
AHVENISTO  01.09.  (su) klo 11:00-15:00 
 

Ahveniston kauden viimeinen ajoharjoittelupäivä on 1.9. 
Osanottomaksu on kerhon jäseniltä 10 euroa ja muilta 15 euroa.  Ko. 
päivä on varattu vain katukäyttöön rekisteröidyille pyörille. 
 
Radalle otetaan max 26 pyörää per ryhmä.  Ennakomaksun maksamalla 
voi varmistaa  pääsyn mukaan.  Muiden osalta  radalle pääseminen on  
kiinni osallistujien määrästä.  Pyörät jaetaan Ahvenistolla aiemman 
mukaisesti kolmeen ryhmään 
 
Ennakkomaksu on maksettava 5 päivää ennen ko. ajoharjoittelupäivää 
kerhon tilille Nordea 215018-5490. Lisätietoihin maininta Ahvenisto,  
ko. päivämäärä, puhelinnumero sekä ryhmä.   
 
 
HELRC – TAKKEJA TAAS SAATAVILLA ! 
 
MP-asun valmistamia takkeja Helsinki Racing Club brodeerauksella on 
nyt saatavilla tilauksesta. Kokoja löytyy entisten (S-XXL) lisäksi nyt 
myös isoille miehille (XXXL). Hintaa takilla on 75 euroa ja 2 euron 
lisähintaan rintaan on mahdollista saada oma tai tiimin nimi.  
Jos olet vielä vailla kerhoasustetta, niin ota yhteyttä MP-asuun ja tee 
tilauksesi 16.8. mennessä. Takit valmistetaan elokuun lopussa ja ovat 
näin noudettavissa syyskuun alusta Allright:sta juuri sopivasti ennen 
Motoparkin kisoja. 
 
Tilaukset ja lisätiedot: Anne Pulkkinen All Right Finland Oy / MP-Asu 
tel: +358-9-8770-5040 
e-mail: anne.pulkkinen@mp-asu.com 
 

   

Yhteystiedot:   Helsinki Racing Club ry  

c/o Tea Smeds Tehtaankatu 3 A 4 00140 Helsinki 
www.helrc.com 

 
    

HelRC:n kerhotiedote 
 4/2002 Elokuu 

 
 
 

 
RR – kausi kovassa vauhdissa 

 

 
  Mika Lehtinen, HelRC             kuva Sami Myllys 

 
 

JÄSENMAKSU !  
 
Osalla teistä on vielä maksamatta kuluvan kauden jäsenmaksu. Hoida 
asia pikaisesti kuntoon, jotta saat jäsenkortin ja sen myötä kaikki 
edut käyttöösi. Jäsenmaksun suuruushan on 20 euroa varsinaiselta 
jäseneltä, perhejäseniltä ja nuorisojäseniltä ainoastaan 10 euroa 
 
 
Jäsenmaksu maksetaan kerhon tilille Nordea 215018-5490.  Laita 
viitteeksi koko nimesi.  
 
 
 



 
JaKaMaRa – HelRC Minimoto Racing 2002 
 

 
Atso  Heiskanen, KMK         kuva Sami Myllys 

 

Kauden 2. minimoto-kilpailu järjestettiin 3.-4.8. Jämsän FK radalla 
Helsinki Racing Club:n ja JaKaMara:n yhteistyönä. Mukana oli 
yhteensä 28 kuljettajaa junior ja senior luokissa. Junioreiden nopein 
oli sunnuntain kummassakin lähdössä Turun moottorikerhon Aleksi 
Kuitunen ja toiseksi nopeinta vauhtia piti tyylikkäästi ajanut Kuopion 
moottorikerhon Atso Heiskanen, kolmanneksi tuli TMK:n Niko 
Mäkinen. HelRC:tä edustava nuori lupaus Vili Tittonen ajoi neljänneksi 
tehtyään ensimmäisessä lähdössä polttoaineen loputtua nopean 
varikkopysähdyksen. 
 
Senior A – luokan nopein oli kummassakin lähdössä KMK:n Ilkka 
Ahonen, Senior B – luokassa molemmat lähdöt vei nimiinsä Imatran 
moottorikerhon Juha Kallio. Raskainta Senior C –luokkaa hallitsi IMK:n 
Rami Hämäläinen. 
 
Lisätiedot kilpailusta ja minimotoista: www.helrc.com  ja 
www.jakamara.com  
 
Seuraava minimotojen osakilpailu ajetaan 7.-8.9. Kiteellä. 
 

TOIMITSIJOITA KAIVATAAN HELRC:N KISOIHIN ! 
 
SM-kauden finaali ajetaan taas totuttuun tapaan HelRC:n 
järjestämänä Virtasalmen Motoparkissa 14.-15.9.  Toimitsijoita 
tarvitaan taas paljon ja talkoolaisille on tänäkin vuonna järjestetty 
majoitus, ruokailu ja illlanviettoa. Ilmoittautumalla mukaan 
ratatuomariksi pääset seuraamaan kisoja ilmaiseksi parhailta paikoilta 
radan varresta. Ota yhteyttä Tapsaan tai Rabbeen. 
 
Tapio Nevala,  09-8870 1997 tai tapio.nevala@kolumbus.fi 
Rabbe Storgårds,  050-5985 762  tai rabbe.storgards@turkuamk.fi 
 
Toimitsijoita tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin ja koulutusta 
järjestetään tarvittaessa paikanpäällä. 
 
 
KERHON KUSKIT MAAILMALLA 
 
Manninen Sidecar Racing,  Saksan Schleizsissa kauden toisessa EM –
osakilpailussa hienosti aika-ajon 5. Kilpailu peruttiin turva-auton 
levitettyä öljyt radalle. 
 

SYKSYN TAPAHTUMIA 
 
Viime talvena suositut koulutusillat uusitaan syys- ja marrakuun 
aikana. Suunnitteilla on Marko Reinikaisen ajatuksia alustan 
säätämisestä, Erkki Siukolan oppeja moottorin viritykseen sekä 
Arwidsonin Hannu Lapin vinkkejä rengasasioissa. Lisäksi 
moottoripyöräilijöille suunnattu Ensiapu-kurssi tullaan järjestämään 
tänäkin syksynä. 
 
Näistä  kuten muistakin tulevista tapahtumista saat lisätietoa 
uudistetulta kerhon webbi-sivulta, osoitteesta  www.helrc.com  
  


