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8Ratahauskaa – Road Racing 
harrastuksena
MP-messuilla lanseerattiin Mikko Paason ja Juha Ollikaisen 
kirjoittama Road Racing –lajiin liittyvä Ratahauskaa-kirja. Kir-
ja syntyi tarpeesta rohkaista motoristeja löytämään ajamisen 
ilo turvallisemmissa olosuhteissa kuin tavallinen tieliikenneym-
päristö. Radalla voi nautiskella omaksi ilokseen tai ajaa kilpaa 
omaksi ja tiimin iloksi, miten vain. 

Kirjaan on koottu runsaasti faktatie-
toa ajamisesta, varusteista, kisoista, 
säännöistä sekä moottorikerhoista ja 
-radoista maustettuna oman koke-
muksen kautta syntyneillä ajatuksilla 
ja huomioilla. 

Kirjaa myy Alfamer. 
Tarkemmat tiedot www.helrc.com.

Odotellessamme asfalttien kuivumista on hyvä tässä vaihees-
sa merkitä kalenteriin HelRC:n kuluvan vuoden tapahtumia ja 
päivämääriä, joita on tähän mennessä lyöty lukkoon. Muistakaa 
seurata aktiivisesti kerhon nettisivuja, www.helrc.com, sieltä 
löytyvät aina uusimmat ja ajan tasalla olevat viimeisimmät tie-
dot tapahtumiin liittyen.

Totutusta poiketen HelRC:llä ei ollut tänä vuonna omaa messu-
osastoa. Kyseistä aikaa ei silti ”hukattu” kerhon taholla, vaan 
hallitus piti tehokkaan suunnittelusession, jossa mietittiin tule-
van vuoden tapahtumia ja tapahtumien linjauksia. Nyt kun pyörät 
pyörivät, saamme hyvissä ajoin kaiken oleellisen informaation 
jäsenillemme jakoon.

Tulevan kauden hallitus käsittelee ensi vuoden MP –messuihin 
liittyviä asioita alkavalla kaudella. Ideoita, toiveita ja palautetta 
messuihin liittyen HelRC:n osaton kehittämistä varten ja kerhon 
toiminnasta yleensä, saa lähettää kenelle tahansa hallituksen 
jäsenistä. Meiliosoitteet löytyvät www.helrc.com/hallitus. 

Mikko Paaso & Juha Ollikainen

RATAHAUSKAARATAHAUSKAA
– Road Racing harrastuksena –

MP-MESSUT 2008 MP-MESSUT 2008 
 PIDETTY JA VIRALLINEN   PIDETTY JA VIRALLINEN  
  MP-KAUSI 2008 AVATTU!  MP-KAUSI 2008 AVATTU!
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8Vuosikokous 8.3.2008, 
Uunisaari, Helsinki
Varsinainen HelRC:n Vuosikokous pidetään lauantaina 8.3.2003 
kello 16:00 alkaen. Paikkana Uunisaari, Helsinki. Kokouksen 
jälkeen kerho tarjoaa vuosikokoukseen osallistujille buffet- päi-
vällisen ja kokous saunan. Uunisaaren saunat ovat varatut aina 
klo 21.00 saakka. Omat saunomisvälineet mukaan! Kokouksen 
asialistalla käsitellään vuosikertomus 2007, tilinpäätös 2007, 
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008, HelRC:n hal-
litus vuodelle 2008 ja muut esille tulevat asiat. Ilmoittautumiset 
23.2.2008 mennessä (ilmoittautuminen@helrc.com). 

8Jäsenmaksut vuodelle 2008
Vuonna 2008 jäsenmaksut säilyvät ennallaan. Jäsenmaksu mak-
setaan kerhon tilille NORDEA: 215018-5490. Maksun viiteosi-
oon kirjaa jäsenen (+perhejäsenen) nimi, syntymävuosi ja sähkö-
postiosoite (+mahdollisesti muuttuneet muut yhteystiedot)
• Perusjäsenen vuosimaksu 20 euroa
• Perhejäsenen vuosimaksu 10 euroa
• Alle 16 v. 10 euroa
Jäsenmaksut oltava maksettuina helmikuun loppuun mennessä. 
Vuositarra jäsenkorttiin toimitetaan maaliskuun alussa maksun 
maksaneille.

8Etuja jäsenille
HelRC:n jäsenyydestä on hyötyä usein eri tavoin. 

4Kilpakuljettajille
Road Racing -kilpaileminen on kerhon ydinajatus. Tämän johdos-
ta kerho pyrkii edistämään jäsentensä kilpailutoimintaa monin 
tavoin. Alla voimassa olevia etuja kilpakuljettajille (muutokset 
mahdollisia - niistä tiedotetaan erikseen).

4Ilmoittautumismaksut
Kerho on perinteisesti tarjonnut HelRC:n lisenssillä kilpaileville 
kuljettajille mahdollisuuden osallistua järjestämäänsä SM-osa-
kilpailuun ilman ilmoittautumismaksua. Alle 16-vuotiaille kuljet-
tajille kerho on tarjonnut mahdollisuuden tämän lisäksi myös 
yhden (1) muun SM-osakilpailun ilmoittautumismaksun maksa-
miseen kerhon puolesta.

4Ajoleiri
Kerhon ajoleirillä kerhon lisenssikuljettajille on järjestetty har-
joituskisa ja jäsenten ja lisenssikuljettajien osallistumismaksu 
ajoleirille on ollut muita alhaisempi.

4Koulutukset
Kerho järjestää RR-Stara -koulutusta kilpakuljettajille.

4Toimitsijoille
Kilpailuja ei saada järjestettyä ilman osaavia toimitsijoita. Toi-
mitsijana olo on myös hyvä tapa päästä seuraamaan kilpatoi-
mintaa aitiopaikalta. Toimitsijoille kerho järjestää koulutusta 
sekä tarjoaa vastuullisia tehtäviä kilpailuissa. Kerhon toimitsijoi-
ta on mukana myös muiden kerhojen järjestämissä kilpailuissa. 

4Kaikille jäsenille
Kerho on neuvotellut ja saanut jäsenetuja eri yrityksiin. Jäsen-
edut saa esittämällä voimassaolevan HelRC:n jäsenkortin, ellei 
toisin ole mainittu.

MP-VARUSTEITA: 
ALLRIGHT
AllRight (Virkatie 7, 01510 Vantaa) tarjoaa HelRC:n jäsenille 
kerhoetuna 15% alennuksen kaikista tuotteista. Alennuksen saa 
kassalta esittämälllä HelRC:n uuden jäsenkortin ja tarvittaessa 
todistamalla henkilöllisyytensä. http://www.allright.fi / 

AUTO-ARTIKKELI
20% alennus kaikista MP-öljyistä ja MP-voiteluaineista. AUTO-
ARTIKKELI Oy, Urheilutie 8 01370 VANTAA 09-8237988, e-
mail info@poistatämäauto-artikkeli.fi  Yhteyshenkilö: Janne Jou-
sikallio    http://www.auto-artikkeli.fi / 

EUROBIKER
Helsinki (Valimotie 4, 00380 Helsinki) Yhteyshenkilö: Saku Erik-
kilä p. +358 40 522 7027 Mm. kisanahkoja. Alennus HelRC:
n jäsenistölle 15-20%, jäsenkortti mukaan kaupoille mennessä. 
http://www.eurobiker.fi /

LAHDEN BIKE POINT
LAHTI, puh 03-783 4805 antaa alennusta puvuista 15%,ren-
kaista jarrupaloista ja tarvikkeista 15% ja kaikista varaosista10 
%Yhteyshenkilö on Heikki Kopra http://www.bikepoint.fi /wb/

FRANK NYMAN
Frank Nyman Oy, Palomiehentie 8, 02700, KAUNIAINEN tarjo-
aa kerhon jäsenille 15 - 20% alennuksen kaikista ajovarusteista. 
Lisätiedot Ben Nyman 09-505 3015. LAAJA VALIKOIMA TAR-
VIKKEITA AINA KILPAILUKYKYISEEN HINTAAN!!! http://www.
franknyman.com/

HOUSE OF BIKES/HD CENTER
Lämmittäjänkatu 6, 00880, HELSINKITäyden palvelun moottori-
pyörätavaratalo. Tarvikkeista saat 15 %:n alennuksen.Yhteyshen-
kilö on Timo Mäkinen 09-686 0810. http://www.houseofbikes.fi /

STORM MOTOR
Ruosilankuja 3 F, 00390, HELSINKIkaikki varaosat, ajokamat 
ja tarvikkeet saat Stormilta 10%:n alennuksella (Myös TURUN 
myymälästä!). Alennus on sovittu Jyrki Stormin kanssa. http://
www.storm-motor.fi /

MOTOKOKKOLA 
Motokokkolan webshopista www.motokokkola.fi  löydät monia 
tuiki tarpeellisia tuotteita. Moto Kokkolan Ville Kiviranta - (06) 
822 2313 -, tuttu mies RR-radoiltakin, on luvannut HelRC:n 
jäsenille hyvät alennukset tuotteista. 

MC-RACING
MC-Racing, Jäkkitie 10, 01300, VANTAA antaa työsuorituksis-
ta (huollot ja rakentelut) 10 %:n alen jäsenillemme. Alennus ei 
koske varaosia. Yhteyshenkilö Pentti Elo 09-826 636 tai 0400-
618 400.



Racing News helmikuu 2008

POWER MP SHOP
Power MP Shop Oy, Tikkurilantie 68, 01300, VANTAAantaa 
15%:n alennuksen kaikista tarvikkeista ja myös huoltotoimista 
(ei uusista mopoista eikä pärristä!) Yhteyshenkilönä toimii Sep-
po Savolainen

MUUTA: 
PALOSAMMUTTIMIA
Palosammutinhuolto eli PSH, myöntää jäsenistöllemme 20 % 
alennuksen.Osoitteet: Akkutie 16, 00770 Helsinki (Tattarisuo) 
ja Riihitontuntie 14, 02220 Espoo (Niittykumpu).

OPTIIKKAA
Silmäasema. Lohjantähti, kauppakatu 5 - 9, 08100, LOHJAtar-
joaa kerhon jäsenille peräti 15% alennusta normaalihintaisista 
tuotteista.Lisätietoja antaa Jukka Strandberg, 040-771 0081.
VERTAILE HINTAA - MIETI MISTÄ RAYBANISI HANKIT!

VAKUUTUKSIA
Moottoripyörän vakuutussopimus TURVA:sta. Lisätietoja tästä 
saat sähköpostilla osoitteesta vakuutus(at)helrc.com 

8Tapahtumat 2008
4Vuosikokous 8.3.2008

4SML:n A+B toimitsijakoulutusta 
15.-16.3.2008 Pajulahdessa
Lisää tietoa Moottoriliiton tiedotteesta. Huomioithan, että RR-
tehtäviin vaadittava RR-täydennyskurssi on tulossa 12.4.2008 
Pasilassa. Ilmoittautumiset koulutukseen hoidetaan kerhon 
kautta eli jos haluat mukaan niin ilmoittaudu kerhon sihteerille 
(miia.raukko (at) helrc.com)

4Ensiapukoulutusta 26.3. ja 2.4.2008 Helsinki
Mahdollisuus muutamalle nopeimmalle ilmoittautua ensiapukou-
lutukseen. Koulutus järjestetään Helsingin Pasilassa (tarkentuu 
- lisätietoa ilmoittautuneille) 2x4 tuntia 26.3. kello 16:30-
20:30 ja 2.4.2008 16:30-20:30. Ilmoittautumiset (ilmoittau-
tuminen@helrc.com) mahdollisimman pian. Mahdollisesta pe-
ruutuksesta ilmoitetaan erikseen. Koulutus on kerhon jäsenille 
maksuton. 

4Ratatuomarikoulutus – RR-ratatuomarin tehtävät 
9.4.2008 Helsinki
9.4.2008 kello 18:00, Paikka Helsingissä (tarkentuu). Koulut-
tajina Tapio Nevala, Antti Siitonen ja Tage Axelsson. Ilmoittau-
tumiset 26.3.2008 mennessä (ilmoittautuminen@helrc.com). 
Tilaisuus järjestetään, jos ilmoittautumisia tulee vähintään 10. 
Mahdollisesta peruutuksesta ilmoitetaan erikseen. Koulutus on 
kerhon jäsenille maksuton. 

4RR-stara - Mitä kilpakuljettajan olisi hyvä tietää? 
24.4.2008 Helsinki
24.4.2008 kello 18:00, Paikka Helsingissä (tarkentuu). Kou-
luttajina Juha Ollikainen ja Petri Rämö. Ilmoittautumiset 10.4. 
mennessä (ilmoittautuminen@helrc.com). Tilaisuus järjeste-
tään, jos ilmoittautumisia tulee vähintään 10. Mahdollisesta 

peruutuksesta ilmoitetaan erikseen. Koulutus on kerhon jäse-
nille maksuton.

4Ajoleiri 2008 - Motopark 10.-11.5.2008
Kerhon perinteinen kevätajoleiri järjestetään tänä vuonna Virta-
salmella Motoparkissa.

Ajoryhmiä on kolme: 
• katukuskit
• kilvettömät A (kokeneet kilpakuskit)
• kilvettömät B (aloittelevat kilpakuskit ja harrastelijat) 

HUOM! Jos olet kiinnostunut tulemaan leirille hommiin (ensisi-
jaisesti ratatuomariksi), saat työpanostasi vastaan ajaa radalla 
noin puolet ajasta ja majoitus sekä ruokailut järjestyvät kerhon 
puolesta.

KERHOKISA! Kerhon lisenssikuskeille 5 kierroksen harjoituskisa 
lauantaina iltapäivällä kello 17:00 jälkeen aikaisempien vuosien 
mukaisesti.

HINTA 1 PÄIVÄ 2 PÄIVÄÄ 
HelRC:n lisenssikuski 55 € 85 €
HelRC:n jäsen 60 € 95 €
ei-jäsen  80 € 120 €
töissä 0 € 0 €

Ilmoittaudu mukaan:
Varmistaaksesi paikkasi ajoleirillä ilmoittaudu weblomakkeella 
linkistä: ILMOITTAUTUMINEN HELRC:N AJOLEIRILLE 
www.helrc.com sivuston kautta kohta Ajoleiri 2008
Radan kapasiteetti on 33 pyörää/ryhmä. Ryhmän ajoaika on ker-
ralla 20 minuuttia. 

HUOM! Ilmoittautuminen vahvistetaaan maksamalla osallistu-
mismaksu. Leiri maksetaan 30.4.2007 mennessä kerhon tilille 
215018-5490 (sama kuin jäsenmaksussakin). 

HUOM! Määräaikaan mennessä maksamatta jättäneet tipute-
taan listalta ja paikat jaetaan jonossa oleville! 

Muuta
La 10.5. klo 12-16 välisenä aikana Motoparkissa on ajoleiril-
le osallistuvien kuskien ja tiimien mahdollisuus tarkastuttaa ja 
huollattaa palosammutin! Sammutin asianmukaisine huoltomer-
kintöineen on kilpailuissa pakollinen varuste varikolla! 

Muistathan että sammuttimien, jotka ovat autossa, veneessä, 
asuntoautossa tai -vaunussa, pakollinen tarkastusväli on yksi 
vuosi johtuen sammuttimeen aiheutuvasta tärinästä liikkuvassa 
kulkuneuvossa.

Sammuttimen normaali käyttötarkastus on omakustanteinen ja  
maksaa n. 6 e/kpl.

HelRC järjestää asian yhteistyössä Sisä-Suomen Sammutin-
huolto OY:n kanssa. Paikan päällä on myös mahdollisuus ostaa 
eri kilomääräisiä (50 kg ja alle) palosammuttimia!
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Helsinki Racing Club ry c/o Miia Raukko, Martinniitty 5 as 1, 02770 Espoo, www.helrc.com

4Endurance-kisa 19.-20.7.2008 Kemora
Endurance-kisa järjestettäneen pidempänä kuin aikaisempina 
vuosina. Tarkempaa infoa kevään kuluessa.

4SM-kisat 30.-31.8.2008 Motopark

42. Vuosikokous perjantaina 7.11.2008
Syksyn vuosikokous alkaa klo 17.30 Ravintola Pääpostissa, Hel-
singissä. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset syksyn kulues-
sa!

4HelRC:n pikkujoulut 22.11.2008
Pidetään lauantaina 22.11.2008 helsingissä. Pitopaikka ja illan 
ohjelma tarkentuvat syksyn kuluessa.

HUOM!  Tapahtumaviikonloput, -paikat ja ajat tarkentuvat ke-
vätpuolella. Voit kuitenkin merkitä jo tapahtumat kalenteriin 
valmiiksi. Tietojen varmentuessa informoimme niistä heti net-
tisivuillamme!

8Helsinki Racing Club ry. 
20 Vuotta
Kerho on saavuttanut kunniakkaasti 20 vuoden iän ja tapahtu-
maa juhlistettiin asiaan kuuluvin menoin 17.11.2007 Suomen-
linnan Upseerikerholla, Helsingissä.

Juhlamenot aloitettiin klo 17.00 puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan kätellessä ja toivottaessa tervetulleeksi kaikki vieraat. 
Juhliin saapui väkeä ympäri Suomea, kaukaisin vieras aina Es-
panjasta saakka. Ruokasaliin asettautumisen jälkeen vuorossa 
oli avauspuhe ja onnittelumaljat kerhon 20 – vuotis taipaleen 
kunniaksi.  

Maittavan aterian jälkeen jaettiin juhlavuoden kunniaksi ”Ansioi-
tuneen Toimitsijan palkinto 2007” normaalien toimitsijapalkin-
tojen sijaan.

HelRC:n Ansioituneen Toimitsijan palkinnon saajia 
vuonna 2007 olivat:
• Pentti Haapanen - Pitkä toimitsijaura ratatuomarina 
• Jaakko Liira - Pitkä toimitsijaura ratatuomarina, tuomaris-

ton jäsenenä ja kisojen valvojana 
• Ulf Nylund - Mies, jonka kaikki tuntevat! Pitkästä elämäntyös-

tä Road Racing lajin parissa 
• Kari Pasanen - Pitkä toimitsijaura ratatuomarina 
• Risto Remes - Pitkä toimitsijaura ratatuomarina ja romu-

autokuskina 
• Juha-Mikko Tuokko - Pitkä toimitsijaura ratatuomarina

Vuoden kuski 2007 – palkinto: 
• Marko Aarnio (Supersport) - SM 2.sija vuodelle 2007

Vuoden tulokas 2007 – palkinto:
• Niklas Ajo (MiniGP) - HelRC:n nuori kuski, nouseva lupaus, 

Mini GP sarjan voittaja

Vuoden yhteisyökumppani 2007 – palkinto:
• Lexus Finland - Ymmärtäväinen yhteistyökumppani. Autoja 

on saanut lainaksi, vaikka kaikki niistä eivät ole palautuneet 
takaisin liikkeeseen aivan priimassa kunnossa.

Vuonna 2007 SML:n ajajamerkin saaneet
• 250 cc, Olav Åhlberg, pronssinen ajajamerkki
• B1000, Timo Viinikka, pronssinen ajajamerkki

Vuonna 2007 SML:n ansiomerkin saaneet
• Antti Siitonen – Ansioituneesta työstä, asioiden eteenpäin 

viemisestä ja kehittämisestä  kerhotoiminnan parissa

Oikein mukavaa alkavaa kevättä 2008 kaikille 
ja turvallista ajokauden alkua!


