastaa väärää kautta ja päätimme
mennä kartan mukaan. Putosimme
kartalta ja ainoa vaihtoehto oli, että
ajetaan kiertotietä sovittuun kohteeseen.
Aikaa kului ja muutimme suunnitelmaa, että menemmekin seuraavalle
erikoiskokeelle. Saavuimme kohteeseen ja tullessamme ulos autostatuntui kylmä viima puhaltavan aukealla
paikalla epämukavasti. Paikka sattui
olemaan sama missä kaksi vuotta
sitten oltiin, mutta nyt tulimme paikkaan eri suunnasta.
Rallin toinen erikoiskoe ei meitä suosinut, oli kylmä ja Latvala keskeytti
erikoiskokeen alkuosuudella emmekä nähneet hänen ajoaan. Suuntasimme seuraavalle erikoiskokeelle.
Katsojia oli joka puolella paljon ja se
tiesi, että kapeilla siirtymäteillä oli kilometrikaupalla pysäköityjä autoja.

Kylmää pyrittiin poistamaan lämpimällä kahvihetkellä, jota tässä kuvassa nautitaan.

Matka jatkui, WRC-autojen mentyä
suuntasimme hotellille takaisin. Päätimme mennä illalla läheisen kylän
keskustaan syömään. Löysimme kiinalaisen ravintolan, jossa oli hyvä
palvelu ja olivat hyvin rallitietoisia.
Palattuamme hotellille vielä pieni iltamyssy ja sitten nukkumaan.
Seuraavana aamuna oli kovaa sadetta. Suuntasimme seuraavalle erikoiskokeelle, jonne taas älyttömän pitkät
autojonot. Pienimmät autot saatiin
käännettyä kapealla tiellä, mutta
meidän auto ei mahtunut. Jätimme auton ja lähdimme kävelemään
mäkeä ylöspäin. Tultuamme mäenpäälle löysimme sopivan paikan
autollemme. Palasimme hakemaan
auton paikkaan, jossa sen sai myös
käännettyä. Kiiruhdettiin kävellen
kohti erikoiskoetta, johon oli matkaa
vielä muutama kilometri. Osa porukastamme taisi nähdä ensimmäisen
auton lähtevän. Osuimme erikoiskokeen lähtöön. Erikoiskoe alkoi ylämäellä seuraten heti risteys ylös vasemmalle. Hetken kuluttua ralliauton
ääni kuului lähtöalueen takaa missä
oli risteys. Tässä osittain tylsässä paikassa seurasimme kaikki autot, Latvala oli jälleen keskeyttänyt. Sitten
oli noin puolentunnin tauko ja etuautot tulivat uudelleen samalle erikoiskokeelle. Siitä suuntasimme vielä
yhdelle erikoiskokeelle ja osuimme
risteykseen, jossa oli tilaa luisuttaa

autoa. Alhaalla kuva loppupään kilpailijasta, joka luisuttaa aika reunalle.
Katselimme tässä risteyksessä kaksi
erikoiskoetta ja palattiin jälleen hotellille.
Kuvassa näette kuinka ahdasta väliteillä on. Automme oikealla rivissä
toinen (mainos takalasissa). Sitten
yksi yö hotellilla ja päivällä vielä yhdelle erikoiskokeelle. Sinne ei kaikki
enää halunneet lähteä. Ne jotka jaksoivat lähteä vesisateeseen ja tuuleen näkivät Latvalan tällä viimeisellä
erikoiskokeella ja vielä nopeimpana
kuskina. Sen jälkeen alkoikin kotimatka.

Terv. Ryhmä PR-Racing/Seppo Raittila, Timo Valkama, Jorma Ågren, Tuuli
Ågren, Jouko Mäkinen ja Timo Niemi
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