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8Vuosikokous
Kerhon sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 26.3. 
Ravintola Pullmannissa Helsingin Rautatieasemalla.

Kokouksessa valittiin kerhon hallituksen jäsenet kaudelle 2011. 
Suuria muutoksia ei hallitukseen tullut, ainoastaan kaksi vara-
jäsentä vaihtui. Toivotammekin tervetulleeksi uudet varajäsenet 
Raimo Leppäsen ja Lauri Moision. Molemmilla on varsin pitkä 
kokemus Road Racingista, Raimolla toimitsijan roolissa ja Lau-
rilla kisakuskina.

Lisäksi käytiin läpi vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpää-
tös sekä vuoden 2011 budjetti ja toimintasuunnitelma. Paljon 
positiivissävytteistä keskustelua herätti tämän vuoden suuri 
mp-tapahtuma, BikeWeek, jonka HelRC järjestää Alastarolla 
20.-24.7.2011.

Päätettiin uudistaa kerhon säännöt hallituksen esityksen mu-
kaisesti. Säännöt vaativat vielä Yhdistysrekisterin hyväksynnän, 
jotta tulevat voimaan. Uusien sääntöjen voimaantulosta tiedo-
tamme jäseniä henkilökohtaisesti sekä kerhon kotisivujen kautta.

Kokouksen jälkeen nautittiin maittavasta ruokatarjoilusta sekä 
hyvästä seurasta.

8Uusi hallitus
Kerhon hallituksen puheenjohtajana jatkaa Miia Raukko ja vara-
puheenjohtajana Roope Rinne. Hallituksen jäseninä jatkavat Olli 
Immonen, Vesa Niemi, Jorma Nybergh, Juha Ollikainen, Sami 

Taas on luminen ja kylmä talvi takanapäin ja on aika suunnata 
ajatukset kohti tulevaa RR-kesää. Kuuleman mukaan innokkaim-
mat kisa- ja harrastajakuskit ovat käyneet aloittamassa kauten-
sa ajopäivillä niin Espanjan kuin Tsekin moottoriradoilla.

HelRCn kausi alkoi omalla osastolla MP2011 näyttelyssä hel-
mikuun alussa. Tuolloin julkistimme kesän mahtavimman RR-
tapahtuman, BikeWeekin. Maalis-huhtikuussa MotoVille järjesti 
kerholaisille kaksi koulutusta, ensimmäinen oli RR-pyörän sää-
tämisestä sekä jälkimmäinen moottoripyörän perushuollosta 
kiinnostuneille. Palaute koulutuksista oli erittäin positiivista. 
Alkavaan kauteen on valmistauduttu myös toimitsijarintamalla, 
kerhon jäseniä on käynyt Moottoriliiton järjestämillä toimitsija-
kursseilla ja HelRCn toimitsijavastaavan pitämässä c-lisenssi-
koulutuksessa. 

Tulevat tapahtumat
Tulevat kerhon järjestämät tapahtumat ovat ajoleiri 13.-15.5. 
Jurvan Botniaringillä sekä BikeWeek 20.-24.7. Alastarolla. Bi-
keWeek koostuu ajopäivistä, Lady Day:stä, Endurance- ja SM-
kilpailusta, ajonäytöksistä sekä alan toimijoiden myynti-/esitte-
lypisteistä. Tarjolla on niin teoriaa kuin käytännön harjoittelua, 
EAK-koulutusta sekä tietenkin hyvää fiilistä. Lisätietoja tapahtu-
masta päivitetään http://helrc.pp.fi/ sivustolle.

Jurvan ajoleirille on jälleen kerran ilmoittauduttu sankoin joukoin 
ja hyvissä ajoin. Muutama paikka vielä löytyy, joten käy tarkis-
tamassa tilanne kerhon nettisivuilta www.helrc.com kohdasta 
Ajoleiri 2011.

KaUsi 2011

www.helrc.com
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Kuvat tulevat löytymään verkkokaupasta ja HelRC:n www-sivuil-
ta heti kun takit ovat valmistuneet ja kuvat voidaan ottaa…

Ajoleiriltä on saatavissa myös Helsinki Racing Club tarroja muo-
dollista korvausta vastaan sekä BikeWeek tarroja, joita olisi 
suotava näkyä kaikkien kerholaisten ajoneuvoissa kesän mittaan!

8HelRC juniori kuskien 
kuulumisia
HelRC:n juniorit Aslan Hasan, Sami Laaksonen ja Patrik Pulkki-
nen olivat harjoittelemassa Espanjan Benidormissa viikolla 11. 
Matka oli Englantilaisten järjestämä.

Paikalla oli kuskeja Ruotsista, Tanskasta, Hollannista, Espan-
jasta, Englannista ja Skotlannista. Radalla oli 15 minuuttia ker-
rallaan juniori minimotot, sitten 15 minuuttia Seniori minimotot, 
15 minuuttia 50cc Metrakitit ja Honda NSF 100:set, sitten 
tunnin viimeisellä vuorolla sai ajaa kaikki mukaan luettuna Met-
rakit 70cc pelit sekä yksi Polinin kisa skootteri. Suomalaispojat 
olivat hyvässä vauhdissa ja pitivät Hollannin viime kesän EM 
kakkosen kovilla. Ruotsalaiset ja Engelsmannit sanoivatkin, että 
pärjätäkseen kisoissa ensin on lyötävä Suomalaiset…

Myös pyörä kauppaa tehtiin reissussa kun myytiin yksi ”Berne-
riläinen” Metrakit 70cc Hollantiin. Nyt Suomessa on neljä Met-
rakittia, kaksi Jam Racingillä, yksi John Tuulella laatikossa ja 
Patrikilla yksi Ruotsista uitettu.

Pääsiäisenä on leiri Aravetessä Virossa missä pojat pääsevät 
ajamaan 3 päivää.

Poikien MiniGP sarja alkaa 15.5 Toijalasta ja jatkuu isolla radal-
la Alastarossa kesäkuun alussa.

Tavoitteena on myös että Aslan, Patrik ja Sami ajavat PM:n ki-
sat Tanskan Skaebarkissa. Lisäksi Sami ja Patrik ovat menossa 
Ranskaan Javaincourtiin EM-kisoihin elokuun alussa.

Pulkkinen, Matti Schroderus ja Antti Siitonen. Varajäseninä jat-
kavat Jarkko Eriksson ja Turan Hasan. Uudet varajäsenet ovat 
Raimo Leppänen ja Lauri Moisio.

Vastuutehtävät jakautuvat seuraavasti:
Miia Raukko puheenjohtaja, toimitsijat
Roope Rinne varapuheenjohtaja, toimitsijat, web-sivut
antti siitonen sihteeri, jäsenasiat, ratapäivät, web-sivut
Juha Ollikainen graafinen ulkoasu, painotuotteet, 

kisakuljettajien ja SRRAn yhteyshenkilö
Vesa Niemi juniorityö, kilpailut
sami Pulkkinen markkinointi
Matti schroderus logistiikka
Jarkko Eriksson uudet jäsenet, palkinnot, ajoleirit
Raimo Leppänen juhlajärjestelyt
Tapio Nevala Rahastonhoitaja (hallituksen ulkopuolelta)

8Tervetuloa mukaan järjestä
mään BikeWeek tapahtumaa!
BikeWeekille tarvitaan paljon reippaita toimitsijoita. Tule koke-
maan urheilutapahtuman järjestämisen ilot ja jännitys sekä tu-
tustu uusiin ihmisiin! Aikaisempaa kokemusta sinulla ei tarvitse 
olla. Perehdytämme tehtäviin paikanpäällä ja saat kokeneen toi-
mitsijan kaveriksesi. Tarjoamme majoituksen ja ruokailut tapah-
tuman aikana. Kaikista näistä asioista saat lisätietoa kerhomme 
toimitsijavastaavilta, Roope Rinne roope.rinne@helrc.com ja 
Miia Raukko miia.raukko@helrc.com.

8Uusi kerhotakki
Uusi kerhotakki tullaan julkistamaan Jurvan ajoleirillä. Kyseessä 
Softshell takki, jonka rinnassa on painettu HelRC logo ja seläs-
sä teksti Helsinki Racing Club - Motorcycle Road Racing.

Takin voi ostaa itselleen ajoleiriltä hintaan 60 euroa ja ajoleirin 
jälkeen Eurobikerin Pitäjänmäen myymälästä tai verkkokaupasta 
www.eurobiker.fi hintaan 65 euroa + mahdolliset toimituskulut.
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Hollannissa olisi tarkoitus ajaa villillä kortilla paikallisten kanssa 
Arie Molenaarin NSF100 sarjassa. Saksan ADAC sarjassa on 
tänä vuonna myös siirrytty ajamaan Honda NSF 100 sarjaa.

Lisäksi Hollannissa ja Italiassa on mahdollisuus ajaa 12 vuoti-
aana Moriwaki 250cc sarjaa Academy muotoisena, joten junio-
reiden mahdollisuudet harrastaa RR:ää muuallakin kuin Espan-
jassa ovat parantuneet selvästi.

Moottoriliiton valmennusryhmään pääsi viisi HelRC:n kuskia: 
Niklas Ajo, Joakim Niemi, Patrik Pulkkinen, Vili Virtanen ja Sami 
Laaksonen.

8Joakim Niemi valmiina Red 
Bull MotoGP Rookies Cup 
kauteen
Nuorille RRlupauksille luotu Red Bull MotoGP Rookies Cup 
on käynnistynyt Espanjan Jerezin GP-radalla. Sarjaa ajetaan 
MotoGP MM-kisaviikonloppujen yhteydessä Euroopan radoilla. 
Kyseessä on nyt viides kausi, jolloin maailmanlaajuisen haku-
prosessin kautta valitut 25 kilpailijaa pääsevät näyttämään tai-
tojaan MotoGP-sarjan osakilpailujen yhteydessä.

Red Bullin tuella ajavien kilpailijoiden joukosta löytyy tänä vuon-
na ilahduttavasti yksi suomalainen, kun 16-vuotias lohjalainen 
Joakim Niemi läpäisi tiukat testit viime vuoden lopulla.

Rookies Cupin nuoret kilpailijat saavat käyttöönsä KTM:n 
125-kuutioiset kilpapyörät ja he ajavat yhteensä 14 kisalähtöä 
Euroopassa järjestettävien MotoGP-kilpailujen yhteydessä. Ki-
saviikonloppuina Rookie-kuljettajat ajavat yleensä kaksi kilpailua.

- Jo tähän ryhmään pääseminen oli todella kova juttu. Vastaani 
asettuu maailman kovimmat meidän lajin juniorit, jotka edusta-
vat kaikkiaan 14 eri maata, Joakim Niemi toteaa.

- Kauden alussa keskityn keräämään kokemusta ja pyrin ajamaan 
ehjiä kisoja.

Sarjassa on mukana 11 sellaista kuskia, jotka ajoivat näitä ki-
soja jo viime vuonna. Heillä on luonnollisesti alkukaudella pieni 
etulyöntiasema meihin muihin verrattuna.

Kilpailu-uransa Minimoto -pyörällä aloittanut Niemi on kilpaillut 
kaksi edellistä kautta SM-tasolla, jolloin hän keräsi kilpailukoke-
musta Kallio Racing Junior Teamissä 125-kuutioisella kalustolla.

Red Bull MotoGP Rookies Cupin kilpailuja voi seurata netin kaut-
ta livenä.

Online-lähetykset löytyvät www.redbullrookiescup.com -sivuilta.

Joakim Niemi avasi komeasti Red Bull MotoGP 
Rookies Cupin Jerez:ssä
Nuorten RR-lupausten Red Bull MotoGP Rookies Cup käynnis-
tyi Espanjan Jerezin MM-kisaviikonlopun yhteydessä. Rookie-
kuljettajat ajoivat Jerezissä kaksi kilpailua.

Sarjaan päässyt 16-vuotias lohjalainen Joakim Niemi onnistui 
hienosti ensimmäisessä kansainvälisessä kilpailutapahtumas-
saan. Ensimmäisessä kisastartissa riskejä vältellyt kuljettaja oli 
19. mutta toisesta startista lohkesi viides sija.

Sijoituksen arvoa nosti se, että sunnuntaina ajettiin vaativissa 
olosuhteissa vesisateella.

- Aika-ajoissa olin 17. ja se oli lähtöruutuni molempiin kisoihin. 
Päätin ajaa ensimmäisen kisani nopealla GP-radalla varman 
päälle, joten kärki karkasi turhan kauaksi, totesi minuutin voit-
tajalle hävinnyt Niemi.

- Toiseen kisaan lähdin vähän sisuuntuneena. Sadekeli myös tun-
tui sopivan minulle. Koko päivän oli sellaista tasaista tihkusadet-
ta, mutta kisassa renkaiden pito tuntui jopa yllättävän hyvältä.

Joakim Niemi oli parhaimmillaan kilpailussa neljäntenä, kunnes 
keula luisti ja antoi sarjatulokkaalle kunnon varoituksen.

- Kolme kierrosta ennen maalia eturengas lähti luistamaan vikas-
sa mutkassa.

Sain onneksi polvella pidettyä pyörän pystyssä, kunnes parin 
metrin luistamisen jälkeen keula otti pidon takaisin, Niemi huo-
kaili.

Toisen kilpailun voitti Australian Arthur Sissis, josta viidenneksi 
päätynyt Niemi jäi 21 sekuntia. Kympin kärkeen yltäneet tulevai-
suuden kuljettajat edustivat peräti kahdeksaa eri maata.

Seuraavan kerran nämä nuoret lupaukset ottavat mittaa tosis-
taan huhti-toukokuun vaihteessa Estorilin moottoriradalla Por-
tugalissa.

©  GEPA pictures Patrik Lundin
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Helsinki Racing Club ry c/o Antti Siitonen, Harjalinnuntie 16, 01450 Vantaa, www.helrc.com

HelRC on tehnyt yhteistyösopimuksen Motorg ry kanssa Motorg 
ry: järjestämien ratapäivien myymisestä omaan jäsenhintaansa 
myös HelRC:n jäsenille. Etu koskee nopean ajoryhmän paikkoja.
Ratapäivien jäsen hinta on 40€/pv. Poikkeuksena Motopark jos-
sa hinta 55€/pv.

Edun käyttäminen vaatii kirjautumista Motorgin verkkokauppaan 
ja ratapäivien ostamista sieltä. Ratapäiviä ostaessa valitaan 
kohta: Motorg Ry:n Jäsen. Helrc:n jäsenkortti asianmukaisel-
la vuositarralla varustettuna on esitettävä ilmoittauduttaessa 
radalla.

Motorgin järjestämät ratapäivät kesällä 2011 
radoittain:

ahvenisto:
Ahvenisto Ma 16.5 klo 9-18
Ahvenisto Ma 13.6 klo 9-18
Ahvenisto Ma 11.7 klo 9-18
Ahvenisto Ti 12.7 klo 9-18
Ahvenisto Su 25.9 klo 9-18

alastaro:
Alastaro Ma 9.5 klo 10-18
Alastaro Ma 23.5 klo 10-18

Alastaro Ti 14.6 klo 10-18
Alastaro Ti 26.7 klo 10-18
Alastaro Ke 27.7 klo 10-18
Alastaro Pe 12.8 klo 10-18
Alastaro La 13.8 klo 10-18
Alastaro To 8.9 klo 10-18
Alastaro Pe 9.9 klo 10-18

Botniaring:
Botnaring Pe 26.8 klo 9-18

Kemora:
Kemora La 4.6 klo 10-18
Kemora Su 5.6 klo 11-18
Kemora Pe 24.6 klo 10-20 (Juhannusaatto)
Kemora La 25.6 klo 10-18 (Juhannuspäivä)
Kemora Su 26.6 klo 11-18
Kemora La 27.8 klo 10-18
Kemora Su 28.8 klo 11-18

Motopark:
Motopark La 18.6 klo 11-18 
Motopark Su 19.6 klo 11-18
Lisäinfo ja ehdot: http://www.moottoripyora.org/kauppa/

Uusi jäsenetu HelRC:n jäsenille

Lupa ajaa yli 200...

20–24.7.2011


