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■ KÄSIOHJELMIEN 
ILMOITUKSET
Kerho järjestää ensi kesänä kaksi RR-kisaa. 
Kisojen käsiohjelmaan myydään ilmoituksia, 
joilla on osaltaan suuri merkitys kisabudjetis-
sa. Kerhon jäseniltä toivotaan aktiivisuutta täs-
säkin asiassa. Jos jollakin on asiaan liittyvää 
osaamista tai hyviä suhteita, niin ottakaa yhte-
ys Juhaan, juha.ollikainen@helrc.com

Sama ilmoitus siis tulee molempien kisojen kä-
siohjelmaan. Ilmoitukset ovat mustavalkoısia ja 
niiden hinta on seuraava:
• koko sivu 170 €
• 1/2 sivua 100 €
• 1/4 sivua 65 €

Käsiohjelmien “levikki” on yhteensä noin 2000 
kappaletta ja käsiohjelma toimii samalla pää-
sylipuna molemmissa kisoissa. Jokainen si-
sääntulija siis saa käsiohjelman ja sen lisäksi 
käsiohjelma annetaan kaikille kisaan osallistu-
ville kuljettajille. Lisätietoja asiasta Juhalta.

■ TOIMITSIJOITA
Kerho järjestää tänä vuonna kaksi RR-kisaa ja 
sen lisäksi kerho osallistuu Scandinavian Open 
-kisan järjestelyihin yhdessä Turun Moottori-
kerhon kanssa. Kaikissa näissä tapahtumissa 
tarvitaan paljon erilaisia toimitsijoita:
• ratatuomareita
• lähdönjärjestäjiä
• järjestyksenvalvojia
• muonitushenkilöstöä jne.

Tule mukaan, olet sitten ensikertalainen tai kon-
kari! Tehtäviin järjestetään koulutus ja kaikille löy-
tyy varmasti sopivia tehtäviä. Ota yhteys Tapsaan 
ja ilmoittaudu jo nyt. Kisapäivät ovat:

19.6.  Motopark 200 Miles Motopark
9.–11.7.  Scandinavian Open Alastaro
28.–29.8.  SM Road Racing Motopark

Tämän lisäksi kerhon toimitsijat ovat tervetul-
leita kaikkien muidenkin RR:n SM-kisojen jär-
jestelyihin. 
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Toimitsijatehtäviä voi harjoitella myös kerhon 
ajoleirillä Jurvassa 22.–23.05.04 ja SML:n ajo-
leirillä Motoparkissa 15.–16.05.04. 

Ota yhteyttä Tapsaan! 
Osoite on tapio.nevala@helrc.com

■ KERHON LOGO
Kerhon logosta käydyn äänestyksen voitti eh-
dotus numero 1. Kiitos Jounille hienosta työs-
tä! Kuten huomaat, kerhotiedote on uudistu-
nut muutenkin kuin logon osalta. Uudistuneen 
ilmeen takana on Koistisen Mikko, kiitokset 
myös hänelle!

■ JÄSENMAKSUT
Jäsenmaksun suuruudeksi vuosikokous vah-
visti 20 euroa varsinaiselta jäseneltä ja 10 eu-
roa perhejäseniltä sekä alle 16-vuotiailta nuo-
risojäseniltä. Perhejäseneksi voi liittyä jonkun 
varsinaisen jäsenen kanssa samassa talou-
dessa asuva.  

Jäsenmaksu kaudelle 2004 tulee maksaa vii-
meistään 14.5.2004 mennessä kerhon tilille 
Nordea 215018-5490. Maksathan perhejä-
senet samalla kertaa.

■ AJOLEIRI JURVASSA 
22.–23.05.04

Kerho järjestää viime vuotiseen tapaan Jurvan 
Botniaringillä ajoleirin, jossa on runsaasti ajo-
vuoroja sekä katumotoristeille että kilpakuljet-
tajille.

Hinnat:
• HelRC jäsen: 30 €/päivä ja 55 €/2 päivää
• HelRC lisenssikuskit: 30 €/2 päivää
• Ei jäsenet: 40 €/päivä ja 70 €/2 päivää

Ajovuorot jaetaan alustavasti seuraavasti:
• Aloittelevat katukuskit, ensimmäistä kertaa 

radalla tai vähän kokemusta. 
• Nopeat katukuskit, enemmän ratakokemus-

ta omaavat. 
• Kisakuskit, rekisteröimättämille pyörille. 
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Helsinki Racing Club ry 
c/o Miia Raukko, Kärkullavägen 13, 0112 Västerskog               www.helrc.com

Paikalla on kerhon kuskeja opastamassa ajo-
linjoissa ja ajotekniikassa. Rata-ajon aloitteli-
jatkin ovat tervetulleita.

Rata on avoinna lauantaina klo 10–20 ja sun-
nuntaina klo 10–17. Jokainen ryhmä ajaa tun-
nin välein n. 20 min kerrallaan. Puolenpäivän 
tienoilla pidetään ruokailutauko. 

Paikalle tarvitaan myös runsaasti ratatuomarei-
ta ja ne, jotka ovat toisen päivän ratatuomari-
na, saavat ajaa toisen päivän ilmaiseksi. Lisäksi 
järjestelytehtäviin osallistuville kerho kustantaa 
majoituksen ja ruokailut. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
miia.raukko@helrc.com tai 040-7050157. 

Vahvista ilmoittautumisesi maksamalla osallis-
tumismaksu 10.5. mennessä kerhon tilille: Nor-
dea 215018-5490, laita viitteeksi Jurvan ajoleiri 
ja oma nimesi. 

■ SML:N AJOLEIRI 
MOTOPARKISSA 15.–16.05.04

Ajoleiri on tarkoitettu lisenssin omaaville kuljet-
tajille, kertalisenssin voi ostaa paikan päältä. 

Uusille kuljettajille järjestään sääntökoulutusta 
ja teoriakoe sekä ajo-opastusta. Viikonloppuna 
tullaan suorittamaan äänenmittauksia ja mah-
dolliset huomautukset pitää olla korjattuna kul-
jettajan ensimmäiseen kilpailuun mennessä. 
Meluraja on 103 db kaikissa road racing luo-
kissa.

Harjoitusaikataulu:
lauantaina klo 12–18 ja 
sunnuntaina klo 12–18. 

Ilmoitetut ajoajat ovat alustavia, tarkempi ai-
kataulu paikanpäällä. Viikonlopun aikana pai-
kanpäällä ensiapu yms.

Hinta 60 €/vkonloppu tai 40 €/päivä kuljetta-
jalta. 

Ilmoittautuminen ja lisätietoa ajoleiristä:
Outi Kalliomäeltä numerosta 050 452 8481 tai 
sähköpostilla outi.kalliomaki@neste.com
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Vuosikokous

Hallituksen kokoonpano kaudella 2004 on:
• Juha Ollikainen, puheenjohta
• Miia Raukko, joka on myös kerhon sihteeri 
• Jatta White
• Vesa Karttunen
• Sami Myllys
• Rabbe Storgårds
• Timo Paavilainen
• Ville Sundberg
• Tapio Nevala

Varajäsenet:
• Hanna Warro, taloudenhoitaja
• Eija Huupponen
• Hannu Tuomainen
• Juha Friman

Kerhon www-sivuilta löydät tarkemman työn-
jaon.

Helsinki Racing Clubin vuosikokous pidettiin 
2.4. Kokous sujui yksimielisesti, henkilövalin-
nat tehtiin ilman äänestyksiä eikä taloudesta-
kaan ollut kokousväellä huomauttamista.  Jon-
kinverran keskustelua käytiin siitä, että kerhon 
lisenssillä ajavien kuskien ei tarvitse ollenkaan 
maksaa osallistumismaksua kerhon omaan ki-
saan. Satsauksen suuruus on kerhon lisenssi-
kuskien suuresta määrästä johtuen noin 6000 
euroa. Kerhon talous kuitenkin kestää satsa-
uksen ja se tullaan antamaan myös kuluvalla 
kaudella.  

Kokouksessa vahvistettiin viime kauden ti-
linpäätös, joka osoitti pitkästä aikaa tappio-
ta. Tämä johtui pääosin Endurance kilpailun 
arvioitua pienemmästä osanottajamäärästä. 
Kerhon talous on kuitenkin edelleenkin vahva 
ja hyvä. Jäsenmäärä on edelleenkin kasvussa 
ja 500 jäsenen raja on ylitetty. Toiminta jatkuu 
pääosin entisellään, mutta nuorisotoiminta ja 
Minimotot saavat näkyvämpää roolia.

Kerhoa kolme vuotta johtanut Nevalan Tapsa 
vetäytyi sivummalle ja uudeksi puheenjohta-
jaksi valittiin Juha Ollikainen.


