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loksissa kymmenen parhaan joukossa on 4 HelRC:n kuljettajaa 
– näistä nopeimman Niko Peltosen ollessa viidentenä.

Kaudella on edessä vielä monta mielenkiintoista kilpailuviikonlop-
pua. Näiden ajankohdat löydät tämän kerhotiedotteen lopusta 
kohdasta tulevia tapahtumia.

Kerhomme erityinen huomio tänä kesänä tulee olemaan Endu-
rance –kilpailussa, joka tänä vuonna järjestetään osana ERF-
sarjaa eli tulossa on kansainvälinen kilpailuviikonloppu Kemoralla 
19.-20.7.2008 kuuden ja neljän tunnin lähtöineen. Tästä johtu-
en tämä Racing News on Endurancen teemanumero – pyrimme 
kattamaan aihetta parista eri näkökulmasta.

Hallinnollista asiaa - HelRC:n hallituksessa tapahtui muutoksia 
maaliskuun vuosikokouksessa. Itse aloitin uutena puheenjohta-
jana ja hallitukseen tuli myös uusia henkilöitä – Olli E Immonen 
ja Jorma Nybergh. Kerhon yhteystiedot ja hallituksen jäsenten 
vastuualueet löydät www.helrc.com ja sieltä yhteystiedot.

Vauhdikasta kesää,

Antti Siitonen,
Puheenjohtaja

Tätä kirjoittaessani on Botniaringillä juuri käyty taistoa kauden 
ensimmäistä SM- ja Cup –pisteistä. Kilpailuiden tuloksia katsel-
lessa hieman harmittaa etten itse päässyt paikanpäälle seuraa-
maan. Kauden avauksessa on aina jännitystä mukana kun pää-
see näkemään miten talven aikana on kauteen valmistauduttu ja 
miten uudet kuljettaja-pyörä yhdistelmät toimivat.

HelRC:n kuljettajien osalta tilanne näyttää mielenkiintoiselta 
kauden tulevia koitoksia ajatellen. HelRC:n kuljettajilla on myös 
erittäin hyvät asemat Viron Riverman Estonian Championship 
2008 sarjassa – kärkipaikoilta löytyy kerhon kuljettajia. Tarkat 
sijoitukset löydät tiedotteen lopusta pikku-uutisista.

SM-sarjoissa Teemu Mattila on sijalla kolme GP125-luokassa, 
Marko Aarnio sijalla neljä Superstock 600 –luokassa ja Aku 
Uusikari yhdeksäntenä samassa luokassa. Timo Paavilainen on 
paras HelRC:läinen Superbike-luokassa sijalla seitsemän.

Suomen Cup-sarjoissa puolestaan Olav Åhlberg  kaatui toiselta 
paikalta ja jäi valitettavasti pisteittä GP250-luokassa. Tuukka 
Korhonen on samassa luokassa sijalla seitsemän.

Superbike B:ssä  kymmenen parhaan joukossa on 5 HelRC:n 
kuljettajaa ja näistä nopeimman Kari Heikkilän johtaessa sarjaa 
ensimmäisen kisan jälkeen. Supersport B:n epävirallisissa tu-

RR-kausi 2008 
käynnistynyt – ja paljon 
mielenkiintoista tulossa!

Kuva: Tomppa Andersson
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8HelRC:n ajoleiri 10.-11.5.2008

HelRC:n perinteinen kevätajoleiri järjestettiin Motoparkis-
sa toukokuun toisena viikonloppuna. Sään puolesta meillä 
kävi jälkikäteen tarkasteltuna hyvä tuuri – alunperin ajolei-
ri oli tarkoitus järjestää 17.-18.5. viikonloppuna, mutta 
FHRA:n SM-kilpailuiden takia jouduimme siirtämään ajolei-
riä viikkoa aiemmaksi. Meidän viikonloppunamme aurinko 
paistoi ja hellelukemiakin tavoiteltiin – seuraava viikonlop-
pu olikin kylmä ja sateinen.

Ajoleirillä oli paikalla yli 100 osallistujaa ja tapahtumia riit-
ti. Melumittauksen tiukkuus ja aikaavievyys aiheuttivat yli-
määräistä vaivaa niin osallistujille kuin järjestäjille. Tässä 
on selkeästi parantamisen varaa järjestelyjen suhteen  - 
esim. rinnakkaiset mittauspaikat nopeuttaisivat prosessia 
50%:sti. Melumittauksista käydyn keskustelun perusteel-
la tässä Racing Newsissä on erillinen artikkeli aiheesta 
– tarkemmin tietoa löytyy siis sivulta 6.

Katuryhmässä oli tarjolla ajo-opastusta kokeneiden kul-
jettajien toimesta. Ensikertalaisille radallakävijöille opas-
tuksesta on olennaista hyötyä – oikeat ajolinjat ja sopiva 
vauhti eivät ole itsestäänselvyyksiä ja oppaan seurassa 
oppiminen on nopeampaa ja turvallisempaa.
Lauantaina järjestetyssä kerhokilpailussa oli mukana yh-
teensä 18 osanottajaa. Nopeinta vauhtia kerhokisassa piti 
Timo Paavilainen. Timo ajoi tasaisesti hyviä kierrosaikoja 

parhaan ollessa 1:29.352. Timolle hyvän vastuksen antoi 
toinen Timo – Viinikka. Viinikka ei jäänyt lopputuloksissa 
kuin 2.399 sekuntia kaimastaan viiden kierroksen kisassa. 
Kolmantena ruutulipulle saapui Olli Immonen.

Lauantaina paikalla olleessa palosammuttimien huoltopis-
teessa riitti myös asiakkaita mukavasti. Varikolla pakol-
lisen sammuttimen vuosittainen tarkastus onkin helppoa 
suorittaa ajoleirin yhteydessä – vastaavaa palvelua pyrim-
me tarjoamaan jatkossakin.

Kiitokset kaikille osallistujille ja toimitsijatehtävissä olleil-
le. Ensi keväänä taas uudestaan ja ehkä hieman uusilla 
järjestelyillä riippuen ratavaraustilanteista. Rataa tavoi-
tellaan pohjanmaan suunnasta, mutta tilanne vahvistuu 
vasta lähempänä ajankohtaa.

Kuva: Juha Ollikainen
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8Timo Paavilaiselle 
endurancen MM-Cup piste

Suomen Timo Paavilainen osallistui Le Mans:in 24 tunnin  
MM-osakilpailuun Ranskassa 19-20.4. 2008. Le Mansin 
testit alkoivat tiistaina 15.4. ja aika-ajot olivat torstaina 
17. ja perjantaina 18.4.2008. Startti tapahtui lauantai-
na 19.4. klo 15:00 ja maaliintulo sunnuntaina vastaavasti 
klo 15:00. Saaliina kisasta jäi kokonaiskilpailun 17. sija ja 
oman luokkansa (Superstock) neljäs sija, mitkä toivat uran 
ensimmäiset mm-pisteet (18 pistettä). Elämää siis on yli 
nelikymppisenä? 

Ensimmäinen suomalainen Le Mansin Road Racing Endu-
rance- kilpailussa oli Pentti Korhonen vuonna 1978. Pentti 
Korhonen oli ennen Mika Kalliota viimeinen suomalainen 
Road Racingin  MM -osakilpailuvoittaja. Le Mansissa 24- 
tunnin kilpailussa MM-pisteille suomalaisista ovat yltäneet 
mm. HelRc:n Ben Nyman, Hakki Maikola ja viime vuonna 
Sami Penna.

HelRc:n Timo Paavilainen osallistui testeihin Le Mansissa 
2-3. 4. 2008. Kierrosajat olivat hyviä ja näin hän varmis-
ti paikkansa ranskalaisessa Bazar 2 La Becane/ TRT27/ 
Honka- tiimissä. Tiimin muut ajajat ovat ranskalaiset Se-
bastien Prulhiere ja David le Bail. Ajovuorot kilpailussa oli-
vat reilun tunnin pituisia, pisimmillään 1h 15 min.

Kilpailu on suuressa suosiossa maailmalla. Tänä vuonna 
paikan päällä vaihtelevissa ja koleissa olosuhteissa ajettua 
kilpailua seurasi n. 85 000 katsojaa. Kilpailu televisioitiin 
n. 60 eri maahan ja sillä on n. 140 miljoonaa katsojaa. 
Suomessa kilpailua oli mahdollista seurata suorana Eu-
rosport- tai Eurosport 2- kanavalta.

Kilpailuun osallistuivat kaikki suuret japanilaiset mootto-
ripyörävalmistajat; Honda, Kawasaki, Suzuki ja Yamaha. 
Eurooppalaisista merkeistä mukana on BMW, MV-Agus-
ta, Ducati ja Metiss.  Timo Paavilainen osallistui kilpai-
luun 1000-kuutioisella Suzukilla kilpailunumerolla 27. Ne-
lisylinteristen moottoripyörien maksimi kuutiotilavuus on 
1000, kun taas kaksisylinteristen yläraja (BMW, Ducati) 
on 1200.

Aika-ajoihin osallistumisoikeuden oli saanut 62 tiimiä. 
Kilpailuun pääsi 56 nopeinta aika-ajojen perusteella. Kil-
pailuun osallistuu ajajia 18 maasta. Timo Paavilainen on 
ainoa suomalainen ja pohjoismaalainen ajaja. Aika-ajoissa 
tiimi oli 34. ja omassa luokassaan 17. Kisa meni hyvin 
kokonaiskilpailussa 17. ja omassa luokassaan 4. Eroa vii-
denteen sijaan jäi tasan 1,000 sekuntia! Teamin nopein 
kierrosaika oli samalla koko tiimin kilpailun viimeinen kier-
ros, kiitos hyväkuntoisen Sebastienin.  

Kuva: Timo Paavilainen / Janne Ström
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Kilpailu ajettiin Le Mansin Circuit Bucattilla, joka on 4185 
metriä pitkä. Rata on sama millä mm. Moto-GP kilpailussa 
ajetaan. Autojen 24-tunnin rata on pidempi ja se sisältää 
myös yleisiä teitä. Ratkaisuun on vaikuttanut turvallisuus-
tekijät, koska kadut ovat liian vaarallisia moottoripyörille. 

Timo Paavilainen on pitkällä urallaan voittanut mm. Suo-
men ja Pohjoismaiden mestaruuden ja saanut EM-pisteitä 
yhdeksän kertaa. Lisäksi hän on osallistunut legendaarisiin 
Man-saaren ajoihin ja on viimeinen suomalainen aktiiviaja-
ja, joka on osallistunut kuninkuusluokan 500 kuutioisten, 
(nykyisin MotoGP) MM-osakilpailuun.

Haasteena kisassa on pitää pää kylmänä koko ajan, ajaa 
mahdollisimman kovaa kaatumatta ja muistaen, että ajo-
vuorojen välissä on aikaa vain n. 2 tuntia. Kova kuntohar-
joittelu siis palkittiin tällä kertaa. Tämä siis tarkoittaa, 
että turha repiminen ei kannata ainakaan kilpailun alussa. 
Yöllä ajaminen on oma haasteensa ja siihenkin oppii vain 
ajamalla. Torstai-yönä oli pakolliset harjoitukset joihin kaik-
kien oli osallistuttava. 

Tehdastiimien (Superbike EWC) renkaanvaihdot (etu- ja 
takarenkaat) kestivät harjoituksissa n.8-10 sekuntia. 
Superstocktiimeillä (vakiojarrut ja keulat, jne.) n. 60 se-
kuntia. Superbiket olivat siis täysin muunneltuja kilpureita 
viritettyine moottoreineen, erikoiskeuloineen ja 16,5 tuu-
man vantein. Superstokeissa kaiken piti taas olla kuten 
katupyörässä. 

Tiimille (Sebastienille) sattui yksi kaatuminen yöllä. Yksi 
ylimääräinen tekninen varikkopysähdys tuli myös kilpai-
lun alkuvaiheessa. Lisäksi kun Timo oli lähdössä ajamaan 
omaa viimeistä ajo-osuuttaan Suzuki ei meinannut lähteä 
käyntiin. Syyksi paljastui lipassa jo tunteja aiemmin vauri-
oitunut kytkimen ”tappokytkin”. Muuten kaikki meni suun-
nitelmien mukaan.

Lisätietoja mm:
Timo Paavilainen, 050-9665667
www.lemans.org
www.trt27.com
www.paavi.org

Kuva: Timo Paavilainen / Janne Ström
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8ERF Nordic Endurance HelRC 
Kemora

HelRC:n järjestämässä Endurance –viikonlopussa Kemo-
ralla tullaan ajamaan kansalliset avoimet Road Racing 
luokat Nordic Endurance Challenge (NEC) 6 tuntia ja Roo-
kie Endurance Challenge (REC) 4 tuntia, 2 tai 3 henkisin 
joukkuein ja lisäksi BOTT-luokan osakilpailu. 

Endurance –lähdöt ovat tarkoitettu yli 500cc 4-tahtipyö-
räille (ERFn sääntöjen mukaisesti). Pyörien on täytettävä 
SML:n ja SVEMO:n turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. 
Hiilikuitujarrut ja – vanteet ovat kiellettyjä. BOTT-lähtö on 
2-sylinterisille 4-tahtisille pyörille SVEMON-sääntöjen 
mukaan. Kuutiotilavuus 748-1247cc. Turvallisuuteen liit-
tyvät vaatimukset kuten NEC/REC.
  
ERF säännöt löytyvät www.helrc.com ja sieltä kilpailut. 
Säännöt ovat ruotsiksi, mutta ne tullaan kääntämään 
myös suomeksi. Poikkeuksena säännöissä on meluraja, 
jossa noudatetaan 103 dBA meluraja urheilusäännöstön 
mukaisessa mittauksessa.
 
Kilpailut järjestetään Kemoralla, lisätiedot radasta www.
kemora.fi.

Tarkat ilmoittautumisohjeet ja lisämääräyksen yksityis-
kohtaisen informaation löydät www.helrc.com ja sieltä 
kilpailut.

Huomaa, että perjantain harjoitteluun pitää ilmoittautua 
erikseen ja pitboxit tulee varata myös erikseen (boxeja 
ei tule todennäköisesti riittämään kaikille tiimeille, joten 
erillinen varaus tarvitaan).

Ellei teami ole ilmoittautunut koko sarjaan, niin teami il-
moittautuu NEC lähtöön jos
teamissä ajaa yksikin A-luokiteltu ajaja. Muut ilmoittautu-
vat REC lähtöön.

4Aikataulu 

Perjantai 19.07

10.00-13.00  Vapaat harjoitukset
13:00-14:00  Tauko
14:00-18:00  Vapaat harjoitukset

Vapaissa harjoituksissa noudatetaan aikajakoa 
seuraavasti:

:00-:20  NEC
:20-:40  REC
:40-:00  BOTT

Eli jokaisella ryhmällä on 20 minuuttia ajoaikaa 
tunnista.

Lauantai 19.07

09.30-10.15  NEC aika-ajo
10.25-10.45  BOTT aika-ajo
11.00-17.00  NEC kilpailu
17.10-17.30  BOTT kilpailu 15 kierrosta

Sunnuntai 20.07

09.00-09.45  REC aika-ajo
09.55-10.15  BOTT aika-ajo 2
10.30-14.30  REC kilpailu
14.40-15.00  BOTT kilpailu 2 15 kierrosta

TOIMITSIJAT HUOM! 

Enduranceen tullaan tarvitsemaan runsaasti toimitsijoita, jotta kilpailu saadaan vietyä kunnialla 
läpi. Tarjoamme toimitsijoille majoituksen, ruokaa ja jonkinlaisen pysyvämmän muiston kilpailuis-
ta kilpailukokemuksen lisäksi (vaate tms.) Lisää tietoa toimitsijatehtävistä kilpailuissa tulee kesän 
edistyessä, mutta nopeimmat voivat jo ilmoittautua toimitsijoiksi sähköpostilla osoitteeseen antti.
siitonen(ät)helrc.com! 

Toimitsijoilla on mahdollisuus päästä ajamaan myös itse radalla varsinaisten tapahtuma-aikojen 
jälkeen. Perjantaina rata on käytettävissä kello 18-20 ja sunnuntaina kello 15-20. Tällöin harjoittelu 
on ns. vapaata ajoharjoittelua eli lippupisteitä ei ole miehitetty. Ambulanssi on paikalla sunnuntaina 
kello 17:00 saakka.
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8Kyllä meteliä mahtuu tähän 
maailmaan..

..mutta jatkuvasti vain vähemmän – erityisesti moottori-
radoilla. Haasteellisimpia ratoja melun suhteen ovat Mo-
topark ja Ahvenisto, joissa molemmissa on nykyisellään 
97 dBA meluraja normaaleina harjoittelupäivinä. Rajan 
tiukkuus on monelle haaste – päästeleehän kunnollinen 
RR-pyörän tehoputki reilusti yli 100 dBA:n meteliä. Ää-
nenvaimentimien monimuotoisuuden myötä myös sopivi-
en, toimivien ja riittävän t     ehokkaiden noise killereiden 
saatavuus vaihtelee – tuoreimpiin viritysputkiin ei tahdo 
löytyä sopivaa killeriä jolla meluraja alittuisi ja pyörä vielä 
toimisi.
Veijo Esson baarin keskusteluissa usein heristetään nyrk-
kiä ympäristokeskusten suuntaan melurajojen tiukkuudes-
ta. Tämä on kyllä täysin väärä suunta – ympäristökeskuk-
set ovat puun ja kuoren välissä joustaneet ja pyrkineet 
etsimään soveltuvia kompromissejä jotta radoilla voitaisiin 
ajaa ja silti pysyä melusta annettujen normien rajoissa. 

Jotta pääsisimme myös jatkossa ajamaan Suomessa 
moottoriradoilla, tulee meidän RR-harrastajien noudattaa 
annettuja määräyksiä. Olisi todella kurjaa, jos Suomessa 
jouduttaisiin luopumaan joillain radoilla harjoittelusta vain 
sen johdosta, että harrastajat eivät nouda määräyksiä.

Jotta kenellekkään ei jäisi vieraaksi miten mittaus suo-
ritetaan, niin seuraavassa yhteenveto SML:n sääntöjen 
mukaisesta mittausjärjestelystä sekä muutamia kysymys/
vastaus –pareja aiheeseen liittyen.

Mittausjärjestely

Mikrofoni on sijoitettava 50 cm:n etäisyydelle 45 –asteen 
kulmassa äänenvaimentimen ulostuloaukosta ensisijaises-
ti vaakatasoon, kuitenkin vähintään 20 cm maanpinnasta.
Melunmittauksen aikana ajaja on moottoripyörän päällä 
normaalissa ajoasennossa. Mittaajan ja ajajan lisäksi ta-
pahtuman välittömässä läheisyydessä ei saa sijaita muita 
henkilöitä.
Mittauksessa ajaja nostaa tasaisesti kierroksia kunnes 
ajokille määrätty kierrosluku saavutetaan. Sillä hetkellä 
mittarin lukema kirjataan. Mittaus suoritetaan jokaisesta 
äänenvaimentimen ulostuloaukosta.

Mittauspaikalla taustamelu 5 metrin säteellä ei saa ylittää 
80 dB/A. Mittauspaikan tulee olla mahdollisimman avoin.

Koska ilman lämpötilalla on vaikutus melunmittauksen tu-
lokseen, sovelletaan seuraavaa: Kun lämpötila on alle 10 
°C, sallitaan + 1 dB/A, kun lämpötila on alle ±0 °C, salli-
taan + 2 dB/A.

Kuva: Tapio Nevala
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Taulukko 1. Mittauksessa käytettävät kierrosluvut.

RR 4-T 1 syl. 2 syl. 3 syl. 4 syl. 
600 cc 5000 rpm 5500 rpm 6500 rpm 7000 rpm
750 cc 5000 rpm 5500 rpm 6000 rpm 7000 rpm
> 750 cc 4500 rpm 5000 rpm 5000 rpm 5500 rpm 
  
RR 2-T 1 syl. 2 syl. 3 syl. 4 syl. 
125 cc 7000 rpm    
250 cc  7000 rpm   
500 cc  5500 rpm 6500 rpm 7000 rpm 

Miten on päädytty juuri näihin tiettyihin rajoihin kuten 
97 dBA?

Raja-arvot on asetettu kokeellisten mittausten perusteel-
la. Radalta kantautuvaa pyörän melua on mitattu radan ul-
kopuolella niissä kohteissa joissa melu aiheuttaa häiriötä. 
Kun säädetty melutaso näissä mittauspaikoissa on alitet-
tu on mitattu vastaavan pyörän melutaso edellä kuvatulla 
menettelyllä varikolla ja todettu, että raja-arvon alittami-
seen varsinaisella mittauspaikalla edellytetään varikkomit-
tauksessa tämän rajan alitusta.

Miksi eri mittauskerroilla tulokset voivat vaihdella 
useita desibelejä?

Akustiset mittaukset eivät ole koskaan yhtä selkeitä ja 
helposti toistettavia kuin esimerkiksi akun napajännitteen 
mittaus yleismittarilla. Mittaustulosten vaihtelu johtuu 
useasta tekijästä. Merkittävimmät tekijät ovat pyörän 
kierrosluvun oikeellisuus ja tasaisuus sekä mittauspisteen 
tarkka etäisyys äänenvaimentimesta. Monessa pyöräs-
sä on vaikea pitää tarkasti mitattavat kierrokset oikealla 
tasolla mittauksen onnistumiseksi, 500 kierroksen ero 
saattaa aiheuttaa jopa yli 2 dB eron mittaustuloksessa. 
Mittauspisteen etäisyydessä 5 cm heitto voi myös aiheut-
taa myös yli 2 dB:n virheen. Muita virhelähteitä saattavat 
aiheuttaa mittauspaikalla olevat heijastukset, mittarin ka-
libroinnin virhe, ilman lämpötila ja kosteus sekä tausta-
meteli. 

Miksi mittaamiseen kuluu niin paljon aikaa – eikö voi-
taisi mitata ohiajomelua, jolloin aikaa ei kuluisi?

Ohiajomittauksiakin suoritetaan ja esim. Ruotsissa tämä 
on hyvin yleinen toimintatapa. Ohiajomittauksissa ongel-
mana on se, että vahinko on jo tapahtunut siinä vaiheessa 
kun melurajan ylitys havaitaan – tällöin myös liikaa mete-
löivän pyörän poistaminen radalta kestää tovin, ennen kuin 
pyörä päästään liputtamaan mustalla lipulla pois radalta.

Millaista noisekilleriä ei hyväksytä?

Killeri voi hyvin olla itse rakennettu, mutta sen rakenteen 
tulee olla sellainen, että se pysyy paikoillaan ajettaessa. 
Killeri tulisi kiinnittää pultein/pop-niitein siten, että se ei 

pääse löystymään kovassakaan ajossa. Huonosti kiinnitet-
ty killeri on radalla vaarallinen myös muille, koska se voi 
pudotessaan aiheuttaa vaaratilanteen. Jos rakennat itse 
killeriä, pidä myös huoli siitä, ettei se kuumenna pakoput-
kea liiaksi – hiilikuituisia putkia on palanut piloille kun kille-
rit ovat kuumentaneet putkea..

HelRC:lle on päätetty hankkia oma 

dB-mittari, jotta jäsenet voisivat 

tarvittaessa mittauttaa pyöriensä 

äänet pääkaupunkiseudulla ennen 

kuin lähtevät harjoittelemaan Moto-

parkiin tai Ahvenistolle. Mittausjär-

jestelyistä voi sopia Antti Siitosen 

kanssa. Antin tavoittaa sähköpos-

tilla antti.siitonen@helrc.com tai 

puhelimitse iltaisin 050 506 5733.

Kuva: Juha Ollikainen



Racing News kesäkuu 2008

8Ulf ”Uffe” Nylund in
 Memoriam 1937-2008
HelRC:n pitkäaikainen  kunniajäsen ja kilpailuiden vakioka-
lustoon kuulunut toimitsija Ulf ”Uffe” Nylund menehtyi sai-
rauskohtaukseen 19.4.2008.  Uffe oli tuttu kaikille jotka 
kilpailuissa viime vuosien aikana ovat kiertäneet ja vielä 
kevään MP-messuilla Uffen kanssa suunniteltiin kesän koi-
toksia. Tällä kertaa kuitenkin elämän ruutulippu ehti hei-
lahtaa Uffelle ennen kauden alkua.

Uffesta sanottua: ”On vaikea kuvitella ketään, joka olisi 
enemmän sitoutunut lajiinsa ja kisayhteisömme toimiin. 
Uffea tuli jo ikävä...”  

”Uffe oli kova stara ja tosiaankin legenda.  Ilmestyi kuin 
tyhjästä aina paikalle, ei tarvinnut pyydellä. Ei pyydellyt mi-
tään. Uffe oli niin suuri persoona, että hänestä kerrotaan 
hyviä juttuja vielä pitkään. Vaikka joskus Uffe olikin omalla 
tavallaan rasittava, niin silti kisafiiliksen syntyminen tar-
vitsi Uffea.” 

HelRC:n juniorit radalla

Ajo Motorsport MinigP Academyyn on valittu viisi junio-
ria HelRC:stä. Mukana ovat Nico Cederberg, Roni Hus-
so, Jani Hägert, Janne Kattilamäki ja Joakim Niemi. En-
simmäiset kilpailutkin on sarjassa jo ajettu 18.5.2008 
Paimion mikroautoradalla. Parhaiten HelRC:n junioreista 
pärjäsi HelRC:n Joakim Niemi, joka oli MiniGP:n lähdöissä 
yhteispisteissä kolmantena. Joakim ajoi myös Minimotoil-
la ja nousi varmalla ajolla ykköspallille yhdistetyissä tulok-
sissa Mini-Moto Senior Midi -luokassa. Tulokset löytyvät 
www.jakamara.com – ja sieltä kohdasta kalenteri. Onnea 
hienoista suorituksista!
 
HelRC: n kuljettajia mukana Viron sarjassa

HelRC:n kuljettajia on myös tällä kaudella mukana Viron 
Riverman Estonian Championship 2008 –sarjassa. Sar-
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jassahan ajetaan seitsemän kisaa, joista kolme Suomessa 
SM-sarjan kilpailujen yhteydessä (Jurva, Motopark, Ke-
mora). HelRC:n jäsenillä on vahva ote myös tässä kan-
sainvälisessä sarjassa.

Kahden ajetun kilpailun jälkeen Superbikessa sarjaa johtaa 
HelRC:n jäsen Staffan Söderström (lisenssi HCTP-FIN). 
HelRC:n Timo Viinikka on yhdeksäntenä ja Olli E Immonen 
yhdestoista. Rookie 1000 –sarjassa ykköspaikkaa pitää 
HelRC:n Jarmo Ylijoki, Ville Nurmi on kuudentena ja Vesa 
Korpi yhdeksäntenä. Rookie600 –sarjaa johtaa HelRC:n 
Sakari Pietilä. Sivuvaunuissa HelRC:n väriä apukuskien 
paikoilta löytyy sijoilta 4 (Marko Haakana/Pekka Kuisma-
nen) ja 5 (Markku Artiola/Kim Friman). 

Tsemppiä kaikille hienosti alkaneeseen sarjaan!

Tulevia tapahtumia

SM Road Racing

14-15.06  SM Motopark   IMK 
28-29.06  SM/SO Alastaro  TMK  
05-06.07  SM Kemora   JMU 
09-10.08  SM Räyskälä  RiMPKK  
30-31.08  SM Motopark  HelRC  

Scandinavian Open 

28-29.06  SO/SM Alastaro  TMK  
23-24.08  SO Våler   Norge  
06-07.09  SO Karlskoga  Sweden 
20-21.09  SO Falkenberg  Sweden 

Road Racing Endurance

19-20.07.08  Kemora   HelRC  

Jokamiesluokan kilpailut

08.06.08  Botniaring  MP-Tuki 
12.07.08  Alastaro  MP-Tuki 
13.07.08  Alastaro  MP-Tuki 
27.07.08  Kemora  MP-Tuki 
14.09.08  Motopark  MP-Tuki

HelRC:n  2. Vuosikokous perjantaina 7.11.2008 

Syksyn vuosikokous alkaa kello 17:30 Ravintola Pääpos-
tissa, Helsingissä. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset 
syksyn kuluessa.

HelRC:n pikkujoulut lauantaina 22.11.2008

Pikkujoulut pidetään Helsingissä, Ruoholahdessa paikas-
sa nimeltä Forum Box. Osoite on Ruoholahdenranta 3, 
nettisivut www.forumbox.fi.  Juhlat alkavat kello 17:30 
ja jatkoille suunnistetaan kello 22:30.  Ohjelma tarkentuu 
syksyn kuluessa.

Kuva: Juha Harju


