
JÄSENMAKSU 
Jäsenmaksun suuruus on 20 euroa varsinaiselta jäseneltä. 
Perhejäseniltä ja nuorisojäseniltä 10 euroa. Perhejäsen on 
täysvaltainen jäsen, mutta hänelle ei erikseen lähetetä kerhon postia. 
Perhejäseneksi voi liittyä jonkun perusjäsenen kanssa samassa 
taloudessa asuva. Nuorisojäsen on sellainen, joka ei täytä ko. vuonna 
vielä 16 vuotta.   
 
Jäsenmaksusta ei lähetetätä erikseen maksulappua. Jäsenmaksu 
maksetaan kerhon tilille Nordea 215018-5490.  Laita viitteeksi 
koko nimesi. Jos osoitteesi on muuttunut, niin laita myös uusi osoite. 
Jäsenmaksu on maksettava 10.5.2002 mennessä. Jäsenkortit 
postitetaan ko. päivään mennessä jäsenmaksunsa maksaneille 
toukokuun aikana.  
 
SML:N AJOLEIRI 
Road Racing -lajiryhmä järjestää ajoleirin Jurvan Botniaringillä 01.-
02.06.2002. Ajoleiri on tarkoitettu lisenssin omaaville ajajille, 
kertalisenssin voi ostaa paikan päällä.  Uusille ajajille myös 
teoriaopetusta.  Hinta 60,- €/viikonloppu/ajaja. Viikonloppuna paikan 
päällä transponder -ajanotto, ratatuomarit sekä ensiapu.   
 
Viikonlopun aikana tehdään ajajille + max. 3 avustajalle kuvalliset 
henkilökortit kaudelle. Osanottajien muistettava ottaa mukaan leirille 
valokuvat.  Lisätietoja leiristä; Outi Kalliomäki, p. 050-452 8481. 
 
MINIMOTOKISAT Jakamara-HelRC MiniMoto Racing 3-4.8. 
HelRC järjestää yhdessä JaKaMaRa kerhon kanssa Jämsässä 
minimotokisat 3-4.8.  Lisätietoja saat mm.  JaKaMaRa-kerhon 
kotisivuilta  www. jakamara.com ja myös HelRC:n omilta sivuilta.   
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KEVÄTKOKOUS  
Helsinki Racing Club r.y:n kevätkokous pidettiin 9.3.  Uunisaaressa 
Helsingin edustalla.  Kokouksessa oli runsaslukuinen ja iloinen joukko 
jäseniä. Kokous päättyi hyvissä ajoin, sen jälkeen saunottiin ja sitten 
suurin osa joukosta päätyi Putkaan (ravintola Kasarmikadulla).  
 
Kokouksessa  vahvistettiin tilinpäätös viime tilikaudelta, joka osoitti 
mukavasti voittoa.  Kokous vahvisti hallituksen esittämän 
toimintasuunnitelman, joka on ohessa.  
 
Kerhon puheenjohtajana jatkaa Tapio Nevala.  Hallituksen muita 
jatkavia jäseniä ovat Kai Pasanen (varapuheenjohtaja), Taru Korhonen 
(rahastonhoitaja),  Tea Smeds (sihteeri) ja Visa Parviainen. Uusina 
hallitukseen valittiin Kitta  Reisto, Timo Paavilainen, Sami Myllys ja 
Rabbe Storgårds. Varajäseninä jatkavat Minna Karikivi ja Jouni 
Kuisma. Uusiksi varajäseniksi valittiin Marjatta White ja Vesa  
Karttunen.  
 

RATATUOMARIKOULUTUS 
Ratatuomarikoulutus järjestettiin   10.4. Tattarisuolla.  Paikalla oli 26 
uutta ja vanhaa ratatuomaria.  Ks. Tompan kuvat kerhon kotisivulta. 
 



AJOTEKNIIKKAKOULUTUS 
Bernerin Juha pitää  24.4. klo 18.00 rata-ajotekniikan teoriatunnin. 
Koulutuspaikka on Tattarisuolla Helsingin kaupungin 
nuorisoasiainkeskuksen tiloissa.  Koulutus on tarkoitettu kerhon 
jäsenille. Tilaisuuteen on ilmoittautunut jo 37 kerhon jäsentä, joten 
pidä kiirettä jos meinaat vielä ehtiä  mukaan.   Ilmoittautumiset 
22.4.mennessä Tapsalle tapio.nevala@kolumbus.fi tai 09-88701997. 
 
AHVENISTO  18.05. (la) klo 09:00-12:00 
Ahveniston ensimmäinen ajoharjoittelupäivä on  18.05. 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);  
    Hidas (ensikertalaisille ja muuten ajotuntumaa hakeville) 
    Nopea  (rata-ajokokemusta jo omaaville) 
    Tosi nopea  (kokeneemmille kuljettajille) 
 
Ennakkomaksu on maksettava 5 päivää ennen ko. 
ajoharjoittelupäivää kerhon tilille Nordea 215018-5490. 
Lisätietoihin maininta Ahvenisto,  ko. päivämäärä, puhelinnumero sekä 
ryhmä.  Ensikertalaisille ja muille halukkaille annetaan tänäkin vuonna 
opastusta paitsi ratakäyttäytymisessä myös ajolinjoissa ja 
vastaavissa. Kyse ei ole kilpa-ajoharjoittelusta. 
 
Muut Ahveniston ajoharjoittelupäivät:    
    19.06. -02 (ke) klo 16:00-20:00 
    01.07. –02 (ma) klo 16:00-20:00  
    17.07. –02 (ke) klo 16:00-20:00 (myös rekisteröimättömät) 
    01.09. –02 (su) klo 11:00-15:00 

 

JURVAN AJOLEIRI 25.5-26.5 
HelRC järjestää Jurvassa ajoleirin 25.5-26.5.2002.  Leiri on 
tarkoitettu sekä rata-ajoa aloitteleville että kokeneemmille kuskeille  
ja kaikille siltä väliltä.  Ajoleirille saavat osallistua myös kerhon 
lisensillä ajavat kisakuskit.  Sallittu ajoaika  Jurvan radalla on tosi 
pitkä, joten ajoaikaa löytyy!  Naiskuskeille varataan  omia ajovuoroja.   
Ennakkoilmoittautumiset Rabbe Storgårdsille 
rabbe.storgards@turkuamk.fi gsm 050-5985762 tai Tapsalle. 
Ennakkoilmoittautuminen tulee vielä vahvistaa maksamalla 
osallistumismaksu 20.5. mennessä  kerhon tilille Nordea 215018-5490.  
        Jäsenet   Ei-jäsenet  
Leirin  hinta on  2 pv    50 e  65 e 
                         1 pv   35 e          45 e 
 
Kerhon lisenssillä ajavat kuskeilta veloitetaan 30 euroa. 
 
Jos joku haluaa tulla leirille järjestelytehtäviin, niin ota yhteys 
Rabbeen tai Tapsaan. Järjestelytehtäviin osallistuville järjestetään 
majoitus ja ruokailu. Jos osallistut yhdeksi päiväksi järjestelyhommiin 
(ratatuomariksi tms), niin toisena voit ajaa ilmaiseksi. 
 
Majoitusta voi kysellä Lintuharjun ratsutilalta (n. 1 km radalta 
Kauhajoelle päin) p. 06-363 2047 tai Säläisjärven leirintäalueelta (n. 3 
km radalta Jurvaan päin) p. 06-363 2122 tai 0400-567 575.  
 
KILPAILULISENSSIT 
Kilpailulisenssihakemus lähetetään jäsenmaksunsa maksaneille 
kisakuskeille.  Lisenssihakemuksen voit pyytää Tealta. Jos sinulla ei ole 
aiemmin ollut lisenssiä, niin ilmoita lisenssin tarpeesta  vielä erikseen 
Tealle gsm 040-539 2131,  tea.s@kolumbus.fi.   
 
Huom! HelRC:n lisenssillä ajavat kuljettajat saavat osallistua kerhon 
omiin kisoihin ilman osanottomaksua.  
 


