
 

 

PRCF Syystiedote 2.11.2012 

1. Omistatko Porsche kilpa-auton ? Kerro lisää! 

2. PRCF Kisaorganisaatio hakee uusia aktiiveja mukaan toimintaansa 

3. Kiinnostaako PRCF Ry –kumppanuus?  

 

1. Omistatko Porsche –kilpa-auton? kerro lisää!  

Keräämme tietokantaa kaikista Suomessa olevista, tai suomalaisten hallussa olevista Porsche –kilpa-

autoista. Mikäli autollasi on osallistuttu joskus johonkin kilpa-sarjaan, tai jos sillä voisi osallistua, lähetä 

meille lyhyet tiedot autostasi! 

- Auton omistaja/haltija + yhteystiedot (sposti / puh.nro) 

- Auton malli, tyyppi, ja vuosimalli 

- Kilpasarja, johon autolla on osallistuttu, tai johon sillä voisi osallistua 

 

Lähetä yllä oleva tiedot sähköpostilla osoitteeseen: kilpurit@porsche-club.fi 

Olemme myöhemmin yhteydessä auton omistajaan, mikäli haluaisimme lisätietoja autoista, tai mikäli 

haluaisimme hyödyntää kerättyä aineistoa kerhomme julkaisuissa. Emme julkaise autojen tietoja ilman 

omistajan lupaa (Lisätiedot ja kysymykset Matti Puhakka, tel. 050 400 9155).  

 

2. PRCF Kisaorganisaatio hakee uusia aktiiveja mukaan toimintaansa 

Tekniikan päätoimitsija 

Haemme kisatiimiimme aktiivisia ja määrätietoisia Porsche-harrastajia tekniikan toimitsijatehtäviin 

(katsastaja / pääkatsastaja/ katsastuspäällikkö). Pääset AKK:n päätoimitsijakoulutuksen lisäksi mukaan 

PRCF:n hilpeään kisatiimiin, joka on tunnetusti järjestänyt useampaan otteeseen Suomen parhaimmat 

autokilpailut. Tehtävässä toimiminen edellyttää tarkkuutta, määrätietoisuutta, ja auton tekniikan 

tuntemusta. Lisäksi edellytämme, että osallistut tulevan vuoden aikana tarvittavien koulutusten lisäksi 

vähintään kerran katsastajaksi järjestämissämme kilpailuissa. 

 

Nopeuden päätoimitsija 

Haemme kisatiimiimme kahta autokilpailujen tuomaroinnista ja johtamisesta kiinnostunutta Porsche-

harrastajaa. Roolissa pääset mukaan suunnittelemaan ja järjestämään PRCF:n kilpailuja, sekä toimimaan 

päätoimitsijatehtävissä kilpailuissamme. Tehtävässä toimiminen edellyttää että osallistut tulevan vuoden 

aikana tarvittavien koulutusten lisäksi vähintään kerran kilpailun tuomarointia tai johtamista avustaviin 

käytännön tehtäviin järjestämissämme kilpailuissa. 



Mikäli olet kiinnostunut yllä olevista tehtävistä, tai sinulla on muuten kiinnostusta lähteä mukaan kisojen 

järjestämiseen ja toteuttamiseen, ota yhteyttä!  Antti Lankinen (050 468 4553 / antti.lankinen@prcf.fi) 

 

3. Kiinnostaako PRCF Ry -kumppanuus? 

PRCF Ry hakee uusia yhteistyökumppaneita kausille 2013 - 2015. Mikäli yritystäsi kiinnostaa lisätä 

näkyvyyttä Porsche harrastajien tai kilpa-sarjojen piirissä, Suomen hienoimmat kilpasarjamme tarjoaa 

tähän oivat puitteet! Ota yhteyttä viim. 30.11.2012 jos haluat mukaan toimintaamme! 

- Kattava näkyvyys laadukkaissa kilpailuissamme läpi kauden (kilpailupaikalla + kisaraporteissa) 

- Mahdollisuus tarjota asiakkaille tai yhteistyökumppaneille Porsche-elämyksiä mm. sarjakilpailujen 

yhteydessä (mm. VIP-palvelut, kyyditykset) 

- Mahdollisuus käyttää kuvamateriaaleja, julkaisuja, ja klubituotteita yrityksen omassa 

markkinoinnissa 

 

Lisätiedot: Ari Paronen (040 522 0481 / ari.paronen@prcf.fi) 


