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Toimintasuunnitelma  2017
Seuran kokouksia 
-	 Sääntömääräiset	kevät-	ja	syyskokoukset
-	 Hallituksen	kokoukset	joka	toinen	kuukausi
-	 AutoGlym-rallin	johtoryhmän	kokoukset	6	kertaa
-	 AutoGlym-rallin	järjestelytoimikunnan	kokoukset	4	kertaa
-	 AKK:n	Hämeen	alueen	kokoukset

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

Koulutukset
-	 Osallistumme	AKK:n	alue	Hämeen	toimitsijakoulutuksiin
-	 Osallistumme	AKK:n	päätoimitsijakoulutuksiin

Kerhotilan	päivystys	joka	toinen	keskiviikko	klo	17.00	–	19.00
Kerhoiltoja	eri	yrityksissä	3	kertaa

Tapahtumat
6.1.2017	 Jäsentenvälinen	I	 Valkeakoski
22.1.2017	 Jäsentenvälinen	jäärata	I	 Akaa
5.2.2017	 Jäsentenvälinen	jäärata	II	 Akaa
9.-12.2.2017	 Ruotsin	MM-ralli	matka	 Värmland	Ruotsi
Helmikuu	 Seurakilpailu	 Tampere
26.2.2017	 Jäsentenvälinen	jäärata	III	 Akaa
8.4.	2017	 Sääntömääräinen	kevätkokous	 Ellivuori
13.5.2017	 Teijo	Talot-ralli	vaihto	EK	 Salo
18.5.2017	 Kerhoilta	 Mobilia
Toukokuu	 Harjoitus	EK	II	 Koskenpää
14.7.2017	 Seurakilpailu	 Kutala
14-15.7.2017	 Autoglym-ralli	 Sastamala
3.-8.7.2017	 Neste-ralli	EK	hoitoa	 Jämsän	seutu
9.9.2017	 Uusikaupunki-ralli	vaihto	EK	 Uusikaupunki
Syyskuu	 Harjoitus-EK	 Akaa
Syyskuu	 Seurakilpailu	 Tampere
Marraskuu	 Sääntömääräinen	syyskokous	 Tampere
Marraskuu	 Joulujuhla	 avoin

Seuraa nettisivujamme!
Sivuilla	ajankohtaista	asiaa	tulevasta	Autoglym	Rallista	ja
muusta	toiminnasta.
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Moro	autourheilijat!
Nyt	on	saatu	talvi	kotoiseen	Suomeen	ja	talviurheilu	Lahti2017	porskuttaa	Lahdessa	
täyttä	häkää.	Samoin	tekevät	autourheilijat	ja	meidän	jäsenistömme	on	ollut	aktiivi-
sesti	kilpailemassa,	huollossa	tai	penkalla	nauttimassa	kavereiden	edesottamuksista	ja	
yhdessäolosta.

Muutamia	seuran	jäseniä	tekivät	kannustusmatkan	Ruotsin	MM-ralliin	ja	hyvin	kannus-
tettiin,	koska	tulos	oli	sinivalkoisin	lasein	katsoen	loistava.	Onnittelut	menestyksestä	
Jari-Matille	ja	Miikalle.	Myös	muut	suomalaiskilpailijat	saivat	meiltä	vahvaa	kannustus-
ta.	Ruotsissa	oli	lähtöviivalla	komeita	historic-autoja.	Laineen	Antero	oli	tuonut	viivalle	
Audi	Coupe	Quattron.	Mukana	historic-kisassa	oli	myös	muita	suomalaisia	kilpailijapa-
reja.

Ensi	kesän	rallia	tehdään	kovaa	vauhtia.	Viranomais,	yksityisteiden,	Elyn	ym.	lupahake-
mukset	on	laitettu	tulille,	mutta	vielä	on	paljon	tekemistä.

Päivät	pitenevät	ja	kevättä	kohti	mennään	vauhdilla.	Muistutuksena	vielä	jäsenille,	
mikäli	on	kiinnostusta	rallin	järjestämiseen,	ota	rohkeasti	yhteyttä	hallituksen	jäseniin,	
saat	heiltä	tietoa	mitä	kaikenlaista	hommaa	olisi	tarjolla.

Kevätkokous	on	tarkoitus	pitää	huhtikuussa	ja	pidämme	samalla	myös	ulkoilupäivän.	
Toivotan	kaikki	tervetulleeksi	kevätkokoukseen	ja	nauttimaan	yhdessä	olosta,	mutta	
tästä	lisää	lehden	sisäsivuilla.

Pidetään	pyörät	pyörimässä	ja	PR-Racingin	lippu	
korkealla.	Te	jäsenet	edustatte	kaikki	loistavaa	
autourheiluseuraa.

Vauhdikasta	lopputalvea	ja	kevättä	kaikille!

Erkki Tiainen
puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta

- Autourheilua vuodesta 1981 -
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Tampere sunnuntai-ilta 22.1.
Ovikello	 soi	 ja	 oven	 takana	 oli	 kartturi	 Juho	 Puumalainen	 juuri	
Jyväskylästä	saapuneena	nuottiautolla	(Skoda	Octavia).	Ja	ei	kun	
kamat	autoon	ja	kohti	rautatieasemaa	ja	auto	lastaukseen.	Kah-
den	tunnin	odottelun	(kaupungilla	syömässä)	jälkeen	nousimme	
Rovaniemen	yöjunaan	mukavissa	tunnelmissa	 ja	pian	löysimme	
itsemme	 ravintolavaunusta,	 ei	 kuitenkaan	 ruokailemasta,	 vaan	
täyttelimme	 valmiiksi	 aamulla	 kilpailukeskuksessa	 luovutettavia	
lomakkeita	 ja	paperitöitä	 riitti	aina	Kokkolaan	asti.	Turun	Mitsu-
miehet,	Heikkilän	veljekset,	pitivät	myös	huolellista	taktiikkapala-
veria,	olihan	haastava	ralli	edessä.
	

Rovaniemi maanantai 23.1.
Aamulla	 juna	oli	Rovaniemellä	7.30	 ja	pienen	odottelun	 jälkeen	
saimme	nuottiauton	pois	 junasta	 ja	suuntasimme	kohti	Pohjan-
hovia,	jonka	tiloissa	kilpailukeskus	on	perinteisesti.	Kilpailumate-
riaalin	mukana	saimme	käteistä	rahaa	100	€	palautuksena	liikaa	
maksetusta	 ilmoittaumismaksusta	 ja	 sehän	 meille	 kelpasi.	Tote-
simme,	että	tämähän	alkoi	hyvin	tällä	kertaa,	sillä	tämä	kerta	oli	3.	
yritys	autokunnallemme	päästä	maaliin	tässä	rallissa.	Ensimmäi-
nen	yritys	toissa	vuonna	päättyi	moottoririkkoon	EK	2:n	jälkeiselle	
huollon	tulo-at:lle	ja	toinen	yritys	viime	vuonna	päättyi	harmitta-
vaan	sähkövikaan	toisen	päivän	ekan	pätkan	varrelle	(Sarriojärvi).	
Auto	sammui	varoittamatta	ja	päättelimme,	että	vika	oli	puolassa,	
kun	virtaa	ei	tullut	jakajalle.	Saimme	puhelinneuvontaa	huollosta,	
mutta	auto	ei	vaan	käynnistynyt.	EK:n	purun	jälkeen	huolto	(Jok-
ke	Mäkinen,	Saku	Haapanen	ja	Hannu	Väliaho)	saapui	paikalle	ja	
puolanvaihto,	mutta	mutta,	kone	pysyi	edelleen	mykkänä.	Hetki	
siinä	ihmeteltiin,	kunnes	Sakun	käteen	osui	katkennut	sähköpiu-
ha,	sellainen	15	vuotiaan	karvan	paksuinen.	Kolmen	centin	apiko	
kehiin	 ja	 kone	 hörähti	 vähän	 avainta	 näyttämällä	 käyntiin.	Vian	
olisimme	pystyneet	 itsekin	 todella	helposti	korjaamaan	autossa	
olleella	varustuksella	ja	sen	tajuttuamme	tuli	käytyä	supisuoma-
laiset	miehekkäät	sanat	moneen	kertaan	läpi…	taivaallista	rallia!	
Keskeytyshetkellä	 olimme	 historiikin	 yleiskilpailun	 kärjessä.	 No	
nyt	 oli	 siis	 3.	 yritys	 käynnistymässä	 ja	 tätä	 varten	 autoa	 (Toyota	
Starlet	 1300	 historic	 ryhmä	 2	 vm.	 1980)	 oli	 käyty	 läpi	 tarkoituk-

sena	 karsia	 ainakin	 osa	 tulevista	 vioista	 pois:	 uusi	 kansi,	 letkut,	
jäähdyttäjä,	 akku,	 kallistuksen	 vakaaja,	 laakereita,	 bensatankki,	
tuulilasi,	valoteline	ja	perävälitys.	Lisäksi	kardaani	ja	vaihdelaatik-
ko	kunnostettiin	ja	vetoakselit	tarkastettiin	ja	huoltoautossa	ole-
vien	varaosien	määrää	oli	lisätty.	Se	siitä.	Lähdimme	reitille	kohti	
Kemijärveä	ja	ajoimme	Sarriojärven	EK	3	(35.1	km)	läpi	2	kertaa	ja	
Hanhikosken	EK	4	(37.7	km)	3	kertaa	ja	Heinunkierron	EK	9	(23.05	
km)	kerran.	Viime	vuosiin	verrattuna	Sarriojärvi	ja	Hanhikoski	oli-
vat	nyt	siirretty	perjantaille	ja	vastaavasti	Siikakämä	ja	Kaihuavaa-
ra	lauantaille.	Koska	kaikki	EK:t	olivat	samoja	kuin	viime	vuonna	ja	
lähes	samoja	kuin	toissa	vuonna	niin	uusia	nuotteja	ei	tarvinnut	
tehdä,	 ainoastaan	 tarkastettin	 ja	 hiottiin	 niitä.	 Koska	 eri	 mutkat	
olivat	 aikaisemmin	 vaikeita	 ajettavia,	 niin	 lisäsimme	 asteikkoon	
eri-	 ja	 eri+	 mutkat	 ja	 se	 helpottikin	 itse	 kisassa	 ajamista.	 Joista-
kin	K	mutkista	tuli	eri-	ja	joitakin	helpoista	tuli	eri+.	Nuottiasteik-
kona	meillä	oli	käytössä	muotonuotit:	tosihidas,	hidas,	nopea,	K,	
eri-,	 eri,	 eri+,	 helppo,	 täys-	 ja	 täys.	 Jo	 maanantaina	 Sarriojärven	
pikkutieosuudet	olivat	soralla,	joten	kisassa	ne	tulisivat	olemaan	
huonossa	 kunnossa	 jo	 heti	 SM1	 ja	 SM2	 luokkien	 jälkeen	 ja	 niin	
ne	 olivatkin.	 Meidän	 nro	 oli	 119.	 Päivästä	 tuli	 pitkä	 ja	 pakko	 oli	
päivällä	 lounastaa	 Kemijärven	 ABC:llä.	 Siellä	 oli	 paljon	 muitakin	
nuotittajia.	Rovaniemellä	olimme	takaisin	19:30	 ja	saimme	avai-
met	meitä	odottavaan	vuokrakaksioon.	 Ilta	päättyi	Pohjanhovin	
buffeeseen	 ja	yömyssyyn	Hemmingways	baarissa,	missä	rallipo-
rukka	oli	hyvin	edustettuna.	Luonnollisesti	sponsorit	vaativat	jul-
kisia	esiintymisiä.

Tiistai 24.2.
Aamupalan	jälkeen	olimme	Siikakämän	EK	6	(42.64	km)	lähdös-
sä	päivän	valjettua	 ja	2	kertaa	 läpi	ajettuamme	nuotit	olivat	ok,	
mutta	osa	pikkutieosuuksista	oli	soralla,	mikä	ei	 luvannut	hyvää	
kisalle,	siis	loppupään	autoille.	Pitkähkön	siirtymän	jälkeen	olim-
me	Vanttauskoskella	ja	EK	7	Kaihuavaara	(27.93	km)	oli	edessä.	2	
kertaa	ajettuamme	totesimme	yhteen	ääneen,	että	tällä	pätkällä	
pitää	olla	enemmän	kuin	tarkkana,	ettei	 riko	autoa.	Merkkasim-
me	 muutamia	 kiviä,	 mitä	 oli	 tullut	 näkyviin	 ja	 jo	 nyt	 oli	 paikoin	
syvät	 spoorit.	Tässä	 rallissa	 nuotituksessa	 ei	 pätkien	 ajokertojen	
määrää	 ole	 rajoitettu,	 niin	 on	 selviö,	 että	 tiet	 kuluvat,	 varsinkin	
kun	 niitä	 ”höylätään”	 nelikoilla	 melkoisella	 vaudilla.	 Nopeusra-
joitus	 on	 80	 km/h,	 jollei	 ole	 muuta	 määrätty,	 mutta	 jos	 ajaa	 80	
km/h,	 niin	 kohta	 on	 jono	 perässä.	 Poikkesimme	 tavan	 mukaan	
Vanttauskosken	 baarissa	 syömässä	 ja	 valitsimme	 pastaa,	 koska	
olimme	 kuulleet	 kärkimiesten	 tekevän	 niin.	 Päätimme	 lähteä	
Kemijärvelle,	koska	halusimme	ajaa	Sarriojärven	pimeässä.	Tosin	
nuottiautomme	 kaukovalot	 olivat	 surkeat,	 no	 olihan	 auto	 jo	 10	
vuotias.	 Kaiketi	 uusissa	 Skodissa	 on	 paremmat	 valot.	 Matkalla	
poikkesimme	 Pentti	 Koskiniemen	 pitämälle	 Snow	 Rally	 Ringille	
ja	 vuokrasimme	 rallibemarin,	 millä	 availtiin	 ranteita	 paikallisel-
la	 testipätkällä.	 Juho	moitti	ajotyyliäni,	sanoi	ettei	bemaria	pidä	
tuolla	 tavalla	 roiskia.	Paikalla	oli	melkoinen	kuhina,	kun	ralliväki	
testaili	vehkeitään.	Sarriojärvelle	saavuttaessa	oli	jo	täysin	pimeää	

Kuva Marko Kyöstilä

Tunturia valloittamassa, Arctic Lapland Rally 2017
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ja	pakkanen	kiristynyt.	Nuotteja	ei	juuri	korjattu,	vaikka	tie	oli	nyt	
paljon	kuluneempi	kuin	eilen		maanantaina.	Kemijärvellä	mittari	
näytti	 -25,	mutta	ei	hätää,	Skodan	lämmityslaite	ei	ollut	Välime-
ren	mallia.	Suunta	kohti	Rovaniemeä	ja	siellä	Juho	johdatteli	mei-
dät	 Comico	 nimiseen	 nuorisoruokapaikkaan.	 Siellä	 tapasimme	
Juhon	 jyväskyläläisiä	 kavereita	 ja	 ruokailun	 jälkeen	 siirryimme	
Hemmingway`s	 Bariin.	 Siellä	 oli	 kuskeja	 ja	 karttureita	 reippaan-
laisesti	ja	puheenaihetta	ei	tarvitse	arvuutella.	Me	sopeuduimme	
nimimiesten	joukkoon	luontevasti,	kuin	paremmatkin	rallimiehet	
ja	tuntui,	että	nopeutemme	nousi,	ainakin	hetkellisesti.	Kaikki	oli-
vat	 tulleet	vain	yhdelle,	mutta	kaikilla	 tais	matikkapää	pettää…	
Nukkumaanmenoaikaan	porukka	(mekin)	siirtyi	Roipparille	(Roy	
Club),	paikallinen	musiikki-	ja	karaokebaari	ja	hauskanpito	jatkui.	
Sen	verran	selkärankaa	meillä	(mulla	ja	Juholla)	oli,	että	poistuim-
me	kämpille	riittävän	”ajoissa”	aamun	reitille	lähtöä	ajatellen.

Keskiviikko 25.2.
Aamupalaa	 ja	kahdeksan	 jälkeen	 lähdimme	 liikenteeseen	suun-
tana	Kemijärvi	ja	Heinunkierto.	Juuri	päivän	valjetessa	yhdeksän	
aikaan	 olimme	 perillä.	 Pätkä	 on	 puolustusvoimien	 harjoitusalu-
eella	ja	joitain	pieniä	rajoituksia	saattoi	tulla	eteen	nuotituksessa.	
Parissa	paikkaa	poroja	löntysteli	tiellä	autoista	mitään	välittämät-
tä.	Pätkä	oli	Juhon	suosikki,	hyväkuntoinen,	selkeä	 ja	ei	 	mitään	
silmille	tulevaa.	Hieno	ajettava	ek.	Sitten	Ristilammelle	(EK	10	52	
km),	rallin	viimeiselle	ja	pisimmälle	kiirustaipaleelle.	Koska	Lapis-
sa	 ei	 ole	 kaiketi	 lunta	 tarpeeksi,	 niin	 sitä	 alkaa	 tippua	 taivaalta.	
Alkuosa	 (12.4	 km)	 on	 isoa	 nopeeta	 tietä,	 mikä	 kestää	 hyvin	 ral-
lin	rasitukset.	Risteyksiä	pätkällä	on	6	kpl	ja	tien	luonne	muuttuu	
aina	risteyksen	jälkeen.	Varsinaisia	runkipaikkoja	ei	nuotteihin	kir-
jaudu,	muutamia	rytkyjä	kuitenkin.	Pahin	oli	se,	missä	Nikara	vii-
me	vuonna	hajotti	autonsa.	Toisella	kierroksella	”suolle”	tultaessa	
edessä	oli	nuottiautojen	jono.	Kova	tuuli	oli	lennättänyt	lunta	tien	
tukkeeksi.	Ensimmäinen	jonossa	oli	juuttunut	lumeen	ja	kymme-
nen	miehen	voimin	saimme	sen	kiskottua	kovemmalle	pohjalle.	
Muut	autot	selvittivät	paikan	reippaalla	ajotyylillä.	Hetkeä	myö-
hemmin	 sama	 auto	 oli	 toistamiseen	 jumissa,	 mutta	 siitäkin	 sel-
vittiin.	Varmaankin	 turkulainen	 kuski.	 Kahden	 ajokerran	 jälkeen	
nuotit	 oli	 ok	 ja	 kolmannelle	 kerralle	 ei	 ollut	 mieltä	 lähteä,	 sillä	
olosuhteet	huononivat	nopeassa	tahdissa	runsaan	lumentulon	ja	
tuulen	 tähden.	Ajelimme	Kemijärven	ABC:lle	syömään	buffeeta,	
vaikka	Juhon	ruokahalu	oli	tipotiessään.	Taisi	eilisillan	elvistelym-
me	nimimiesten	rinnalla	verottaa	ruokahalua.	Minä	pistelin	koko	
rahan	edestä.	Puhelimeen	alkoi	tulla	kilpailun	johdon	lähettämiä	
tekstareita	suomeksi	ja	englanniksi:	Ristilammelle	nuotituskielto,	
syynä	 liikaa	 lunta	 tiellä.	Heti	perään	sama	 juttu	Heinunkierrolle.	
Vähän	myöhemmin	Sarriojärvi	ja	Hanhikoski.	Sitten	Siikakämä	ja	
Kaihuavaara.	Siis	kaikki	pätkät	nuotituskiellossa.
Pätkillä	oli	nuottiautoja	jumissa.	Viimeisimmät	autot	pääsivät	pois	
Ristilammelta	 kolmen	 aikaan	 yöllä.	 Aura-autojakin	 oli	 lumeen	
juuttuneina.	Rovaniemellä	olimme	loppuiltapäivästä	ja	ei	mitään	
järkevää	tekemistä.	Telkkari	auki	 ja	nettiin	surffaamaan.	Katselin	
Arctic	Lapland	Rallyn	aikaisempien	vuosien	incar-nauhotuksia	ja	
tunnistin	sentään	joitakin	paikkoja.	Juho	otti	levon	kannalta	ja	tai-

si	 parit	 Iisalmelaisen	 elintarviketehtaan	 tuotteet	 kohentaa	 oloa.	
Illalla	 sain	 Juhon	 houkuteltua	 läheiseen	 Pizzeriaan	 puolikkaalle	
pizzalle.	Huono	valinta,	Turkin	poikien	paistos	ei	ollut	kehuttava.	
Yritin	houkutella	Juhoa	Hemmingway`s	Bariin	iltakaakaolle,	mut-
ta	 en	 onnistunut.	 Juho	 jupisi	 jotain	 nenänvalkaisusta.	 Urheilija-
ainesta.

Torstai 26.2.
Koska	olimme	päättäneet	jättää	testi-EK:n	Vennivaaran	ajamatta	
ja	nuotittamatta,	niin	ajoimme	aamulla	suoraan	Mäntyvaaran	ra-
viradalle.	Yleisö-EK	Mäntyvaara	 (3,5	km)	ajettiin	kisassa	3	kertaa	
(EK	2,	EK	5	ja	EK	8)	ja	kierrettyämme	pätkän	2	kertaa,	totesimme,	
ettei	 nuotteja	 tarvi	 muuttaa,	 tosin	 pääkatsomon	 kohdalla	 oleva	
tekohyppyri	 oli	 nyt	 matalampi	 kuin	 muina	 vuosina.	 Kisan	 huol-
toalue	oli	myös	raviradalla.	Sitten	siirtymää	pitkin	Aittajärvelle	EK	
1	 (22.69	 km).	 Pätkän	 pienen	 tien	 osuus	 oli	 hyvässä	 kunnossa	 ja	
heräsi	toive,	että	se	olisi	sitä	myös	kisassa,	mutta	se	oli	toiveajat-
telua.	Ajoimme	pätkän	2	kertaa	läpi	ja	nuotit	olivat	lähes	kohdal-
laan.	Pieniä	muutoksia	tehtiin	eri-nuotteihin	ja	aurausmuutokset	
aiheuttivat	jossain	kohtaa	muutoksia	nopea	ja	K	nuotteihin.	Tämä	
toistui	 muillakin	 pätkillä.	 Mäntyvaara	 ja	 Aittajärvi	 oli	 sallittuja	
nuotittaa	vain	torstaina.	Huoltoryhmä	Jokke	ja	Saku	olivat	tulossa	
huoltoauton	 ja	 kilpurin	 kanssa	 Kemin	 ja	 Rovaniemen	 välillä,	 jo-
ten	päätimme	ajaa	vielä	kertaalleen	Siikakämä	läpi,	koska	tuli	il-
moitus,	että	EK	on	aurattu	ja	nuotitus	sallittu.	Kiinnosti,	että	onko	
viime	 hetken	 auraus	 aiheuttanut	 muutoksia	 nuotteihin.	 Ei	 ollut	
ja	lähdimme	takaisin	Rovaniemelle	Mäntyvaaran	huoltoalueelle,	
missä	Jokke	ja	Saku	meitä	odottelivatkin.	Meillä	oli	käytössä	MSP	
Eventin	huoltoteltta	omalla	pilttuulla	ja	lämpöä,	valoa,	sähköä	ja	
ruokaa	piisasi.	Viime	hetken	tarkistusten	ja	korjausten	(etupuskuri	
vasemmalta	puolelta	irtoamassa)	jälkeen	siirtorenkaat	alle	ja	kat-
sastukseen.	 Melkoista	 polemiikkia	 aiheutti	 huoltopaikalle	 tullut	
tieto,	että	ennakkokatsastuksessa	järjestäjä	oli	hylännyt	ison	mää-
rän	ajopukuja,	koska	puvuissa	olevat	sponsoritarrat	ja	brodeera-
ukset	 piti	 olla	 tehtyinä	 ja	 kiinnitettyinä	 tulenkestävillä	 langoilla.	
Niinpä	 porukat	 alkoivat	 ratkoa	 tarroja	 irti	 puvuista,	 kuten	 myös	
meidän	 Juho.	 Rovaniemellä	 ei	 ollut	 pukuja	 myynnissä	 ja	 kuule-
man	 mukaan	 niitä	 olisi	 alettu	 kelkkoa	 lentorahdilla	 Helsingistä.	
Järjestäjää	 vastaan	 tehty	 protesti	 meni	 läpi	 ja	 pukubisnes	 taisi	
tyrehtyä	 siihen.	 Ennakkokatsastus	 oli	 ollut	 ruuhkainen	 huonon	
organisoinnin	tähden	ja	ainakin	pari	Seluska-Leistiö	kertoi	olleen-
sa	5	tuntia	katsastuksessa.	No	me	menimme	varsinaiseen	katsas-
tukseen	 (oikeasti	 turvallisuustarkastus)	 aikataulun	 mukaisesti	 ja	
silloin	ei	ollut	ruuhkaa.	Autot	eivät	juuri	katsastajia	kiinnostaneet,	
riitti	että	jarruvalot	ja	vilkut	pelas,	mutta	ajovarusteita	syynättiin	
sitäkin	tarkemmin.	Sukkia	ja	kalsareita	käänneltiin	ja	väänneltiin,	
hyvä	ettei	haisteltu.	Katsastuksen	jälkeen	läheisellä	pimeällä	tiel-
lä	tehtiin	valojen	suuntaus	ja	ajoimme	Starletin	yöpymään	Lapin	
Kumin	 rengashalliin	 (Väliahon	 Hannu	 järjesti	 asian),	 mikä	 olikin	
täynnä	kilpureita.	Kaikkien	pätkien	nuotitus	piti	päättyä	torstaina	
18:00.	Tuli	 ilmoitus,	että	nuotitusaikaa	on	jatkettu	23:59	ja	myö-
hemmin	 uusi	 ilmoitus,	 että	 nuotitus	 päättyy	 perjantai	 aamuna	
6:00.	Tosi	 hitaasti	 järjestäjä	 sai	 aurattua	 pätkiä	 lumen	 tulon	 jäl-

Kuva Marko Kyöstilä

4 5



keen.	Ilta	päätyi	perinteiseen	rattoisaan	illalliseen	ravintola	Nilin	
kabinetissa	jyväskyläläisten	rallifanaatikkojen	(12	kpl)	kanssa.	Po-
ronkäristystä	ja	vähän	palan	painiketta.

Perjantai 27.2.
Aamulla	 ei	 ollut	 kiirettä	 mihinkään,	 joten	 aamutoimet	 venyivät	
pidempään.	Lähdön	AT	oli	14:18	ja	auto	kunnossa,	joten	pelkkää	
odottelua.	Mutta	pakkohan	se	oli	lähteä	aamupäivällä	Mäntyvaa-
raan,	että	olis	jotain	touhun	tapaista.	Starlet	otettiin	matkalta	mu-
kaan	Lapin	Kumista	ja	huoltoteltassa	laitettiin	uudet	kisarenkaat	
alle.	Hetken	päästä	huomattiin,	että	hiekkapuhalletut	valkoisiksi	
maalatut	 kisavanteet	 eivät	 olleetkaan	 hyvä	 valinta,	 koska	 nor-
maalisti	 käytössä	 olevilla	 ”tykkivanteilla”	 auton	 raideleveys	 olisi	
ollut	4cm	suurempi.	Ennestään	kapea	auto	kaventui	ja	ajettavuus	
huononi	lisää,	kun	aikaisemminkaan	auto	ei	tykkivanteilla	oikein	
sopinut	uriin.	Käytettyjä	renkaita	tykkivanteilla	oli	matkassa	6	kpl,	
joten	 vanteita	 oli.	 Olis	 pitänyt	 kiiruumman	 kaupalla	 lähteä	 ren-
gasliikkeeseen	ja	vaihtaa	8	rengasta	vanteelta	toiselle.	Päätimme	
kuitenkin	lähteä	liikkeelle	allaolevalla	rengastuksella,	sillä	emme	
halunneet	sekoittaa	kärjen	järjestystä.	Saavat	siis	WRC-	ja	R5-mie-
het	peuhata	rauhassa.	Todella	jalomielistä.	Transponderin	sai	1,5	
tuntia	ennen	 lähtöaikaa	Pohjanhovin	kilpailutoimistosta	 ja	nou-
toreissulla	 seurasimme	 kärjen	 lähtöä	 lähtölavalta.	 Kun	 meidän	
aika	tuli	lähteä	huoltoalueelta	kohti	lähtöpaikkaa,	oli	Saaren	Jar-
no	kuvailemassa	huoltoalueella	tapahtumia	ja	mekin	oltiin	pääse-
mässä	kuvaan	ja	samassa	Jarno	hyppäs	auton	eteen	kädet	ristissä.	
Mitäs	 nyt	 ajattelin,	 tuskin	 Jarno	 tekee	 haastattelua	 kansainväli-
seen	 levitykseen.	 Jarnon	 mielestä	 auton	 vasen	 etupyörä	 vipotti	
ja	kartturikin	totesi	saman,	kun	autoa	vähän	siirsin.	Ei	kun	pakki	
päälle	ja	takaisin	huoltoteltalle	ja	pyörä	irti	ja	kas,	siinä	oli	navan	
ympärillä	epämääräisesti	ruttuun	mennyt	muovinen	keskitysren-
gas.	Ties	kuinka	kauan	ollut	siinä.	Pyörä	paikoilleen	ja	tilanne	ok	
ja	uusi	yritys	ja	nyt	onnistui.	Lähtölavalle	parkkeerattiin	Starlet	vä-
häksi	aikaa	ja	kumma	kyllä	yleisöä	vielä	riitti	 ja	kuuluttaja	lausui	

meidän	nimet	oikein:	Seppo	Raittila	–	Juho	Puumalainen.	Ei	has-
sumpaa.	Tuttua	siirtymää	pitkin	Aittajärven	lähtöön,	normi	höpö-
tykset	kanssakilpailijoiden	kanssa	ja	keltaista	väriä	tien	penkkaan,	
kypärät	päähän	ja	lähtö-AT:n	kautta	lähtöviivalle.	Lähettäjän	tuttu	
sana:	 ”seuraavilla”,	 eli	 nyt	 se	 alkaa.	 Lähtövalot	 vilkkuu,	 viis	 neljä	
kolme	kaks	yks	aja.	Eka	mutka	pitää	aina	ottaa	tarkasti,	ettei	 jää	
viimeiseksi	mutkaksi.	Luonnollisesti	tie	oli	urilla	ja	Starlet	hyppi	ja	
pomppi,	kun	ei	niihin	uriin	sopinut.	Vaikka	reitti	oli	nuotituksessa	
hyvässä	kunnossa,	niin	ylhäällä	oleva	pikkutie	oli	paikoin	soralla	
ja	melkoista	rynkytystä.	Loppupään	isotie	oli	hyvässä	kunnossa	ja	
yhdessä	vasurissa	tutut	 jyväskyläläiset	rallifanaatikot	tervehtivät	
autokuntaamme	ollen	penkalla	paljain	persein.	Melkoinen	perse-
näyttely	ja		persoonallinen	tapa	kannustaa.	Aikamme	oli	kuuden-
toista	historiikkiauton	joukossa	8.	ja	luokassa	1.	Luokassamme	oli	
vain	 2	autoa,	 toinen	 oli	GT	Corolla	1600	”Suomen	hienoin”.	Ver-
taan	tässä	ja	myöhemmin	aikojamme	vain	historiikkiautoihin.	Sit-
ten	takaisin	Rovaniemelle	Mäntyvaaraan	raviradan	pyöritykseen	
ja	se	toi	yleiskilpailussa	9.	tilan	ja	luokassa	1.	Sen	jälkeen	oli	eka	
huolto	normaalein	toimenpitein	ja	ruokailu.	Edessä	oli	75	km	siir-
tymä	Kemijärven	Sarriojärvelle	ja	aikumatkasta	poikettiin	tankille.	
Sarriojärvi	 on	 isoa	 tietä,	 pikkutietä,	 kääntyvää,	 mennään	 alas	 ja	
ylös,	 teko	shikaaneja	 ja	kuuluisa	siltamutka.	Pätkällä	ei	ollut	mi-
tään	ongelmia	ja	lopun	pikkutien	kivetkin	kierreltiin	onnistunees-
ti.	Siltamutkaan	tultaessa	tultiin	10	m	kylki	edellä	ja	osuttiin	sillalle	
lähtöön	hyvin.	Näyttävä	suoritus.	Juho	väitti	sen	olleen	vahinko.	
En	myöntänyt.	Yleiskilpailun	8.	sija	ja	Corollalle	jäätiin	yli	minuutti.	
Järjestäjä	sekoili	maalissa	ja	vahvasti	tuntui	siltä,	että	aikamme	oli	
minuutin	pitkä.	Kemijärvellä	oli	siirtymäaikaan	sisältyvä	remote-
service,	jossa	Jokke	huomasi	oikeassa	etupyörässä	olevan	ylimää-
räistä	 liikettä.	 Kallistuksen	 vakaajan	 kiinnitys	 oli	 löystynyt	 ja	 se	
kiristettiin.	(Tämä	jälkeen	operaatio	tehtiin	jokaisessa	huollossa).	
Sen	 jälkeen	ABC:lle	tankille	 ja	kohti	Hanhikoskea.	Nuotituksessa	
merkattiin	2	selkeää	runkipaikkaa:	pudottava	oikea	nopee	ja	lop-
puosan	isolla	tiellä	oikea	helppo,	mikä	kirras	K:ksi	ja	lopussa	alas.	
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Eka	paikassa	meni	kymmenkunta	autoa	hankeen	mm.	GT	Corolla	
ja	Duudsonien	Jarppi.	Meille	pätkä	oli	ok	ja	yleiskilpailun	4.	tila	ja	
luokassa	 1.	 Corolla	 oli	 hangessa	 8	 min.	 joten	 unohdimme	 edel-
lisen	 ek:n	 aikavirheen.	 Matka	 jatkui	 Rovaniemelle	 Mäntyvaaran	
raviradan	pyöritykseen.	Ensimmäiseen	mutkaan	askelmerkit	sopi	
tosi	hyvin	ja	aika	parani	3	s	ekaan	vetoon	nähden.	Yleiskilpailun	
4.	 sija	 ja	 luokassa	1.	Heti	perään	huolto	 ja	 iltapala.	Auto	 ajettiin	
keskustaan	 Parc	 Fermeseen	 Sampokeskuksen	 parkkihalliin	 kel-
lon	näyttäessä	n.	23:00.	Muutaman	minuutin	kävely	kämpille	 ja	
iltakaljat	keittiön	pöydän	ääressä	porukalla.	Jostain	syystä	baariin	
lähtijöitä	ei	ollut.

Lauantai 28.2.
AT-aika	 Sampokeskuksen	 parkkihallissa	 8:53,	 joten	 ei	 kiirettä	 ja	
sieltä	raviradalle	huoltoon.	Huollon	jälkeen	tankille	ja	suunta	koh-
ti	Siikakämää.	Pätkällä	ajo	sujui	ok,	mitä	nyt	tie	oli	paikoin	soralla	
ja	sepelillä.	Loppupään	isolla	tiellä	(13	km)	Starlet	ei	ottanut	jos-
tain	syystä	kierroksia	nelosella,	vain	7000,	kun	7800	olisi	pitänyt	
tulla	 tauluun	 eli	 kulkua	 puuttui	 ja	 se	 näkyi	 ajassa.	 Tappiota	 GT	
Corollalle	0,3	s	ja	yleiskilpailun	8.	Sitten	suunta	Vanttauskoskelle	
ja	alkumatkasta	oli	tankkauspiste,	missä	Shellin	V-Poweria	kanis-
terista	tankkiin.	Vanttauskoskella	oli	kaupan/ST1:n	pihassa	remo-
teservice,	mikä	sisältyi	siirtymäaikaan.	Nesteiden	ja	muttereiden	
tarkastus	 ja	 tuulilasi	 puhtaaksi.	 Muutama	 kilometri	 EK:n	 alkuun	
ja	lähdön	jälkeen	muutamien	mutkien	jälkeen	pelko	osoittautui	
oikeaksi,	pätkä	oli	yhtä	rytöä	lukuun	ottamatta	vaaralle	nousu	ja	
laskua.	Jotenkin	järki	sanoi	”säästä	autoa	säästä	autoa”	ja	maaliin	
päästiin	 ehjänä.	 GT	 Corolla	 jäi	 pätkälle	 (perä	 hajos).	 Oltiin	 yleis-
kilpailun	9.	mutta	olimme	silti	erittäin	tyytyväisiä,	koska	olimme	
edelleen	mukana	kilpailussa	ehjällä	autolla.	Vanttauskoskella	oli	
ST1:llä	tankkaus	ja	siitä	sitten	siirtymä	Rovaniemelle	Mäntyvaaran	
lähtöön	ja	pätkä	läpi	ja	huoltoon.	Tarkastettiin	kaikkea	mahdollis-
ta	mitä	mieleen	tuli	ja	vaihdettiin	renkaat	edestä	taakse	ja	takaa	
eteen.	Suunnaksi	tankkauksen	jälkeen	Kemijärvi	ja	Heinunkierto.	
AT-jonossa	 tuli	 sitten	 yksi	 asia	 mieleen,	 minkä	 unohdin	 kertoa	
huollossa.	 Huomasin,	 että	 lauantain	 aikana	 moottorin	 tyhjä-
käyntikierrokset	 olivat	 kohonneet	 tuhannesta	 viidestäsadasta	
kahteentuhanteen	ja	ylikin.	Huollossa	oli	tarkoitus	tarkastaa,	että	
oliko	toinen	kahdesta	kaasun	palautusjousesta	mennyt	poikki	ja	
olihan	se.	Aiheutti	pikku	vipinän	AT-jonossa,	kun	varajousta	vär-
kättiin	paikoilleen.	Oli	onni,	jousijuttu	tuli	kuntoon,	sillä	ei	se	jäl-
jellä	 ollut	 jousi	 olisi	 enää	 ihmeitä	 kestänyt.	 Pari	 kertaa	 kyseinen	
jousi	on	mennyt	kisassa	poikki	ja	en	suosittele	kokemusta.	Mitään	
riskejä	ei	pätkällä	otettu	ja	nuotti	oli	kohdallaan	ja	vehkeet	rokkas,	
niin	mikäs	siinä	oli	rallia	ajella.	Ennen	viimeistä	eli	Ristilampea	oli	
vielä	tankkauspiste	 ja	edelleen	Shellin	V-Poweria	tankkiin	kanis-
terista.	Huomattiin	etupuskurin	olevan	irti	molemmista	päistä	ja	
valoteline	kannatteli	sitä.	Rallin	rasitukset	alkoivat	näkyä	autossa.	
Toivottiin,	 että	 pysyy	 kasassa	 ja	 siirryimme	 lähtöön.	 Luotimme	
nuotteihimme,	mutta	nekään	eivät	kerro	minkälaiseen	kuntoon	
tie	menee	kisan	aikana.	Ongelma	tässä	rallissa	on	se,	että	joitain	
osuuksia	aurataan	auki	vain	tätä	kilpailua	varten,	eli	ne	eivät	ole	
yleisessä	käytössä,	eivätkä	siis	 jäädy,	kovetu	 ja	 lumetu.	Maali	oli	
nyt	 lähellä	 mutta	 kuitenkin	 niin	 kaukana.	 Lähtövalot	 syttyivät	
vuorollaan	ja	ei	kun	menoks.	Alku	oli	isoa	nopeeta	tietä	ja	sama	
vaiva	kuin	Siikakämän	isolla	tiellä:	Starlet	ei	ottanut	nelosella	kier-
roksia	tarpeeksi,	huippunopeus	137	km/h	gps:n	mukaan	ja	siihen	
oli	 tyytyminen	(myöhempi	tutkimus	selvitti	syyn:	vuoto	 imusar-
jassa).	Ison	tien	lopussa	Juho	sanoi	,	että	peilissä	näkyy	kauempa-
na	takana	tulevan	valot	ja	pienelle	tielle	käännyttyämme	jäimme	
odottelemaan,	 josko	 Volvo	 242	 pyyhältää	 ohi.	 15	 s	 seistiin	 pai-
kallamme	ei	Volvo	tullutkaan	ja	lähdimme	painamaan	pikkutietä	
ehkä	turhankin	kovaa	tilanteeseemme	nähden.	Sen	koommin	ei	
Volvon	 valoja	 näkynyt,	 eikä	 revontuliakaan.	 Maaliin	 päästiin	 il-
man	tilanteita	 ja	maalilinjan	ylityksen	jälkeen	autossa	oli	 riemu-
kas	tunnelma	ja	yleviä	ajatuksia.	”Life	is	life”	(Tapparan	maalilaulu)	
soi	päässä,	mutta	ääneen	sitä	ei	voinut	vetää,	koska	kartturi,	 jy-
väskyläläinen	JYP:n	kannattaja	Juho	ei	olisi	sitä	hyväksynyt.	Tosin	
Starletin	takaluukussa	oli	Tapparan	tarra.	Pätkällä	olimme	yleiskil-
pailun	 5.	 Hurlumhei	 tunnelmissa	 ”me	 paremmatkin	 rallimiehet”	

lähdimme	köröttelemään	kohti	Rovaniemeä	ja	napapiirin	Shelliä,	
missä	oli	kokoomatauko.	Huoltotiimimme	Jokke	ja	Saku	seurasi-
vat	 Transitilla	 perässä	 varmistamassa.	 Tauolta	 ajelimme	 keskus-
taan	tuttuun	paikkaan,	missä	lähtölava	oli	vaihtunut	maalilavaksi.	
Jouduimme	 jalkautumaan	 ja	 vastaanotimme	 komeat	 pokaalit.	
Paikalla	oli	oikeasti	yleisöä	aplodeeraamassa	 ja	kaksi	 järjestävän	
organisaation	 asusteisiin	 pukeutunutta	 maksettua	 hyvännäköi-
siksi	 luokiteltavaa	 nuorta	 naista	 yrittivät	 tehdä	 lähempää	 tutta-
vuutta	 kanssamme.	 Emme	 me	 ukkomiehet	 siitä	 pahastuneet,	
vaikka	neidot	eivät	treffejä	ehdottaneetkaan.	Vahinko,	kun	emme	
tajunneet	 kuvauttaa	 itseämme	 suuren	 maailman	 tyyliin	 nokka-
pellillä	seisten	pokaali	kädessä	ja	kädet	ylhäällä.	Onneksi	emme	
tajunneet,	sillä	ei	se	ruosteinen	nokkapelti	olis	sitä	kestänyt,	tosi	
noloa	 olis	 ollut.	 Vähän	 myöhemmin	 vuokra-asuntomme	 edes-
sä,	 kadun	 varressa,	 eräs	 ohikulkija	 otti	 kuvan	 meistä,	 autosta	 ja	
pokaaleista	 ilman	 yleisöä	 ja	 seistiin	 ihan	 maankamaralla.	Vähän	
aiemmin	puhelinpalaverissa	päätimme,	että	emme	jää	Rovanie-
melle	 rymistelemään,	 vaan	 lähdemme	 koti	 etelää	 ja	 kotia,	 Juho	
Skodalla	Jyväskylään	ja	minä	ja	Jokke	ja	Saku	Tampereelle	Tran-
sitilla	ja	Starlet	perässä	kärryssä.	Sunnuntaiaamuna	vähän	ennen	
kuutta	pitkän	yön	jälkeen	sovittelin	avainta	kotioveen	ja	ympyrä	
oli	sulkeutunut.	Viikko	sitten	sunnuntaina	ovikello	soi	ja	nyt	avai-
mella	ovesta	sisään.
Ralli	on	kaksijakoinen.	Nuotitusjakso	on	oma	kokemuksensa.	Kilo-
metrejä	meille	kertyi	vähän	yli	2000.	Viime	vuonna	samaa	luokkaa	
ja	toissavuonna	2600	km.	EK:t	ja	siirtymät	ovat	pitkiä.	Itse	kilpailu	
on	 varmasti	 rankin	 Suomessa	 ajettavista.	 Reitti	 830,8	 km,	 joista	
EK:t	251,61	km.	No	kannattiko	reissu?	Tuloksena	oli	luokkavoitto	
(mikä	tuli	ihan	vaan	maaliin	ajamalla),	historiikin	yleiskilpailun	5.	
sija,	 10	 tuli	 maaliin	 ja	 16	 lähtijää.	 Koko	 rallissa	 lähtijöitä	 oli	 152	
ja	maaliin	pääsi	91	eli	keskeyttäneitä	oli	40	%.	Kuitenkin	ihan	ok	
tulos	 tonnikolmesatasella	 heiveröisellä	 hisse	 autolla.	 Päätös	 oli	
tehty,	 että	 tämä	 ralli	 pitää	 joukus	 päästä	 maaliin.	 Ei	 onnistunut	
eka	kerralla,	eikä	toisella,	mutta	kolmas	kerta	toden	sanoi	 ja	sii-
tä	KIITOS	JUHOLLE,	JOKELLE,	SAKULLE	JA	KAIKILLE,	JOTKA	OVAT	
MYÖTÄVAIKUTTANEET	TÄHÄN	PROJEKTIIN	!!!	Vaatii	aikaa	ja	talou-
dellista	uhrausta	osallistua	tähän	ralliin,	mutta	 tätä	seikkailua	 ja	
onnistumisen/epäonnen	 hetkiä	 ei	 voi	 ostaa	 kaupasta.	 Se	 pitää	
itse	kokea.

Kirjoitti muistikuvien mukaan Seppo Raittila PR-Racing
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Kuvasatoa talvelta

Maija Ritonen,
Peugeot

Utukka, BMW  

Harjoitus-ek
Jämsässä

Timo Valkama, 
VW-Golf
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Kimmo Koskinen
Kärjenniemen testi 18.2.2017.

Kuva Petri Lehtimaa

Kimmo Koskinen 

ja Rami Lehtimaa 

Keurusselkä Ralli 2017.

Kuva Jesse Eteläniemi

Jussi Koskinen ja Riikka Hokkanen 

Keurusselkä Ralli 2017. 

Kuva Jesse Eteläniemi

Markku Suvanto 
Vagmotorsport TUA 

Kärjenniemen testi 
18.2.2017.

Kuva Petri Lehtimaa

Jussi Koskinen 
Kärjenniemen testi 
18.2.2017.
Kuva Petri Lehtimaa
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Jäsentenvälinen jäärata

Maija Ritonen on lähdössä
mukaan myös ralleihin.
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1. osakilpailu 22.1.2017

Miehet
1.	 Petri	Ritonen	 Ford	Escort	 2	pistettä
2.	 Jorma	Ågren	 BMW	325	 1	piste

Nuoret
1.	 Julius	Salminen	 Ford		Sierra	 1	piste

2. osakilpailu 5.2.2017

Yleiskilpailu
1.	 Petri	Ritonen	 Ford	Escort	 6.57,00
2.	 Santeri	Ylinen	 BMW	325	 7.10,00
3.	 Jorma	Ågren	 BMW	325	 7.17,00
4.	 Julius	Salminen	 Ford	Sierra	 7.18,00
5.	 Maija	Ritonen	 Peugeot	 7.20,00
6.	 Miikka	Salomaa	 Toyota	Corolla	 7.46,00
7.	 Timo	Valkama	 VW-Golf	 7.50,00
8.	 Leho	Kokv	 Toyota	Corolla	 8.10,00

Miehet
1.	 Petri	Ritonen	 Ford	Escort	 5	pistettä	
2.	 Santeri	Ylinen	 BMW	325	 4	pistettä
3.	 Jorma	Ågren	 BMW	325	 3	pistettä
4.	 Miikka	Salomaa	 Toyota	Corolla	 2	pistettä	
5.	 Timo	Valkama	 VW-Golf	 1	piste

Nuoret
1.	 Julius	Salminen	 Ford	Sierra	 2	pistettä
2.	 Maija	Ritonen	 Peugeot	 1	piste

A-finaali	Kuumaerä
1.	 Petri	Ritonen	 Ford	Escort	 7.03,00
2.	 Julius	Salminen	 Ford	Sierra	 7.16,00
3.	 Jorma	Ågren	 BMW	325	 7.21,00
4.	 Timo	Valkama	 VW-Golf	 7.54,00

B-finaali
1.	 Santeri	Ylinen	 BMW	325	 7.08,60
2.	 Maija	Ritonen	 Peugeot	 7.19,10
3.	 Miikka	Salomaa	 Toyota	Corolla	 7.58,08
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Uusien	sääntöjen	mukaisten	WRC-kilpureiden	menoa	oli	
ilo	 seurata	 Ruotsin	 nopeilla	 erikoiskokeilla.	 Suomalais-
yleisöä	olikin	reitin	varrella	riittämiin,	kannustuksesta	ja	
siniristilipuista	 päätellen	 innokkaimmat	 rallifanit	 olivat-
kin	saapuneet	Suomesta.

Ennen	 kisan	 alkua	 vierailimme	 Torsbyn	 huoltoalueella.	
Ohjelmassa	 oli	 neuvottelut	 M-Sport	 Fordin	 ja	 Hyunda-
in	 WRC-tallien	 kanssa	 sekä	 myös	 kolmen	 yksityistiimin	
kanssa.

Jo	aiemmin	verkot	oli	heitetty	vesille	Toyotan	ja	Citroe-
nin	 suuntaan,	 joita	 talleja	 ”lähellä	 olevat	 henkilöt”	 ovat	
puhuneet	meidän	kesän	testirallimme	puolesta.

Olikin	ilo	havaita,	että	kaikki	tallit	olivat	hyvillään	meidän	
tarjoamasta	testimahdollisuudesta.	Vain	yksi	talli	ilmoit-
ti,	että	aikataulullisesti	rallimme	ei	mahdu	heidän	testi-
suunnitelmiinsa.	Aika	näyttää,	että	millaisen	kattauksen	
huippukuskeja	saamme	heinäkuussa	Ellivuoreen.

Ruotsin	 MM-rallin	 reittiä	 oli	 muutettu	 siten,	 että	 pätkiä	
oli	viety	hieman	enemmän	pohjoiseen	ja	muutama	ete-
läisin	 tieosuus	 oli	 jätetty	 pois.	 Järjestäjällä	 on	 jatkuva	
paine	kelistä,	sillä	WRC-promoottori	vaatii,	että	tämä	ralli	
ajetaan	lumella	ja	jäällä,	ei	suinkaan	sorapinnalla.

Tänä	vuonna	lumitilanne	olikin	parempi	kuin	lähivuosi-
na.	Silti	kunnon	talvirallin	tunnelmaan	pääsi	vain	avaus-
päivän	lenkillä,	jolloin	pätkät	ajettiin	Norjan	puolella.

Jari-Matti	 Latvala	 pääsi	 yllättämään	 monet	 tahot	 heti	
rallin	 alussa.	 Hän	 kirjasi	 pohjat	 kisan	 avanneella	 yleisö-
EK:lla	ja	piti	kärkipaikkaa	myös	ensimmäisen	varsinaisen	
ajopäivän	puolivälissä.

Sen	jälkeen	Hyundain	Thierry	Neuville	otti	kaiken	ilon	irti	
paremmasta	 lähtöpaikasta	 ja	 nousi	 28	 sekunnilla	 suo-

malaisen	 ohi	 kärkeen.	Toisen	 päivän	 päätteeksi	 belgia-
lainen	teki	emämokan,	osui	yleisöpätkällä	reunavalliin	ja	
rampautunut	kilpuri	jäi	pätkälle.	Tämän	episodin	jälkeen	
Latvala	nousi	jälleen	johtoon,	mutta	takana	3,8	sekunnin	
päässä	hiillosti	Viron	nopea	Ford-kuski	Ott	Tänak.

Päätöspäivänä	oli	vielä	edessä	kolme	EK:ta	yhteispituu-
deltaan	noin	60	kilsaa.	Aika	moni	löi	vielä	tässä	vaiheessa	
rahansa	Tänakin	puolesta,	sillä	hän	oli	ajanut	nousujoh-
teisesti	alun	vaihteistomurheiden	jälkeen.

Mutta	kuinka	ollakaan,	Latvala	ja	Miikka	Anttila	keskittyi-
vät	vain	olennaiseen	ja	löivät	suorituksellaan	muille	luun	
kurkkuun!	 Tuloksena	 pohjat	 kaikille	 kolmelle	 pätkälle,	
joten	 Toyota	 Yaris	 WRC-mallin	 avausvoitto	 oli	 tosiasia.	
Tänak	taipui	lopulta	29,2	sekuntia,	josta	Sebastien	Ogier	
jäi	vielä	puolisen	minuuttia.

Teemu	 Suninen	 ja	 Mikko	 Markkula	 uusivat	 viimevuoti-

Latvala ja Toyota 
yllättäen 

voittokantaan 
Ruotsissa

Ruotsin	MM-rallista	tuskin	osattiin	en-
nakolta	odottaa	Suomeen	täyspottia,	
vaikkakin	jo	kauden	avauskisa	Montessa	
oli	näyttänyt	uuden	Toyotan	WRC-auton	
iskukyvyn.	PR-Racing	järjesti	perinteisen	
katselijamatkan	Ruotsin	lumille,	jonka	
aikana	myös	suoritettiin	oman	Autoglym	
Rallimme	markkinointitöitä.

Jari-Matti Latvala ja 
Miikka Anttila.
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Perinteinen	testirallien	järjestäjä	
PR-Racing	on	tekemässä	tulevan	kesän	
rallista	sekä	hienoa	kilpailua	että	kunnon	
tapahtumaa.	Autoglym	Rallin	reitti	keräsi	
kiitosta	jo	viime	kesänä,	mutta	nyt	reittitii-
mi	on	tehnyt	töitä	sen	eteen,	että	kilpailu	
soveltuisi	entistäkin	paremmin	testaus-
tarkoituksiin.
Ralli	ajetaan	keskellä	Suomen	kesää	eli	14.-15.	heinä-
kuuta.	Rallin	keskuspaikkana	toimii	Sastamalan	Ellivuori,	
jossa	sijaitsee	kilpailun	lähtö,	keskitetty	huolto	ja	
maalintulo.	Ellivuoressa	on	paljon	muutakin	nähtävää	ja	
koettavaa,	joten	ralliviikonloppuna	alueella	kannattaa	
tulla	poikkeamaan.

Reitti	sisältää	kahdeksan	erikoiskoetta,	eli	neljä	EK:ta	
ajetaan	kahteen	kertaan.	Erikoiskokeiden	yhteispituus	
on	noin	110	EK-kilometriä.	Järjestäjä	tarjoaa	useita	
kilpaluokkia	aina	WRC-autoista	historic-kalustoon.	
Mahdollista	on	myös	ajaa	vain	puolet	reitistä,	eli	neljä	
ensimmäistä	EK:ta.

Valtaosa	reitistä	on	nopeaa	ja	vaativaa	soratietä,	mutta	
reitillä	on	myös	yli	20	kilometriä	teknistä	yksityistietä.	
Järjestäjä	tarjoaa	mahdollisuuden	testi-EK:n	ajamiseen	
perjantain	nuotitusjakson	päätteeksi.

Autoglym Ralli tarjoaa testimahdollisuuden ja 
hienot erikoiskokeet

Lisätietoja:
Jarno	Saari,	tiedottaja,	Autoglym	Ralli,	0400	959	565
jarno.saari@kolumbus.fi

sen	sijoituksensa	10:ntenä	yleiskilpailussa,	mutta	nyt	alla	
oli	uusi	auto,	M-Sportin	Fiesta	R5-malli.

Suninen	 saavutti	 pienten	 vaikeuksien	 jälkeen	 toiseksi	
korkeimmat	sarjapisteet	WRC2-luokasta.	Kilpailun	jälkei-
sellä	viikolla	Suninen	vihjaisi,	että	kesällä	olisi	tarve	kun-
non	testikilpailulle	ennen	Jyväskylän	MM-rallia.	Toivotta-
vasti	näemme	myös	Sunisen	Autoglym	Rallissa.

Teksti ja kuvat: Jarno Saari

..välillä päästiin nostamaan Toyotaa tielle Ruotsissa.

Teemu Suninen ja Mikko Markkula.

Juho Hänninen ja Kaj Lindström.
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Kevätkokouksen asialista
Lauantaina 08.04.2017 klo 10.00		
Tervetulokahvit	
1.		 Kokouksen	avaus
2.			 Valitaan	kokouksen	puheenjohtaja,	sihteeri,	kaksi	pöytäkirjan-
	 tarkastajaa	ja	tarvittaessa	kaksi	ääntenlaskijaa
3.			 Todetaan	kokouksen	laillisuus	ja	päätösvaltaisuus
4.		 Hyväksytään	kokouksen	työjärjestys
5.			 Esitetään	tilinpäätös,	vuosikertomus	ja	toiminnantarkastajien	lausunto
6.			 Päätetään	tilinpäätöksen	vahvistamisesta	ja	vastuuvapauden	
	 myöntämisestä	hallitukselle	ja	muille	vastuuvelvollisille
7.		 Käsitellään	muut	kokouskutsussa	mainitut	asiat.
8.		 Kokouksen	päättäminen

PR-Racingin koko perheen 
ulkoilutapahtuma ja kevätkokous  

Lauantaina 8.4.2017 Hotelli Ellivuori Sastamala

Kello 12.00
-		 yhteinen	patikkaretki	Kivilinnalle,	
	 jonka	jälkeen	paistetaan	makkarat	
	 laavulla
-		 minigolf-turnaus	(luokat:		tytöt,	
	 pojat,	naiset	ja	miehet),	
	 hinta:	15,00	€/hlö

Majoittuminen	66,00	€	2	hengen	
huoneessa	ja	56,00	€	1	hengen	
huoneessa.
PR-Racingin	kiintiö,	huoneita	vapaa-
na	vain	6	kpl,	aamiainen	á	12,00	€.

Mahdollisuus	yöpyä	myös	
VuoriCaravan	alueella	Ellivuoressa.	
Varaus	tehtävä	suoraan:	
myynti@vuoricaravan.fi

Pyydämme	kaikkia	ilmoittautumaan,	
jotta	voimme	tilata	tarjoilut	etukäteen.
Ilmoittautuminen:	viimeistään	
4.4.2017	mennessä	
pr-racing@pr-racing.fi

www.ellivuoriresort.fi
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70-luvulla	ralliautoilu	teki		nousua	suomalaisten	ajajien	kautta.	80-luvulla	
nousu	jatkui	ja	autot	kehittyivät		liian	nopeiksi,	ottaen	huomioon	sen	

hetkisen	tekniikan	kehittymisen	tason.
Nyt	2017,	kun	autot		jälleen	ottavat	kehityksen	askelia	on	hyvä	muistella	

80-luvun	menestyneitä	automerkkejä,	sekä	suomalaisia	kuljettajia.	
80-luvun	teemakuljettaja	Timo	Salonen.

Ohjelma:	
- Lauantaina	reitille	lähtee	ensimmäi-	
	 senä	Ellivuoresta	Timo	Salonen
- Yleisöerikoiskoe 2	-	Timo	Salosen	
	 näytösajo
- Tauolla Service Park	-	Timo	Salonen	
	 haastateltavana

Hotelli Ellivuoressa:
- Torstaina 13.7.2017	
	 klo	18-18:30	lehdistötilaisuus
-	 klo	20-22	rallin	avajaiset	myös	
	 yleisölle
- Perjantaina  Testi-EK		klo	16-22

Yleisö-EK:n juontaja	Tapio	Leppämäki
Yleisö-EK:n  lippu		20	euroa/hlö

Muu ohjelma:	
-	 Ralliautomuseo Mobilian	
	 näyttely	Ellivuoressa
-	 Yleisöerikoiskokeella	2/5	
	 historic-autonäyttely
-	 Timo Salosen haastattelu	EK5:n	
	 maalissa
-	 Timo Salosen fanikatsomo	EK	5:llä
-	 Vierailevina	80-luvun tähtinä	
	 Legendaluokka

Ralliautomuseo Ellivuoressa:
-	Audi	Quattro	S1	-	Hannu	Mikkola
-	Ford	Escort	Cosworth	-	Sebastian	Lindholm
-	Renault	Alpine	-	Jorma	Lusenius
-	Toyota	Corolla	-	Didier	Auriol
-	Ford	Escort	BDA	-	Mikko	Hirvonen

Autoglym ralli 14.-15.7.

2017

14.-15.7. Ellivuori, Finland
Autoglym Rally

www.pr-racing.fi

80-luvun 

teemalla80-luvun 

teemalla

14 15



Kesällä tulossa jäsen-
tenvälisiä tapahtumia.

www.mobilia.fi

Kerhoilta Mobiliassa 
to 18.5. klo 18
Kustaa	Kolmannen	tie	75,	Kangasala

Ohjelmassa mm. jäsentenvälisen jääradan 
palkintojen jako.

Seuraa PR-racingin kotisivuja, 
siellä  ilmoitetaan tapahtuma-
päivät.

www.pr-racing.fi

Veikkaa	Autoglym	Rallin	
lähtölistan	
10	ensimmäistä.

Vastaukset	30.4.2017	mennessä	
pr-racing@pr-racing.fi

Parhaiten	veikanneelle	
Autoglym	Rallin	rallipaketti	
palkinnoksi.

1  2  3  4  5 

6  7  8  9  10 

AUTOGLYM RALLI  2017 VEIKKAUS


