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PETRI BLOM

Automaalaus S.Saari Oy
Nokia, 050 5354079

Hei arvoisat jäsenet ja rallilehden lukijat!

Järjestämme kesällä VII Autoglym Rallin 17-18.6.2022. Ralli on Historic-, VW-, BMW-rallisarjan 
osakilpailu sekä Volvo Euro Cup Suomen osakilpailu, Ruotsalaisia kilpailijoita ilmoittautui 
13 kilpailijaparia.

Tämäkään kilpailu ei onnistuisi, mikäli mukana ei olisi runsasta talkoolaisten joukkoa, siitä 
jo etukäteen kaikille suurkiitos seuramme puolesta.

Tarvitsemme vielä oman rallin jälkeen talkoolaisia, tekemään MM-rallia sekä kolmea 
kansallista rallikilpailua.

Toivotan kaikki kilpailijat, katsojat, sidosryhmät, talkoolaiset, yhteistyöseurat nauttimaan 
Autoglym Rallin tunnelmasta ja toivottavasti aurinkoisesta rallipäivästä Hämeen 
mielenkiintoisille ja kimuranteille teille.

Hauskaa kesää kaikille, nauttikaa myös tulevista kesälomista!

Hallituksen puolesta 
Erkki Tiainen puheenjohtaja 

www.pr-racing.fi



Kilpailijaystävällisesti seitsemästä 
osakilpailusta kilpailijoiden loppu-
pisteisiin lasketaan viiden parhaan 
kilpailun tulos. Kahdesta kilpailusta 
voi siis olla pois, eikä vielä ole me-
nettänyt mahdollisuuttaan vaikkapa 
mestaruuteen asti.

Luokkasijoituksista saatavien sar-
japisteiden lisäksi kilpailijat saavat 
osallistumisesta pisteitä; yhdestä 
kilpailusta yhden, kahdesta kaksi 
lisää, kolmesta kolme lisää… jne.
Mikään ei ole niin mielenkiintoista 
kuin spekulointi ennen kilpailua. 
Niinpä paneudutaanpa pistetilan-
teeseen ennen Autoglym Rallia.

Tässä vaiheessa on ollut niin paljon 
vaihtelua kilpailijoiden osallistu-
misessa, että mitään ei pysty lop-
putilanteesta eli mitalisteista vielä 
veikkaamaan. Tai pystyy, mutta 
lopputulos saattaa heittää pahem-
man kerran. Kun verrataan kaikkien 
neljän osakilpailun osanottaja-
määrää nimenomaan HRT-sarjan 
luokissa, on kaikissa ollut tasaisesti 
sama määrä. Merkittävää on se, että 

samoja kilpailijoita / kilpailu on ollut 
vähemmän kuin voisi olettaa.

Sarjan aloittaneessa Kuhmoisten 
kisassa ilmoittautuneita oli 96 osan-
ottajaa, Savonlinnassa 95, Kotkassa 
86 ja nyt Autoglym Rallissa jälleen 
95 autokuntaa. Miltä siis pistetaulu-
kosta selviää?

Osallistuminen kannattaa

Nuottiluokassa vain Teiskon UA:n 
Mikko Frilander on ajanut kolme 
luokkavoittoa ja on maksimipistein 
39 sarjajohdossa Avengerillaan. 
Kahteen luokkavoittoon on yltänyt 
Timo Pitkäniemi, eikä kaukana ollut 
kolmaskaan ennen kuin tekniset 
ongelmat jarrujen kanssa pakotti 
hiljentämään vauhtia. Pitkäniemi 
taisteli maaliin asti, sai toiseksi 
korkeimmat pisteet ja menetti näin 
ollen vain kaksi pistettä maksimis-
taan. Myös jyväskyläläinen Tuomo 
Hannonen on ajanut kahdesti luok-
kavoittoon, mutta hän ei ole Autog-
lymissä mukana.

Kolmantena pisteissä on HRCF:n 
Martti Virolainen, jolla on kaksi 
kakkossijaa ja yksi luokkavoitto. 
Piste-ero johtavaan Frilanderiin on 
neljä pistettä. Muita luokkavoittoon 
yltäneitä ovat Jari Latvala ja Teemu 
Koivisto sekä Mikael Wikstedt.

Luokkien 1–18 eli ilman nuotteja 
ajavien yleiskilpailussa Karkkilan 
Matti Jaatinen johtaa 28 pisteellä. 
Jaatinen otti Kotkassa vasta ensim-
mäisen luokkavoittonsa, muut pis-
teet tulivat kakkos- ja kolmossijasta. 
Samassa luokassa samanlaisella 
Volvolla kilpaileva Samuli Kiiskinen 
on neljän pisteen päässä Jaatisesta. 
Kolmantena pisteissä olevalla Tomi 
Tikanmäellä pisteitä on 15.

Tasanopeudessa kahdeksan kisaa

Tasanopeusluokassa tilanne piste-
taulukossa on tiukka. Kakkosena 
tällä hetkellä oleva Jarmo Vesala (33 
pistettä) joutui Kotkassa luopumaan 
kärkipaikasta, kun Reijo Rintala pu-
risti siellä voittoon ja nousi pisteellä 
ohi pistetaulukossa. Kolmantena 21 

AKK:n arvorallisarjan, Historic 
Rally Trophyn kausi 2022 on 
edennyt puoliväliin. Takana on 
kolme osakilpailua – joista kaksi 
talviolosuhteissa – ja nyt ajet-
tavan Autoglym Rallin jälkeen 
kolme vielä jäljellä.

Historic Rally Trophy -sarja 
puolivälissään
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pisteellä on Markku Nieminen.

Mika Alakoskela voitti Kuhmoisissa, 
oli pois Savonlinnasta ja keskeytti 
Kotkassa. Harmillisesti häneltä jää 
Autoglym Ralli väliin, sillä mies oli 
luvannut mennä Pohjanmaa Ralliin 
erikoiskoetta järjestämään. Tasa-
nopeusluokan pisteisiin lasketaan 
kahdeksan osakilpailua, kun Lahden 
kaksipäiväisessä kisassa kumpikin 
päivä noteerataan omaksi kilpailuk-
si.

Classic F -sarjan ylivoimaisessa 
johdossa on Kaj Forsberg, jolla on 
pisteet kaikista kolmesta osakisasta 
ainoana kuljettajana tällä kaudella. 
Kotkassakin kävi hurja kato, kun 
kuudesta lähteneestä vain yksi tuli 
maaliin. Luokkavoiton ovat toistai-
seksi ottaneet Forsbergin lisäksi vain 
hallitseva mestari Tommi Huhtala 
sekä Jari Talasniemi.

Teksti: Kikka Kuosmanen
Kuvat: Jarno Saari

Kategoriansa johdossa ennen 
Autoglym Rallia ovat:

Ykkösryhmässä Reijo Halonen, Fiat 127 
- 1969  Jari Ohrankämmen, Wartburg 
 Matti Leander, Escort 
 Juha Berner, Valiant
- 1975  Tomi Tikanmäki, Saab 96 
- 1981  Matti Jaatinen, Volvo 242 
- 1990  Esa Lindroos, Corolla 1600
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Matti Jaatinen, Volvo 242

Seppo Raittila, Toyota Corolla



Älä mene ulkokaarteisiin ja huomioi, että 
hyppyjen jälkeen molemmat puolet ovat 
vaarallisia katselualueita. Huomioi, että jos 
auto ajautuu tieltä, kulkusuunta voi muuttua 
sen osuessa esteeseen.

Huomioi risteysalueilla, että auto voi ajautua 
risteyksestä suoraan. Sen takia on oltava riit-
tävä suoja-alue. Valitse katselupaikkasi niin, 
että pystyt tarvittaessa siirtymään nopeasti 
turvaan.

Älä käytä tienvarren asukkaiden pihoja 
katselupaikkoina. Älä käytä katselualueena 
kylvettyjä tai istutettuja peltoja tai metsätai-
mikoita.
Noudata järjestyksenvalvojien antamia oh-
jeita, sillä heidän tehtävänään on varmistaa 
yleisön turvallisuus. Pysäköi autosi välitien 
varteen siten, että pelastusajoneuvojen 
ajoreitit pysyvät auki.

Sulkuajan alettua ajoneuvoilla liikkuminen 

erikoiskokeella on ehdottomasti kielletty.

Etuautot tarkastavat erikoiskokeet ja niiden 
toimitsijoiden antamia ohjeita on syytä 
noudattaa. Muussa tapauksessa erikoiskoe 
saattaa jäädä ajamatta. Nolla-autot ajavat 
erikoiskokeet läpi lähes kilpailuvauhtia.

Hyviä rallin katseluhetkiä, 
AUTOGLYM RALLI

1991 Sakari Vierimaa

1992 Lasse Lampi

1993 Tommi Mäkinen

1994 Francois Delecour

1995 Jouko Puhakka

1996 Marcus Grönholm

1997 Carlos Sainz

1998 Juha Kankkunen

1999 Harri Rovanperä

2000 Marcus Grönholm

2001 Sebastian Lindholm

2002 Sebastian Lindholm

2003 Sebastian Lindholm

2004 Toni Gardemeister

2015 Jaska Nuorala

2016 Esapekka Lappi

2017 Thierry Neuville

2018 Emil Lindholm

2019 Lauri Joona

2021 Lauri Joona

Rallin 
Voittajat

Hyvä Autoglym Rallin katsoja, tutustu näihin turvallisuusohjeisiin:
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EK1 PAJULA
Autoglym Rallin avauspätkälle yleisö pääsee vain lähdön ja maalin
kautta, kun pätkän varrelle ei mene väliteitä. Maalilinjan kohdalla on
hyppy, josta pienellä kävelyllä tavoittaa vanhan toimintapaikan.

EK2 MATTILANKYLÄ
Vaativa ja hieno erikoiskoe, joka muistetaan myös Jyväskylän
Suurajoista. Ainoa välitie (Kaiholantie) tuo noin kolmen kilometrin
kohdalle, josta löytyy hyviä katselupaikkoja molempiin suuntiin.

EK3 VÄSTILÄ
Kenties koko kulmakunnan maineikkain erikoiskoe, joka ei suurempia
esittelyjä kaipaa. Västilään pääsee kahdesta kohdasta välille.
Rauhalantie tuo 5,7 kilsan kohdalle, Sinijärventie tuo 8,4 kilsan
paikkeille.

EK4 ARAJÄRVI
Arajärvi on rallin vähiten tunnettu pätkä, mutta se tarjoaa kolmen
välitien kohdalla hyvät katselupaikat. Kesäkaudella pätkä on ajettu
SM-rallissa vuonna 2015, jonka lisäksi Arajärven EK:ta on ajettu
kansallisissa talviralleissa.

EK5 KOIVULAHTI
Koivulahden pätkä on tunnettu monista ralleista ja se tarjoaa
vaihtelevaa isoa rallitietä. Yleisö pääsee lähdön kautta ja kahden
välitien kohdalta vauhdikkaisiin katselupaikkoihin.

Autoglym Rallin ratamestarin vinkit:

PETRI BLOM
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GR YARIS
SUOMESSA SYNTYNYT
RALLITAIPALEILTA JALOSTETTU.
Saammeko esitellä uusimman TOYOTA GAZOO Racingin innoittaman  
GR Yarisin. Sen konepellin alla sykkii 261 hevosvoiman tehon ja 360 Nm  
väännön tuottava 1.6-litrainen turbomoottori, joka on todennäköisesti  
voimakkain kolmisylinterinen moottori maailmassa. 
 
Toyotan WRC-rallitiimi on ollut vahvasti mukana auton kehityksessä, ja tiimin 
kuljettajat ovat kehittäneet ja testanneet autoa myös Suomessa Tommi Mäkisen 
johdolla. Uuden GR Yarisin ratissa voitkin kokea aitoa ajamisen riemua ja  
nauttia urheiluajon tuntumasta joka päivä.  

Tervetuloa koeajamaan meille Toyota Tammer-Autoon!

Hatanpään valtatie 38, 33900 Tampere, puh. (03) 2440 111, huolto (03) 2440 3500
Elovainio, Elotie 6 (huolto ja varaosat), 33470 Ylöjärvi, puh. (03) 2440 3600 

 @ToyotaTammerAuto   @toyota_tammerauto   @Toyota Tammer-Auto
www.toyotatammerauto.fi

1.

2.

3.

4.

5.
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Saarinen vaihtoi 
SM-kisan Autoglym 
Ralliin
Rallin järjestelyissä on mukana usei-
ta PR-Racingin aktiivikilpailijoita,
mutta toki monta seuramme jäsentä 
starttaa ralliin kilpailunumerot
ovessa.

Kilpailukalenterin päällekkäisyyden 
vuoksi PR-Racingin tunnetuin
kuljettaja Aleksi Röyhkiö on samaan 
aikaan SM-Pohjanmaa Rallissa. Sen
sijaan toinen SM-sarjaa kiertävä 
kuski, 17-vuotias Konsta Saarinen
jättää Seinäjoen SM-osakilpailun 
väliin.

Sen sijaan Oriveden nuorukainen 
lähtee Ford Fiestalla kotikisaan
treenimielellä ja samalla puolus-
tamaan viime kesänä saavutettua 
Autoglym Rallin luokkavoittoa.

-Alkuperäinen syy oli se, että Fiestan 
moottorin osia on vielä huollet-
tavana Puolassa M-Sportilla, eikä ne 
ehtineet ajoissa takaisin Suomeen. 
Saimme vastaavia osia lainaksi juuri 
sopivasti ennen kotikisaa, lähellä 
Västilän pätkää asuva Konsta Saari-
nen toteaa.

-Tutuissa maisemissa 
on aina hieno kilpailla. 
Päätarkoitus on tree-
nata, pitää ajotuntu-
maa yllä ja tarkistaa 
auton tekniikan 

toimivuus huoltotoi-
mien jälkeen, Konsta päättää.

Saarinen on SM-pistetaulukossa 
kuudentena ja hän on kerännyt 
pisteitä kaikista kauden neljästä osa-
kilpailusta. Sarjassa saa jättää yhden 
kisan pois laskuista, joten Seinäjoen 
osakisan väliin jättäminen ei heiken-
nä nuorukaisen asemia.

Viivalla 13 PR-Racin-
gin kuljettajaa
Autoglym Ralli on kauden neljäs His-
toric Rally Trophyn osakilpailu.
Hisse-sarjan pisteitä PR-Racingin 
kuskeista tavoittelee Jari Hämäläi-
nen ja Seppo Raittila. Hämäläisen 
kalustona on nätti MB 190 –malli ja
Raittila luottaa tuttuun Toyota Corol-
laansa.

Historicin tasanopeusluokassa seu-
ramme värejä edustaa Jukka Oja
ajokkinaan Porsche 924. Näytösajo-
luokassa mukana 
on Toyota Starletilla 
Jussi Koskinen.

Tällä kaudella 
paluun ralliteille 
tehnyt, lähes le-
gendaarinen ral-
likasvo Kai Jäntti 
kilpailee Volvo 

240:llä. Samassa luokassa F-ryhmän 
herruudesta kisaa Petri Kortesuo 
VW Golfilla.

Aleksi Savikko kuuluu V1600-luokan 
ennakkosuosikkeihin. Savikko
kilpailee tällä kaudella Mini Coope-
rilla. Nuorten luokassa on mukana
Rasmus Iso-Jaakkola, joka valmis-
tautuu Renault Cliolla uransa
ensimmäiseen ralliin.

Junioreiden luokassa menestystä 
hakevat Juuso Karukka ja Tuomo
Tuukkanen. Karukan kalustona on 
BMW 328 Coupe -malli, kun Tuukka-
nen luottaa Honda Civicin voimava-
roihin.

Senioreiden luokassa PR-Racingin 
kuskeista on mukana Arto Välimaa
Renaultilla ja Hannu Ruusiala tutulla 
Citroenilla.

Teksti ja kuvat Jarno Saari

Petri Kortesuo, VW Golf
Konsta Saarinen, Ford Fiesta

Rasmus Iso-Jaakkola, Renault Clio 
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SilverAuton kaluston huoltaa:

SilverAuto on vuonna 2020 perustettu käytettyjen ajoneuvo-
jen myyntiin erikoistunut autoliike. Erityistuntemus ja laaja 
kokemus meiltä löytyy Mercedes-Benz -merkkisistä henkilö- ja 
hyötyajoneuvoista, mutta myymme kaiken merkkisiä ajoneuvo-
ja. Meiltä ostettu ajoneuvo on aina tarkastettu, katsastettu 
ja huollettu asiakasta varten.

Jos valikoimastamme ei löydy mieleistäsi autoa, niin älä epä-
röi ottaa yhteyttä. Etsimme sinulle toiveidesi mukaisen auton. 
Tilausautoissa hoidamme autoverotuksen puolestasi.

SilverAuto
Ideaparkinkatu 11C
37570 Lempäälä
0400 270 629
info@silver-auto.fi

Vesalantie 4, 33960 Pirkkala
050 576 0516, info@hyacenter.fi

Olemme avoinna:
Arkisin klo 7:30-21.00
Lauantaisin klo 8:00-14:00
Muina aikoina sopimuksen mukaan


