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Ajokausi alkaa monella olla jo pikkuhiljaa ohitse ja pyörät 
siirtyvät talvisäilöihin odottamaan uutta alkavaa kevättä. 
Kulunut kausi 2007 on ollut SM Road Racingin osalta 
erittäin mielenkiintoinen ja varmasti yksi kauden jännittä-
vimmistä kisaviikonlopuista vietettiin Motoparkin Virtasal-
mella 24.–25.8. Kilpailuissa riitti jännitystä ja dramatiik-
kaa aivan loppumetreille saakka. Kisayleisö sai varmasti 
sitä, mitä oli tullut katsomaankin. Road Racingiä parhaim-
millaan! Jälleen kerran, tiukasta aikataulustaankin huoli-
matta, kisaviikonloppu saatettiin kunnialla päätökseen.

Kilpailujen ulkopuolellakin tapahtui. Lauantai-iltana Moto-
parkissa sattui pyörähtämään trombi, joka jätti hetkelli-
sesti jälkensä. 

HelRC:n katsastus/Park Férme teltta pyörähti trombin 
matkassa kolmen pakettiauton yli.

Kuva: Antti Siitonen/HelRC

HelRC esittää kiitoksensa hyvästä yhteistyöstä kuluneen 
kauden osalta kaikille toimitsijoille, yhteistyökumppaneille 
ja muille eri tapahtumiin osallistuneille tahoille. 
Ensi kaudella 2008 tapaamme jälleen! 
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8HelRC:n uudet 
nettisivut julkaistu

HelRC on uudistanut nettisivustoaan. Kerhon sivut löyty-
vät vanhasta tutusta osoitteesta www.helrc.com. Sivuja 
päivitetään aina, kun päivitettävää asiaa ilmaantuu. Uu-
silla sivuillamme pyrimme tehostamaan ja nopeuttamaan 
tiedonkulkua, sekä jakamaan kerhomme asioihin ja tapah-
tumiin liittyvää ajanmukaista (viimeisen tiedon mukaista) 
informaatiota kerhomme jäsenille, kisakuskeille, alan har-
rastajille ja asiasta kiinnostuneille.

Sivuja päivittää antti.siitonen@helrc.com. 

8Vuosikokous 9.11.2007
Syyskauden vuosikokous pidetään perjantaina 9.11.2007 
Helsingissä. Pitopaikkana on Ravintola Pääposti, Man-
nerheimintie 1 B. Kokous alkaa klo 18.30 kabinetti B5-6 
tilassa. Esityslistalla olevia asioita ovat ensi vuoden jä-
senmaksuista päättäminen, tilikauden tilannekatsaus, ku-
luneen kauden tapahtumakooste ja kauden 2008 tiedossa 
olevat tapahtumat.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Sitovat ilmoittautumiset säh-
köpostilla 2.11. mennessä hanna.warro@helrc.com. 

8HelRC 20-vuotta
Lauantaina 17.11.2007 juhlimme Helsinki Racing Club ry:n 
20-vuotisjuhlaa. Juhlat alkavat Suomenlinnan Upseeriker-
holla kello 17.00 alkaen. Juhla on pukujuhla eli miehillä 
tumma puku, naisilla iltapuku.

Juhlaan ilmoittaudutaan maksamalla kerhon tilille NORDEA 
215018-5490 illalliskortin hinta, joka on 35€/hlö. Mainitse 
viitetiedoissa osallistuvien henkilöiden nimet. Sitovat ilmoit-
tautumiset 9.11 mennessä, sillä paikan päällä se ei enää 
onnistu!

Ohjelmassa on tiedossa tervetuliaispuhe ja alkumalja, 
buffét illallinen, kerhon historiaa, palkintojen jakoa, hyvää 
musiikkia ja paljon hauskan pitoa!

4Illlallis ménu 17.11.2007

Alkuruokana: Graavia siikaa ja lohta 
 sinappikastiketta 
 marinoituja kasviksia ja saaristolaisleipää 
                          
Pääruokana: Hirven paistia 
 puolukkakastiketta 
 kermaperunoita 

Jälkiruokana: Suklainen cappuccinovaahto, 
 vadelmakastiketta

LISÄKSI muutama kiva tietää -juttu:

4Kulkeminen suomenlinnaan
Suomenlinna on saari, johon kulkee HKL:n lautta Helsingin 
Kauppatorin rannasta tietyn aikataulun mukaisesti. Laut-
ta-aikataulun löydät internetistä HKL:n sivuilta kohdasta 
aikataulut ja reitit ja myös omille nettisivustoillemme lai-
tamme tilaisuutta koskevan informaation muassa linkin 
lautta-aikatauluihin. Tutustu myös sivustoilla HKL:n mat-
kalippukäytäntöön.

www.hkl.fi 
www.suomenlinna.fi 
www.suomenlinnanupseerikerho.fi 

4Hotellimajoitus
Juhliin osallistuvilla on mahdollisuus varata hotellihuone 
(sis.aamiainen ja iltasauna) Elielin aukion Holiday Inn:stä 
(Asema-aukio 5), joka sijaitsee aivan Helsingin ydinkes-
kustassa, n. 50 m rautatieasemasta. Rautatieaseman 
edustalla on taksitolppa, josta pääsee kätevästi taksilla 
Kauppatorin rantaan. Kävellen matkaa tulee n. 1 km.

Majoitusvaraus tulee olla tehtynä viimeistään ti 
16.10.2007 mennessä soittamalla Holiday Inn:in nume-
roon (09) 542 55 000. (Ei nettivarauksia!) Varatessasi 
majoitusta muista mainita tunnus HELRC. Varausoikeus 
on viikonlopulle 16.–18.11.2007 hintaan 119€/yö 1hh ja 
134€/yö 2hh.

www.holiday-inn.com/hihelsinkicc

HelRC:n hallitus toivottaa jäsenilleen 
oikein mukavaa syksyn jatkoa ja riemu-
kasta alkavaa pikkujouluaikaa 2007!


