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Toimintasuunnitelma vuosi 2021
Tammikuu

Heinäkuu

•
•
•
•

•
•
•
•

Hallituksen ensimmäinen kokous
Kilpailutoimikunnan kokous (jäärata)
Autoglym-rallin johtoryhmän kokous
Jäsenlehti 1 ilmestyy (teemana nuorisotoiminta)

Autoglym 40v-juhlarallin testi-EK
Autoglym 40v-juhlaralli 2021
Suomen MM-rallin toimitsijakoulutus
Jäsenlehti 3 ilmestyy

Helmikuu

Elokuu

• Autoglym Rallin toinen johtoryhmän kokous
• Harjoituskilpailu Vesilahdessa
• Jäsentenvälinen jäärata Rantapirtillä

• Suomen MM-Rallin erikoiskokeen hoito
• Autoglym Rallin palautepalaveri
• Hallituksen neljäs kokous

Maaliskuu

Syyskuu

• Hallituksen toinen kokous
• Autoglym Rallin järjestelytoimikunnan kokous
• Huvi- ja naistoimikunta (kevätrieha?)

• Harjoituskilpailu (ralli)

Lokakuu
•
•
•
•
•

Huhtikuu
• Autoglym Rallin kolmas johtoryhmän kokous
• Sääntömääräinen kevätkokous
• Kevätrieha perhetapahtuma

Hallituksen viides kokous
Sääntömääräinen syyskokous
Huvi ja juhlatoimikunnan kokous
Nuorisojäsenten ajotapahtuma
Jäsenlehti 4 ilmestyy

Toukokuu

Marraskuu

• Hallituksen kolmas kokous
• Autoglym Rallin toinen järjestelytoimikunnan
kokous
• Jäsenlehti 2 ilmestyy

• PR-Racing ry 40-vuotisjuhla

Joulukuu
• Hallituksen kuudes kokous

Kesäkuu
• Autoglym Rallin neljäs johtoryhmän kokous
• Kilpailutoimikunnan kokous (Rata-ajo)
• Nuorisojäsen ilta kerholla

Tiimiesittelyt jäsenlehteen
Esittele itsesi ja tiimisi sekä yhteistyökumppanit jäsenlehdessä.
Lähetä materiaalit: timo.niemi@erikoistapahtumat.com

Päivystys kerholla
Päivystykset aloitetaan vuoden 2021 alusta uudella kerhollamme.
Osoite on: Talliosake, Mestarintie 1, VAR44, Ylöjärvi.

Seuraa nettisivujamme!

Sivuilla ajankohtaista asiaa yhdistyksen toiminnasta.

www.pr-racing.fi
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Puheenjohtajan palsta
Hei jäsenet!
Nyt on käsillä vasta toinen jäsenlehti tälle vuodelle, koska ei ole ollut paljon tiedotettavaa.
Olemme olleet uuden normaalin rutistuksessa maaliskuusta saakka, mutta toivotaan, että
maailma toipuu Covid-19 epidemiasta ja sen vaikutuksista mahdollisimman pikaisesti.
Olemme saaneet seurata, miten virus on vaikuttanut monien yleisötapahtumien järjestämiseen ja niiden peruuttamiseen. Tapahtumajärjestäjät ovat joutuneet kantamaan peruuttamisesta johtuneet taloudelliset tappiot.
Seuramme on järjestänyt perinteiset pikkujoulu- ja palkitsemisjuhlat viitenä viime vuotena runsaan jäsenistön kera. Keskustelimme tämän vuoden juhlasta hallituksen kanssa
ja päätimme siirtää juhlat vuoteen 2021. Jäsenistön terveys on nyt juhlia tärkeämpi asia.
Juhlimme ensi vuonna 40-vuotiasta seuraamme.
Seura on hankkinut itselleen talliosakkeen ja yritämme saada sieltä rakennusaikaiset
turhat tavarat pois ja paikat siistiksi. Vielä hankitaan muutama kaappi mappien arkistointia
varten.
ISO KIITOS talkooväelle, jotka ovat olleet tekemässä muutoksia tilaamme.
Pidimme tilassa kevät- ja syyskokoukset samana iltana. Olimme varanneet jäsenille käsidesiä ja kasvomaskeja taataksemme turvallisen kokoontumisen. Henkilömääräkin jäi kokouksessa alle kokoontumisohjeen maksimi henkilömäärän.
Seura on anonut rallin vuodelle 2021, mutta emme saaneet kumpaakaan meidän haluamaamme kilpailupäivää, vaan kattojärjestö määräsi meille päivän 3.7.2021.
Kerhotilan päivystykset ovat olleet jäähyllä, mutta ne
palautetaan normaalin rytmiin ensi vuonna. Päivystys
siirtyy Hervannan vapaa-ajan keskuksesta seuran
talliosakkeeseen.
Toimitaan THL ohjeiden mukaisesti ja pysytään terveinä!
Hyvää syksyn jatkoa!

Erkki Tiainen
puheenjohtaja

- Autourheilua vuodesta 1981 3

Harjoituskilpailu
Kärjenniemessä

Sami Saari

PR-Racing järjesti heinäkuun viimeisenä sunnuntaina harjoituskilpailun
maineikkaalla Kärjenniemen tiellä
Orivedellä. Tapahtumaan ilmoittautui 22 autokuntaa.

Aleksi Savikko

Eri seurojen toimesta järjestettiin useita harjoituskilpailuja eteläisessä Suomessa kesän mittaan,
kunnes vasta elokuun alusta lähtien on ollut koronan vuoksi jälleen luvallista järjestää kunnon rallikilpailuita.
PR-Racingin harjoituskilpailun nimekkäin osallistuja oli Ralli SM -sarjan SM3-luokan mestari Lauri Joona, joka muistetaan myös viime kesän Autoglym
Rallin voittajana Ford Fiestallaan. Joona esittikin
päivän pisimmät loikat isolta hypyltä.
Harjoituskilpailussa ajettiin 3,7-kilometristä tieosuutta kolme kertaa päästä päähän. Jokaisen
ajokerran jälkeen kilpailijat odottivat aina toisessa
päässä, että kaikki autot olivat tulleet pätkän läpi.

Hannu Kortesuo
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Jussi Koskinen

Timo Valkama

Näissä Jarno Saaren ottamissa kuvissa
esiintyvät seuramme jäsenet.

Niko Kalliomäki

Seppo Raittila
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Jäsenistö aktiivisena
syyskauden rallikisoissa

Hannukaisen VFTS:n ratissa on Jani Hannukainen, joka ajoi isänsä Seppo Hannukaisen autolla.
Molemmat osallistuivat kisaan, Jani ralliauto- ja Seppo senioriluokkaan.
PR-Racingin kuljettajat ovat myös esiintyneet monissa kisoissa. Kuvissa on tyylinäytteitä Ikaalisten
Harrasterallista sekä Äkönmaan ja Kaltsilan rallisprinteistä.

Aktiiviset seuran talkoolaiset ovat olleet syyskaudella auttamassa muiden seurojen ralleissa erikoiskokeiden tekemisessä.
Vaihtoerikoiskokeiden tekeminen onkin tärkeä
asia tulevaisuutta silmällä pitäen, sillä saamme tätä
kautta tekijöitä ensi kesänä ajettavaa 40-vuotisjuhlarallia varten.

Kuvat: Jarno Saari
Mikael Kettunen
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Arto Välimaa
Juuso Karukka
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Rauli Leiviskä
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Röyhkiö siirtyi Skodan
R5-kalustoon

Aleksi Röyhkiö teki poikkeuksellisen tempun kauden päätöskilpailun,
Pohjanmaa Rallin kynnyksellä. Nuorukaisen kilpailukalusto vaihtuu
SM1-luokan nelivetoiseen Skoda Fabia R5 -autoon.
Kaksipäiväisessä Pohjanmaa Rallissa Aleksi suoritti onnistuneen
SM-tason debyytin R5 -autolla.
Röyhkiö Motorsport -tiimi sai olla
tyytyväinen, kun maalissa odotti
- Mitalisaumat olisivat vielä olleet palkinto SM1-luokan neljännestä
olemassa, mutta taustajoukko- sijasta.
jeni kanssa teimme päätöksen
kaluston vaihdosta. Tämä on iso Päätöskilpailu käynnistyi illan
ja tärkeä askel uralla eteenpäin, pimeydessä ajetuilla pätkillä, joiden jälkeen Aleksi oli kilpailussa
Röyhkiö vahvisti.
viidentenä. PR-Racingin kuskin
- Sarjan kesätauon aikana ajoin tavoitteena oli aloittaa kisa järki
testimielellä yhden kilpailun R5- päässä ja hieman tunnustellen.
autolla. Siitä kokeilusta jäi tiimillemme niin positiiviset ajatukset, Lauantaina päivän valolla ajettuja
että valmistautuminen tulevai- pätkiä nuorukainen odotti innolsuutta varten päätettiin aloittaa la, koska hän tiedosti, että niissä
olosuhteissa uudella autolla olisi
jo nyt.
mahdollista yltää lähemmäksi
Aleksi Röyhkiö ja kartanlukija Vil- luokan kokeneita kärkikuljettajia.
le Mannisenmäki pääsivät ennen
Seinäjoen kisaa testaamaan Sko- - Toinen päivä alkoi hyvässä vauhdaa kahtena päivänä Printsport- dissa, kun olimme väliajoissa jopa
tiimin kanssa, jolta uusi kalusto kolmantena. EK4:n lopulla kärsimme rengasrikon, joka maksoi noin
on vuokrattu.
Kaudella 2020 ylöjärveläinen kilpailli SM-sarjassa etuvetoisella
Ford Fiestalla, jolla hän kuului
SM3-luokan kärkinimiin.
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15 sekuntia, Aleksi kertasi.
Sen jälkeen sijoitus putosi kuudenneksi, josta Aleksi ja Ville nousivat ensin takaisin viidenneksi ja
lopussa sijoitus kirkastui yhdellä
pykälällä kanssakilpailijan keskeytyksen myötä.
- Kisa kulki juuri sillä taktiikalla,
kuten oli suunniteltukin. Pystyin
nostamaan vauhtia toisena päivänä aika selvästi. Ajaminen oli koko
ajan varmaa perussuorittamista,
Aleksi vahvisti.
Tyytyväisyyteen olikin aihetta, sillä edelle sijoittuneet olivat luokan
kärkinimiä, jotka kamppailivat mitaleista. Vastaavasti kaikki muut
SM1-luokan kilpailijat pysyivät tulokaskuski Röyhkiön takana.
Kuva: Jarno Saari

Hallitus 2021
Erkki Tiainen
puheenjohtaja
puheenjohtaja@pr-racing.fi
0400 598098
Jussi Koskinen
varapuheenjohtaja
jussi.koskinen@sukkamestarit.fi
050 5827230
Anne Raittila
sihteeri
anne.raittila@hrpoint.fi
045 1373376
Nuorten kokoontuminen uudella kerholla. Oikealta alkaen Juho Paussu, Niko Kalliomäki,
Juuso Karukka, Aleksi Savikko, Erkki Tiainen ja nuorisotoimintaa vetävä Timo Valkama.

Seuramme uusi kerhotila
Seura ostanut itselleen toimitilan
Koy Ylöjärven Kolmenkulmantien
Talliosake, Mestarintie 1, 33470
Ylöjärvi

- ostettu 16.1.2020
- velaton kauppahinta 59477,60€
- hoitovastike 60,20€/kk
- pääomavastike 227,87€/kk

Infoa tilasta:
- talliosakkeen pinta-ala 42,9 m2
- omistusosuus PR-Racing ry 100%
Kiitos talkooväelle, jotka ovat olleet tekemässä seuran
talliosaketta toimintakuntoon.
Tässä pidetään syyskokousta Erkki Tiaisen johdolla.

Katri Mattila-Tiainen
rahastonhoitaja
katrih.mattila@gmail.com
050 5122285
Mika Kortesuo
varsinainen jäsen
mkk222@suomi24.fi
044 3246398
Seppo Raittila
varsinainen jäsen
seppo.raittila@tasorakennus.fi
050 5886887
Jarno Saari
varsinainen jäsen
jarno.saari@kolumbus.fi
0400 959565
Miikka Salomaa
varsinainen jäsen
miikka.salomaa@tasorakennus.fi
050 5886880
Jens-Arne Hildén *
varsinainen jäsen
jens.hilden@inwido.fi
040 9030794
Pentti Levonoja
hallituksen varajäsen
ittep@hotmail.com
045 1282528

Heikki Valkama *

Seuran 40 v
historiikki on tekeillä

Jos sinulta löytyy kuvia tai juttuja vuosien varrelta, niin lähetä niitä
Niemen Timolle, timo.niemi@erikoistapahtumat.com ja pr-racing@pr-racing.fi
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hallituksen varajäsen
hessu@maanrakennusvalkama.fi
040 7474853

*) Aloittavat vuoden 2021 alusta.

Jonni Ruottunen voittoputkessa syksyn ralleissa
Lempäälässä asuva Volvo-kuljettaja Jonni Ruottunen on edustanut
tästä kaudesta alkaen PR-Racingia. Talvikaudella mies nähtiin
kisoissa vain penkalla, sillä kalustoon alettiin tehdä täydellistä
remonttia viime kauden päättymisen jälkeen.
kohdallaan ja nyt on myös kun- ajaneiden ykkössija. Rallin voitnon luotto autoon, Jonni myönsi. toon ajanut F-rallisarjan mestari
Joonas Lindroos oli nuottivihon
Uudistunut kalusto oli viivalla kanssa vain 2,3 sekuntia nopeensimmäistä kertaa elokuussa ampi.
0-autona Ikaalisten harrasterallis- Viime syksynä projekti aloitettiin sa. Syyskaudella Ruottusen ohjel- Ensi kauden suunnitelmat ovat
ja sitä tehtiin kaikessa rauhassa. massa oli kolme rallia, jotka kaikki vielä mietinnässä, mutta tavoitteena Jonni Ruottusella on lähteä
Koronan vuoksi ei kesän alussa päättyivät voitokkaasti.
hakemaan menestystä uudesta
kisoja ollut, joten kiirettä ei tarvinnut pitää senkään vuoksi. Heinä- Lammilla ajettu Top Building -ralli Vetomies-sarjasta.
kuussa ajoin autolla ensimmäisen toi luokkavoiton kuten myös JariPekka Ralli Heinolassa, josta loh- Kuva: Rally Photos Finland
kerran, Ruottunen kertasi.
kesi myös yleiskilpailun kolmas
Täydellisen remontin myötä Volvo sija kahden R5-auton jälkeen.
saatiin kevyemmäksi ja ajo-omiLokakuun alun Mynämäen Rantanaisuudet kohentuivat.
ralli kulki myös hienosti
- Vasta nyt autossa on sellaiset jar- ja tuloksena oli
C I N G T E A M
R A
rut kuten pitääkin. Ajettavuus on ilman nuotteja
Kaluston tekniikkaa päivitettiin,
mutta suurimman ajan veivät auton korityöt, jotka tehtiin huolella.
Nyt Volvo 240 onkin lähes näyttelykuntoinen uuden värin myötä.

Ruottunen
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40 v JUHLAKILPAILU

Autoglym Rally 2021
Lähtö ja maali
Mobiliassa
Kangasalla
Paljon luokkia

PR-Racingin 40-vuotis juhlaralli 3.7.2021

1 98 1

40v
2 02 1
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Autoglym Rally 2021

PR-Racingin 40-vuotis juhlaralli 3.7.2021

1 98 1

40v
2 02 1

Lauri Joona Kärjenniemessä. Kuva Pertti Flinck

Seuramme jäsen Jukka Oja on valittu Digi Autourheilun
lajiryhmään vuosille 2021 - 2022.
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ARVOISAT JÄSENET

Kiertopalkinnot
Te jotka saitte viime vuonna joulujuhlassa kiertopalkinnon, toivomme
että palautat sen uudelleen jakoa
varten viimeistään 14.11.2020 mennessä seuran varastolle. Voit tuoda
sen minä päivänä vaan, kun sovit
Mika Kortesuon kanssa tuontipäivän
ja kellonajan. Mikan puhelinnumero
044 3246398.
Osoite on: Talliosake, Mestarintie 1,
VAR44, Ylöjärvi.

Palkinnot ovat:
Paras kilpailijapari, Paras rallikuljettaja, Menestynein kuljettaja arvokilpailuissa, Paras kartanlukija, Paras
rallisprint kuljettaja, Paras F-ryhmän
kuljettaja, Paras B-juniori, Paras Seniorikuljettaja, Paras Ratakuljettaja,
Paras JM-kuljettaja, Paras Nuortenluokan kuljettaja, Paras Karting kuljettaja, Kauden komeetta, Naisten
Malja, Ekin Malja, Hatin Malja, Timon

Malja, Penan Malja, Konela Malja,
Raatajan Malja 1, Raatajan malja 2,
Huoltohinkki 1, Huoltohinkki 2, Vuoden EK-Päällikkö, Vuoden toimitsija,
Vuoden autourheilija, Vuoden kaataja, Kannustaja, Yhteistyöpalinto 1,
Yhteistyöpalkinto2

Kauden 2020
palkintojenjako
keskiviikkona 2.12.2020
klo 18.00 Automuseo
Mobiliassa Kangasalla.

Suurkiitos
aktiivisille toimitsijoille, jotka ovat olleet
tekemässä vaihtoerikoiskokeita ja muita seuran
aktiviteetteja.

Huom!
Seuramme jäsen
onko sähköpostiosoitteesi seuran tiedossa tai onko
sinulla oikea sähköpostiosoite Kiti-järjestelmässä.
Ainakin osa Suomi24 posteista palautuu takaisin
seuran sähköpostiin.
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Jäsentenvälisten sarjojen tulokset kaudelta 2020
Ajamani kilpailut

Laita mukaan myös Hamun kilpailut ja toimita täytetty lomake Timo Valkamalle
mahdollisimman pikaisesti, timo.valkama@saunalahti.fi

Nimi

Auto
Luokassa
lähteneet

RALLICROSS

KARTING

JM

RATA-AJO

RALLISPRINT

RALLI

Kilpailun nimi
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Sijoitus
luokassa

