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Arvoisat jäsenet   
 
Tästä löydät akuutteja asioita sekä kauden 2012 suunnitelmaa, jonka pohja on ollut nähtävillä yhdistyksemme 
nettisivuilla www.prcf.fi jo pian syyskokouksen jälkeen. Linjaukset noudattavat syyskokouksen keskustelua sekä 
uuden hallituksen ensimmäisen kokouksen linjauksia.   
 

 

Syyskokous ja uusi hallitus  
Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjettiesitys sekä valittiin uusi hallitus vuodelle 2012.  
Henri Österlund sekä Sami Asujamaa luopuivat hallituspaikoistaan omasta halustaan; kiitos hyvin hoidetuista 
tehtävistä!  
� Tilalle valittiin kolme henkilöä: Kirsi Parhankangas, Antti Lankinen ja Kristian Hydén. Hallitus on järjestäytynyt 
ja olemme nyt saaneet 1) ”kokotoimisen” sihteerin entisen oto-henkilön sijaan, 2) kilpailusihteerin vastaamaan 
kisojen suunnittelusta, valmisteluista ja järjestämisestä sekä 3) kokeneen rahastomme hoitajan & jäsenvastaavan. 
Uuden hallituksen henkilöiden tehtävät ja yhteystiedot löydätte nettisivuiltamme.  
� Kokouksen jälkeen pidetyssä keskustelussa oli esillä varsinkin tarve terävöittää kilpailupäällikön toimintaa ns. 
ulkopuolelta ostetuissa kisoissa siten, että kisatuloksiin vaikuttavat tapahtumat tulisivat tuomaroiduiksi jo paikan 
päällä ja tulokset saataisiin siis valmiiksi kisapäivänä. Yhdistys tulee panostamaan tämän kohdan parantamiseen 
kaudelle 2012.  
HUOM: Hallitus käsittelee edelleenkin erikseen ajotaparikkeisiin liittyvät asiat sääntöjemme mukaisesti kisaa 
seuraavassa kokouksessaan ja sanktioi, jos tapahtunut ”törttöily” tms tapahtuma antaa aihetta.  
 

Porsche GT3 Cup Challenge Suomeen 2012  
Sarjan suunnittelu ja valmistelu on edennyt hyvin ja pitkälle, toki vielä on asioita tehtävänäkin. Säännöt on tehty ja 
asia suunniteltu ja sovittu yhdessä AKK:n ja tehtaan Motorsportin kanssa. Ilmoittautuminen on avattu KITI:iin ja 
tiimejä on tiedossa ja toivotaan saatavan noin 10 kpl kisaamaan ensi kesän sarjaan.  
Porsche Challengestä tulee PRCF:n toinen kilpasarja, siis alusta asti kerhokisatasoisena ajetun Porsche Sports Cupin 
lisäksi, ja sillä on omat säännöt ja oma kisasarja, jota ajetaan FinRacen (ex Rata-SM) kilpailuissa 2012. Toisaalta 
challengeen osallistuvat autot ja kuljettajat nähdään myös PRCF-ratasarjan kisoissa edellisvuosien tapaan. 
Challengen toimintaa vetää sen oma epävirallinen ajajayhdistys vetäjänään Raimo Niemi ja toiminta tullaan 
organisoimaan PRCF:n jaostoksi / osastoksi yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Jaosto tulee olemaan varsin itsenäinen 
vastuidensa ja toimintansa toteuttamisen osalta. Asia on tarkoitus päättää yhdistyksen kevätkokouksessa.  
 

Kilpailukauden 2012 valmistelut ovat jo hyvässä vauhdissa   
Kaudesta 2012 tulee hyvin aktiivinen. Kilpailuviikonloppuja on kalenterissamme yhteensä 6 kappaletta, mikä 
tarkoittaa 12 kisastarttia. Lisäksi kannustamme jäsenistöä lähtemään kisaamaan Ruotsiin heinäkuussa tarjoamalla 
edelleen vuosien 2010 – 11 tapaan "porkkanan": Gelleråsenin aika-ajosta jaetaan normaalit kisastartin pisteet eli 
ajamalla siellä koko tarjonnan voi kerätä yhteensä kolmen osakilpailun pisteet yhden viikonlopun aikana. 
Gelleråseniin järjestämme halukkaille yhteismatkan ja hyvät alennukset laivalle. Palaamme asiaan myöhemmin 
keväällä, mutta lähtö tullee olemaan torstaina iltalautalla ja paluu maanantaina aamulla Suomeen.  
 
Ruotsalaisten kanssa ajamme siis kaksi osakilpailua, mikä tarkoittaa paljon toimintaa ja autoja radalle + lisää 
silmänruokaa varikoille. Osallistumme FinRace-tapahtumiin (ex Rata-SM) 1 kerran silloin, kun se sopii parhaiten 
kauden kalenteriin.  
Lisäksi järjestämme ainakin yhden Time Attack -tyyppisen tilaisuuden, joka tapahtunee elokuussa Alastarossa PCF:n 
kanssa järjestettävän nopean ajon ratakoulutusviikonlopun osana.  



Kilpailukalenteriin on tullut muutos keväällä, sillä Botniaringin kansallisen ajankohta on siirtynyt huhtikuun loppuun. 
Seuraa tiedottamista nettisivuillamme.  
 
Sääntöasiat  
PRCF:n kilpailusäännöt 2012 ovat päivitettävinä sääntötiimissä ja ne laitetaan nettiin heti kun ovat valmiit, arvio 
helmikuun aikana. Muutoksia voi tulla mm AKK:n muutettua kuljettajien turvavarustevaatimuksia sekä Challenge-
sarjan tulo saattaa vaikuttaa luokkamme 5 sääntöihin. Pistelaskuun ei ole tarkoitus kajota nyt. Lukekaa säännöt 
ajatuksella ja laittakaa autot kuntoon, kun on vielä hyvää aikaa. Katsastusmiehet tulevat olemaan viime vuosia 
tarkempia, jotta 2009 - 11 havaitut puutteet autojen rakentamisessa, turvalaitteissa, kypärissä tms eivät toistu.  
 

Talven klubi-ilta, 1 tai 2 kpl    

Tarkoitus on edelleen järjestää ajohauskaa (esim karting) + kesän kisakautta palvelevaa kuva- ja teoriaopetusta. 
Tampereen Suzukartin ajautuminen konkurssiin vuoden lopussa sekoitti suunnitelmamme ja uutta konseptia 
rakennetaan parhaillaan.   
Porsche-sankarimme maailmalta, Markus Palttala on myös hieman lupaillut tuloaan visiitille Suomeen talvella. 
Mikäli hän tulee, niin kutsu klubi-iltaan saattaa tulla lyhyelläkin varoitusajalla eli seuratkaa aktiivisesti 
nettisivujamme ja tiedottamista!   
Näistä tiedotamme erikseen heti kun asiat ovat valmiita.  
 
Kutsu kevätkokoukseen 2012 ja samalla klubi-iltaan  
PRCF:n kevätkokous järjestetään maalis-huhtikuussa 2012 myöhemmin ilmoitettavana aikana ja paikassa, kunhan 
tuo oheisohjelmapuoli on saatu selväksi, mikä liittyy mahdollisesti myös Palttalan tuloon.  
Ohjelmassa on yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä lisäksi Porsche Challenge jaoston perustaminen.  
Ottakaa käteistä mukaan; PRCF-pikeitä, T-paitoja ym myydään tilaisuudessa edullisesti. Yhdistys tarjoaa kahvit ja 
pullat.   
 
Rata-ajon toimitsijakurssi 20.3.2012   
PRCF tarvitsee toimitsijoita kilpailuorganisaatioonsa ja järjestää asiasta kurssin 20.3.2012. Asiasta on kutsu & tarkat 
tiedot Porsche Magazine 4/2011 ja 1/2012:ssa. Huomaa, että kyseessä on virallinen AKK:n hyväksymä kurssi, joka 
siis oikeuttaa toimimaan toimitsijatehtävissä muissakin AKK:n nopeuskilpailuissa. Osallistuminen on suositeltavaa 
paitsi kuljettajien sidosryhmille niin myös itse kilpakuljettajillekin.  
 
Päätoimitsijakoulutus  
AKK on suunnitellut järjestää ko kurssin keväällä ja PRCF on valmis lähettämään ja maksamaan 1 – 2 henkilöä 
kurssille. Tarkka aika ja paikka on vielä auki.  
Mikäli olet kiinnostunut koulutuksesta ja opin soveltamisesta käytäntöön niin ota yhteyttä koulutusvastaavaan 
pikimmiten: janne.kiiskinen@prcf.fi.  
 
Rataleimatutkinto  
2012 tutkinto järjestyy AKK:n koulutuspuitteissa keväällä. Näistä otollisin tilaisuus teoriaosan suorittamiseen on 
31.3.2012 Hyvinkäällä Rantasipi Sveitsissä. Ilmoittautuminen ja osanottomaksun suoritus tulee tehdä AKK:n 
ohjeistuksen mukaan. Käytännön suoritustilaisuuksia on huhtikuun lopulla 3 kpl Alastarossa ja ne löytyvät PRCF:n 
tapahtumakalenterista.  www.akk.fi  
HUOM: Mikäli aiot ajaa kilpaa kauden ensimmäisessä kisassa Botniaringillä, niin mene ensimmäiseen käytännön 
suoritustilaisuuteen, jotta ehdit saada rataleimasi kuntoon. Kannattaa myös ottaa tarjolla oleva debytanttikortti 
käyttöösi, sillä sen avulla – siis kortin täyteen ajettuasi – onnistuu rataleiman pitäminen voimassa 5 vuotta eteenpäin 
eli pääset pois junior-statuksesta.  
 
Tehonmittaustilaisuus   
Autojen tehonmittaus on ollut pakollinen 2010 alkaen, kts PRCF-säännöt. Se järjestettäneen Tampereella / 
Pirkkalassa Tatech Oy:llä noin huhtikuun puolivälissä. Tapahtumaan voi / pitää ilmoittautua alustavasti PRCF-
sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä. Tapahtuman tarkka aikataulu ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan netissä kun 
alustava osanottajamäärä ja on selvillä. Autonsa saa mittauttaa vaikka ei aja kilpaa 2012, ja myös kilvelliset voi 
mitata, jos on tilaa.   
 
 



Yhteiset PRCF-vapaat harjoitukset + Lady-kyyditykset + muut  
1) Vappuaattona 30.4. klo 1000 – 1700 Alastarossa.  
Tapahtuma sisältää PCF:n Lady-kyydityksen eli otamme mukaan myös pelkääjän puolen penkit ja tarjoamme 
elämyksen halukkaille PCF Lady Clubilaisille. Sama tempaus on ajateltu toistaa elokuussa Alastaron ratapäivillä.  
2) 2.5. koko päivä Ahvenistolla 
3) Lisäksi harjoitusaikaa on tarjolla BMWRacingin (BRCF) ajovuoroilla kuten 2011, nyt noin 10 PRCF-kuskia 
mahtuu mukaan rinkiin. Kts ohjeet ja ilmoittaudu & maksa osanottomaksu oheisten linkkien kautta:  
http://www.brcf.fi/rataharjoittelu/rata-ajat-2012/   
http://www.brcf.fi/rataharjoittelu/ilmoittautumislomake/   
 
Lisenssiasiat ja AKK:n keskuslaskutus   
Lisenssiasiat pitää hoitaa AKK:n kanssa. Tässä auttaa jäsenvastaavamme Kristian Hydèn. Rivijäsen, jolla on AKK:n 
myöntämä kilpailijalisenssi, on saanut jäsenmaksulaskun AKK:n kautta. Pyydämme maksamaan AKK:n tilille, jotta 
lisenssin hankinta kaudelle 2012 on mahdollista. Ainaisjäsenten tiedot on päivitetty AKK:n rekisteriin 
lisenssihankintaa varten ja he maksavat myös AKK-jäsenmaksun 10,50 €, vaikkei heillä olekaan erillistä PRCF-
jäsenmaksua.  
Jos et ole saanut postia AKK:lta tai haluat siirtää lisenssisi Porsche Racing Club Finland ry:lle, pyydämme 
ilmoittamaan Motorsport-id:si sähköpostitse: kristian.hyden@prcf.fi   
Myös mahdolliset epäselvät lisenssiasiat pyydämme myös lähettämään ko. sähköpostiin.  
 
Kilpailupäivät ja osanottomaksut, sarjaan ilmoittautuminen 2012  
Kukin kilpailupäivä sisältää harjoittelua, aika-ajon ja kaksi kisastarttia. Pääsemme ajamaan kaikille kotimaan radoille 
pl Kemora, eli nyt siis myös Virtasalmen Motoparkiin. Kisakutsun aineistossa on ns. vastuunottolomake, jolla 
kilpailija sitoutuu kilpailemaan omalla vastuullaan. Liikennevakuutusten kunnossaolo tullaan tarkastamaan myös.  
Ilmoittautumismaksut vuonna 2012: PRCF:n ratasarjaan ilmoittautumismaksu on 50 € xx.3. asti (pvm ilmoitetaan 
samalla kun uudet säännöt julkaistaan) ja Matti-myöhäisillä sitten 100 € (yhdistys kiittää sponssista), omiin kisoihin 
ja Ruotsiin noin150 € sekä kansallisiin & FinRace:iin noin 200 - 250 € per kilpailupäivä.  
Myös PCSR:n muut kisat ovat auki jäsenillemme.  
 
Yhteistyö & sponsorointi  
PRCF jatkaa yhteistyötä ainakin viime vuonna mukana olleiden yritysten ja toimijoiden kanssa. Kilpailunumerot ja 
mainospaikat autoissa tulevat olemaan melko samanlaisia kuin 2011. Autossa kiinni olevia ja edelleen 
käyttökelpoisia PRCF-sarjan kisatarroja ei kannata poistaa, sillä ne saattavat käydä myös 2012 hyvin pienin 
muutoksin. PRCF kannustaa käyttämään ko. yhteistyökumppaneidemme palveluja, sillä yritykset tukevat 
toimintaamme, mikä siis hyödyttää jäsenistöämme. Mikäli sinulla on ajatus uudesta yt-mahdollisuudesta tai 
sponsorista, niin ota yhteyttä pj tai hallitukseen.   
 
Muuta    

- Muistakaapa hyödyntää myös ostetaan & myydään palstojamme.  
- Mikäli olet itse tai joku sidosryhmästäsi käytettävissä kilpailuissa toimitsijana tai muuten talkoossa mukana niin 
sinua todellakin tarvitaan. Tämä koskee varsinkin toukokuussa järjestettävää Pohjoismaista kilpailua. Asiaa hoitaa 
kilpailusihteerimme, pyydämme ilmoittautumaan:  
antti.lankinen@prcf.fi  
 
Hyvää talvea ja kevään odotusta!  
 
Tate Vanhamäki & PRCF:n hallitus  
 
 


