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2021
AKK-Motorsport ry täytti viime vuonna 70 vuotta. Synttäreitä juhlittiin pienimuotoisesti
palkintojenjakogaalan yhteydessä Seinäjoella joulukuun alussa.
Samana viikonloppuna oli myös seuraseminaari ja lajiseminaareja sekä liittokokous.
Liittokokouksessa valittiin virallisesti alueen syyskokouksen ”esivaaleissa” valitsemat
liittovaltuustoehdokkaat.
Keski-Suomen liittovaltuustoedustajat vuosina 2022-2023 ovat Saija Vauhkonen (PiekUA) ja Sari
Ohra-aho (PetUA). Varalle valittiin Jari Flyktman (UurUA) ja Erkki Paatola (AL-Kangasniemi).
Koulutusvastaavana jatkaa Riikka Raatikainen ja aluemestaruusvastaavana Jenni Perhonen.
Alueelta Jarmo Zitting on AKK:n koulutustyöryhmän jäsen ja Jussi Perälä rallin lajiryhmän jäsen.
Jarmo toimii myös alueen tiedotusvastaavana.

Palkintoja jaettiin Seinäjoen
palkintojenjakogaalan lisäksi myös aluemestaruussarjoissa.
JM-sarjan palkinnot jaettiin viimeisen
osakilpailun yhteydessä Karstulassa.
Kuvat Timi Perhonen ja Sari Ohra-aho
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Kartingin palkinnot siirtyivät palkintopöydältä menestyneiden palkintokaappeihin Jyväskylän
Karting Centerissä pidetyssä tilaisuudessa. Pienemmät pääsivät vielä ottamaan revanssia
kilpakumppaneista ja kokeilemaan sisäradalla ajamista. Nyt ei tosin enää ajettu kilpaa, eikä
tuloksia julistettu.

Kuvassa etualalla pötköllään alueen kartingin
puuhamies Jarmo Zitting.
Rallin ja rallisprintin palkinnot jaettiin Printsportin rallitallilla Lievestuoreella.

Vasemmalla vuoden Simoksi valittu Tuukka
Kauppinen ja oikealla autourheilumiesmuistopalkinnon saanut Harras Lindroos.
_____ _____ _____
Alueen syyskokouksessa päätettiin avata alueelle oma Facebook-sivu.
Sivu löytyy: AKK Motorsport Keski-Suomi
Jäseniä ryhmässä on jo yli 150. Sivu on yksityinen, mutta mukaan pääsee lähettämällä
liittymispyynnön.
Ryhmän tarkoituksena on julkaista tietoa AKK:n Keski-Suomen alueen koulutuksista, tutkinnoista ja
tapahtumista. Sivulle voi laittaa tietoa itse tai laittaa pyyntöä tiedotteen julkaisemisesta Jarmo
Zittingille. Pidetään ryhmä positiivisena ja asiallisena. Negatiiviset ja asiattomat kommentit tullaan
ylläpidon puolesta poistamaan.
Toimintasuunnitelmassa mainittu WhatsApp-ryhmä toimii entiseen tapaan.
Samoin AKK:n sivuilla olevalta alueen sivulta löytyy alueen tiedotteet.
Ainakin alkuvuonna (toivottavasti ei kovin pitkään) Korona sotkee edelleen seurojen toimintaa ja
kilpailujen järjestämistä. Mutta pääosinhan autourheilu on ulkolaji, joten pääsemme toimimaan
ohjeita noudattaen. Älkäämme antako Koronan lannistaa meitä.
AKK:n Covid-19 päivitetyt ohjeet ja suositukset kilpailun järjestäjille AKK:n sivuilla.

3

2022
TOIMINTASUUNNITELMA 2022
AKK Alue 4 Keski-Suomi
YLEISTÄ
Alueen omana tiedotuskanavana AKK:n nettisivujen lisäksi käytämme alueen
WhatsApp-ryhmää. Ryhmään seurat voivat ilmoittaa 1-4 henkilöä.
Seuratapaamisiin ja kokouksiin kutsut lähetetään sähköpostitse seuran AKK:lle
antamaan sähköpostiosoitteeseen.
ALUEMESTARUUSSARJAT
Aluemestaruussarjat järjestetään seuraavissa lajeissa:
- JM
- karting
- ralli (myös historic-sarja)
- rallisprint
Mikäli muissa lajeissa on enemmän kuin viisi kilpailijaa/kilpailijaparia, vuoden
aikana voidaan lisätä lajeja aluemestaruussarjaan.
Kilpailukalenterissa ei ole vielä kaikkia tulevan vuoden kilpailuja, joten kilpailijoiden
on seurattava AKK:n (alueen 4) nettisivuilta, mitkä kilpailut ovat aluemestaruussarjan
osakilpailuja. Alueella järjestettävät kilpailut ovat pääsääntöisesti ilman eri
sopimusta aluemestaruussarjan osakilpailuja. Seuroja pyydetään olemaan
yhteydessä aluemestaruusvastaava Jenni Perhoseen (yhteystiedot löytyvät
AKK:n nettisivuilta), jos vuoden aikana tulee lisäys/muutos kilpailukalenteriin.

KOULUTUS JA TUTKINNOT
Alueen järjestämiä perus- ja päätoimitsijakoulutuksia järjestetään kysynnän mukaan.
Pääpaino lajikohtaisissa perustoimitsijakoulutuksissa.
JM-tutkintoja järjestetään debytantti- että tutkintokoulutuksina verkossa tai
lähikoulutuksina. Ainakin JM-tutkinnon uusioille tulee todennäköisesti mahdolliseksi
suorittaa tutkinnon uusiminen AKK:n uuden verkkokoulutusalustan kautta tulevan
vuoden aikana.
Rallin junioritutkintoja toteutetaan sekä lähikoulutuksina että verkkokoulutuksina
tarpeen mukaan.
KOKOUKSET
Keväällä järjestetään seuratapaaminen ja syksyllä aluekokous.

