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8Vuosikokous 21.4.2007 
Helsinki Racing Club ry:n vuosikokous pidettiin 21.4.2007 
Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin esityslistalla olleet 
asiat hyvän työjärjestyksen mukaisesti, ruokailtiin, sau-
nottiin ja vietettiin iltaa mukavan seuran parissa.

Kuluneelta tilikaudelta 2006–2007 tilintarkastajat Peter 
Engström ja Manu Härmä myönsivät vastuuvapauden hal-
litukselle. 

HelRC:n hallituksen kokoonpanoon kaudelle 2007-2008 
tuli muutoksia. Kerhon uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Hanna Warro. Warro on toiminut HelRC:n taloudenhoi-
tajana vuodesta 2004 lähtien ja jatkaa edelleen. Kerhon 
entinen puheenjohtaja Juha Ollikainen jatkaa hallituksen 
varsinaisena jäsenenä. Hallituksen muita varsinaisia jä-
seniä ovat kerhosihteeri Miia Raukko, Rabbe Storgårds, 
Tage Axelsson, Jarkko Eriksson, Pauli Husso, Petri Rämö 
ja Hannu Tuomainen. Kerhon varajäseniä ovat Antti Siito-
nen, Tapio Nevala, Milla Nurmi ja Sami Kovalainen.

Hallituksesta pois jättäytyneitä ovat Mikko Koistinen ja 
Mika Lumiaho. Kiitos heille kuluneista vuosista hallituksen 
riveissä ja osallistumisesta Helsinki Racing Club ry:n toi-
minnan kehittämiseen.

8Ajoleiri 12.–13.5.2007, 
Virtasalmi Motopark
Alkavan ajokauden HelRC:n perinteinen ajoleiri järjestettiin 
äitienpäivä viikonloppuna 12.–13.5.2007, Virtasalmen 
Motoparkissa. 
 
Viikonloppu oli hyvin haasteellinen. Jokaisessa ajoryhmäs-
sä riitti paljon ajajia, molempina päivinä suoritetut äänten-
mittaukset toivat radalle ajamaan pyrkineille lisähaastetta 
sekä ajallisesti, että teknisesti ja kaiken lisäksi sääolosuh-
teet muuttuivat taajaan.  Kaikesta huolimatta ensimmäi-
set pyörät olivat radalla molempina päivänä klo 11.00, 
ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Ajoharjoittelu sujui mal-
likkaasti ja muutamasta hurjasta ulosajosta huolimatta 
vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin.
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4Turvallisuus

Lauantai iltapäivän aikana HelRC oli järjestänyt Sisä-Suo-
men Sammutinhuolto Oy:n kanssa yhteistyössä ajoleirille 
osallistuville mahdollisuuden johdettuun alkusammutus-
harjoitukseen vaahtosammuttimen ja palopeitteen kans-
sa. Sammutusharjoitus sai laajalti mielenkiintoa ja sam-
mutukseen osallistuneita henkilöitä oli runsaasti.

Samanaikaisesti oli myös mahdollisuus huollattaa omat, 
matkassa kulkevat vaahtosammuttimet ajan tasalle. Tä-
täkin mahdollisuutta käytettiin runsain mitoin hyödyksi ja 
sammutinhuoltoautossa tarkastajalla riitti huollettavaa 
ihan ruuhkautumiseen asti.

Pieksämäen liikkuvan poliisin yksikkö poikkesi yhteistyön 
merkeissä lauantaina paikan päällä. Komeat menopelit, 
varikkotoiminta ja yleinen turvallisuus kiinnostivat heitä 
kovasti. 

HelRC tulee tiivistämään positiivisissa merkeissä yhteis-
työtään palo- ja pelastus, sekä poliisiviranomaisten kans-
sa. HelRC:n kisoissa ja muissa järjestettävissä tapahtu-
missa tullaan siis jatkossakin näkemään kyseenomaisten 
viranomaisinstanssien edustusta.

4Kerhokisa

Kerhon jäsenille tarkoitettu oma viiden kierroksen kisa jär-
jestettiin lauantai-iltapäivästä. Kisan lähtöjärjestys perus-
tui aika-ajojen tuloksiin ja paalupaikalta lähti Pasi Sundell 
aika-ajo tuloksella 00:01:31.326.

28 kuskia starttasi kisaan ja kamppailu voitosta oli kär-
kipäässä kovaa. Voittajana maaliin selvisi Timo Viinikka 
ajalla 00:07:41.345, toisena maaliin saapui Jani Hiltu-
nen ajalla 00:07:44.078 ja kolmantena Pasi Sundell ajalla 
00:07:44.794.

Timo Viinikka, Superbike B #55
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4Timo Viinikan kuulumiset 
HelRC:n ajoleirin jälkeen

”HelRC:n ajoleiristä on muodostunut jo perinne muutaman 
viime vuoden aikana. Tänäkin vuonna leiri oli antoisa koko 
tiimimme osalta. Talven aikana kalustoon tehtyjä päivityk-
siä päästiin kokeilemaan ja samalla saatiin tuntumaa Mo-
toparkin rataan talven jälkeen.

Pyörä ja ajo tuntui vuodenaikaan nähden hyvältä, vaikka en 
ihan viime kesän aikoihin päässytkään. Kilometrien karttu-
essa pitäisi vauhtiakin löytyä vielä lisää, ja samalla pyörän 
säädötkin saadaan kohdilleen.

Lauantaina sää oli kolea ja välillä tuli muutama pisara 
vettäkin, mutta ajoa se ei onneksi pahemmin häirinnyt. 
Lauantain leikkimielisestä kerhokisasta sain erittäin hyvää 
kokemusta startin harjoitteluun ja pieneen kisaamiseen, 
kun seuraavana viikonloppuna aloitetaan kisakausi Jurvan 
Botniaringiltä.

Tulevana kesänä on tarkoituksena osallistua SM-sarjan 
Suberbike B -osakilpailuihin ja yrittää yltää mahdollisim-
man lähelle kärjen tuntumaa.”

Timo Viinikka
Superbike B #55

8200 Miles Endurance 
2.6.2007, Kemoran moottoristadion, Veteli

Jo tutuksi tullut HelRC 200 mailia Endurance kisa järjes-
tettiin tänä vuonna Kemorassa. Kilpailuun osallistui 26 
pyöräkuntaa. Itse kisa oli onnistunut ja sai osanottajilta 
positiivista palautetta. Kisa pidettiin yhteistyössä MP-
tuen kanssa.

4Endurance tuloksia:

1  Heikki Pirilä MC Muovil / Tapio Pirilä MC Muovil
 SuperBike
 02:33:00.543

2  Marko Sjöman HelRC / Jari Kallio HelRC   
SuperBike B

 02:33:26.402

3  Sami Penna MC Muovil / Markku Saarinen LrMP / 
 Jukka Häyrynen HelRC
 SuperBike
 02:34:17.171

8Kerhoetuja
AllRight tarjoaa HelRC:n jäsenille kerhoetuna 15 % alen-
nuksen kaikista tuotteista. Alennuksen saa kassalta esit-
tämällä HelRC:n uuden jäsenkortin ja tarvittaessa todista-
malla henkilöllisyytensä.

Turva tarjoaa HelRC:n jäsenille kerhoetuna erikoishinnoi-
tellut ajoneuvovakuutukset. Turvan “kasko”-vakuutus on 
seisonta-ajaton ja se on voimassa myös rata-tapahtumis-
sa korotetulla omavastuulla. Turvasta saat myös kilvet-
tömään pyörääsi liikennevakuutuksen ja osakaskon (palo-
varkaus). Voit pyytää tarjousta samalla auto-, koti- yms. 
vakuutuksista.

Vakuutuskyselyt osoitteeseen vakuutus@helrc.com, kirjoi-
ta viestiin nimesi, yhteystietosi ja ajoneuvojesi tiedot. Väli-
tämme yhteydenoton edelleen Turvaan, josta ollaan sinuun 
suoraan yhteydessä.

8Syksyllä tapahtuvaa

4RR – SM kauden päätöskisa 
25.–26.8.2007

Helsinki Racing Club järjestää perinteisesti Road Racingin 
SM-kauden päätöskisan Virtasalmella, Motoparkissa 25.–
26.8.2007. Lippujen hinnat ovat la 10€, su 15€ tai la–su 
15€. 125 ksm:llä ilmaiseksi sisään. Tervetuloa seuraa-
maan RR kauden 2007 viimeistä jännittävää SM-kisaa! 

4HelRC 20 vuotta ja pikkujoulut

Kuluvana syksynä tulee kuluneeksi 20 vuotta kerhon pe-
rustamisesta. Lauantaina 17.11.2007 juhlimme pyöreitä 
vuosia ja samalla vietämme kerhon pikkujouluja. Juhlien 
pitopaikkana on Helsinki. Tarkemmat yksityiskohdat ilmoi-
tetaan myöhempänä ajankohtana.

HelRC:n hallitus 
toivottaa oikein 
hyvää juhannusta!
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Helsinki Racing Club ry c/o Miia Raukko, Martinniitty 5 as 1, 02270 Espoo, www.helrc.com

www.helrc.com

Road
Racing SM

RR-kauden SM-finaali 2007

Road
Racing SM

RR-kauden SM-finaali 2007

Tarkka ohjelma: www.helrc.com

Liput: la 10 e, su / koko viikonloppu 15 e
125 ksm:llä ilmaiseksi sisään!

25.–26.8.2007
Motopark Virtasalmi

25.–26.8.2007
Motopark Virtasalmi

Helsinki Racing Club
Motorcycle roadracing
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