
TIEDOTTAAAKK-MOTORSPORT RY
Kellokukantie 7
01300 Vantaa

YHTEYSTIEDOT:
ASIAKASPALVELU  
(jäsenasiat, kilpailijalisenssit,  
katsastuskortit) 
Toimiston aukioloajat: 
ma–pe klo 8.30–16.30
Jenni Kuisma 
puh. 050 361 6456
Timo Lampinen 
puh. 040 847 0155
lisenssit@autourheilu.fi

RALLI, RALLISPRINT,  
HISTORIC 
Henrik Frank 
Lajipäällikkö 
puh. 040 534 9977 
henrik.frank@autourheilu.fi

KARTING, RATA-AJO,  
DIGITAALINEN AUTOURHEILU 
Henri Karjalainen 
Lajipäällikkö 
puh. 050 546 0500
henri.karjalainen@autourheilu.fi

JOKAMIEHENLUOKKA,  
RALLICROSS,  
CROSSKART, JÄÄRATA
Juho Ketonen 
Lajipäällikkö 
puh. 050 566 5577 
juho.ketonen@autourheilu.fi

PIENOISAUTOILU, OFF ROAD, 
DRAG RACE, AL-LAJIT, KOULU-
TUSTOIMINTA, ALUETOIMINTA 
Mia Vihavainen
Lajikoordinaattori
puh. 050 528 3022
mia.vihavainen@autourheilu.fi

TEKNIIKKA,  
AUTOSUUNNISTUS 
Iiro Palmi 
Lajipäällikkö 
puh. 050 347 5177
iiro.palmi@autourheilu.fi

DRIFTING
Teppo Laukkanen
Lajiyhdyshenkilö 
puh. 044 030 3066
teppo.laukkanen@autourheilu.fi

VALMENNUS- JA  
MAAJOUKKUETOIMINTA
Tuomo Nikkola
Valmennuspäällikkö 
puh. 0400 425 850
tuomo.nikkola@autourheilu.fi

HALLINTO 
Anssi Kannas 
Pääsihteeri 
puh. 050 300 1244
anssi.kannas@autourheilu.fi

SEURAA KANAVIAMME:
www.autourheilu.fi
facebook.com/AKKMotorsport
Twitter.com/AKKMotorsport

KARTING
Moottorien luokitukset kaudella 
2023

Kartingin lajiryhmä on listannut kau-
della 2023 sallitut moottorit Mini60-, 
OKJ-, OK- ja KZ2-luokissa.

Yleisesti näissä luokissa tullaan 
noudattamaan FIA Kartingin luoki-
tuksia, sääntöjä sekä mittaustapo-
ja koskien moottoreita sekä niiden 
apulaitteita.

Mini60-luokan kansallisissa tekni-
sissä säännöissä kerrotaan mahdol-
lisista poikkeuksista, sekä määritel-
lään mahdolliset sallitut vanhempien 
luokituskausien osat.

Seuraavat luokituskausien moot-
torit sekä niiden apulaitteet sallitaan 
Suomessa kaudella 2023:

Mini60:
2015–2020 luokituskauden moottorit
2020–2021 (-2022) luokituskauden 
moottorit
2023–2025 luokituskauden moottorit

Kansalliset poikkeukset ”Mini60 Tek-
niset säännöt” löytyvät verkkosivulta 
www.autourheilu.fi kohdasta Lajit > 
Karting > luokitustodistukset.

OKJ, OK ja KZ2:
2016–2024 luokituskauden moottorit
2023–2025 luokituskauden moottorit

RALLI
Rallin päätoimitsijakoulutus Kot-
ka, 19.–20.11.2022

Koulutukseen osallistuminen oikeut-
taa 2-tason päätoimitsijalisenssiin.

Omat osiot kilpailunjohtajille/ kil-
pailusihteereille, ratamestareille ja 
turvallisuuspäälliköille.

Edellytyksenä vähintään rallin 
3-tason perustoimitsijalisenssi.

Paikka: Kotka, Sokos Hotel Seura-
huone.

Hinta: 195 € sis. koulutuksen, AK-
K:n 2023 sääntökirjan, materiaalit, 
ruokailut ja majoituksen la–su (2 hen-
gen huone). Hinta ilman majoitusta 

on 155 euroa.
Ilmoittautuminen KITI-järjestel-

mässä 28.10. klo 18.00 mennessä.
Lisätiedot: Kouluttaja Hanna Kuk-

konen, 040-5263861

Rallin päätoimitsijoiden jatkokou-
lutus Jämsässä 5.11. 2022
Syventävä koulutus rallin päätoimit-
sijakoulutuksen jatkoksi, oikeuttaa 
rallin päätoimitsijalisenssin uusimi-
seen.

Yksipäiväisessä koulutuksessa 
käydään monipuolisesti läpi mm. 
päätoimitsijalisenssitehtäviin kuu-
luvia tosielämän tapauksia ja pohdi-
taan eri näkökulmista niiden ratkai-
sumalleja.

Paikka: Jämsä, Kievarin Rantapirtti.
Hinta: 100 € sis. koulutuksen, ma-

teriaalit, ruokailun.
Ilmoittautuminen KITI-järjestel-

mässä 7.11. klo 18.00 mennessä.

Lisätiedot: Kouluttaja Merja Rauta, 
0400 771865

RALLISPRINT
Aurora Sprint Asfalttisarja 2023 
-osakilpailujärjestäjiä haetaan

Aurora Sprint Asfalttisarja saa jatkoa 
tulevalla kaudella. Tarkoituksena on 
kilpailla kolme osakilpailuviikonlop-
pua ja kuusi kilpailua. Kilpailujen 
järjestäjiksi haetaan nyt AKK-Mo-
torsport ry:n jäsenyhdistyksiä.

Järjestäjien tulee toteuttaa tupla-
kilpailuja, joko niin että kilpailut aje-
taan lauantaina ja sunnuntaina, tai 
vaihtoehtoisesti menneen kauden 
päätöstapahtuman tapaan yhden 
päivän aikana.

Kalenteri pyritään rakentamaan 
touko-heinäkuulle.

Osakilpailujen järjestämisestä kiin-
nostuneiden seurojen pyydetään ole-
maan yhteydessä lajipäällikköön vii-
meistään 4.11.2022 mennessä.

Lisätiedot: Lajipäällikkö Henrik Frank, 
henrik.frank@autourheilu.fi, 040-
5349977

RATA-AJO
TCR Finland SM ja V1600 SM -luok-
kien vuosinumerovaraus on auki
TCR Finland SM -luokassa ajetaan 
numeroilla 10–99.

V1600 -luokan numerot 1–10 an-
netaan edellisvuoden arvokilpai-
lujärjestyksen mukaisesti sijoittu-
neille. TOP10-numeroa ei ole pakko 
käyttää, eikä sitä voi siirtää toiselle. 
V1600-luokassa samalla numerol-
la jatkavilla on etuoikeus  varata ky-
seinen numero 21.11.2022 mennessä, 
jonka jälkeen se vapautuu kaikkien 
käyttöön, ellei kilpailija sitä varaa.

Vuosinumerovaraukset löydät 
verkkosivuilta www.autourheilu.fi 
kohdasta Lajit > Rata-autoilu > Vuo-
sinumerot.

Mikäli sinulle kuuluva edellisvuo-
den numero on varattuna jollekin 
toiselle, ole yhteydessä lajipäällikkö 
Henri Karjalaiseen 21.11.2022 men-
nessä.

Lisätietoja: Lajipäällikkö Henri Karja-
lainen, henri.karjalainen@autourhei-
lu.fi, 050 546 0500

TEKNIIKKA
Pääkatsastajia kaudelle 2023

AKK hakee pääkatsastajia kaudella 
2023 ajettaviin arvosarjoihin:
Ralli SM
Rallin Suomen Juniori Mestaruus
Historic Rally Trophy
F-Cup
Jäärata SM
Rata SM
Rallicross SM
Crosskart SM
Jokamiehenluokan arvokilpailut
Rallisprint SM
Endurance Cup
Drifting SM

Pääkatsastajien toimenkuvaan kuu-
luu toimia kilpailuissa tuomariston 
teknisenä neuvonantajana ja kilpai-
lun tekniikka-asioiden koordinaatto-
rina yhdessä kilpailun katsastuspääl-

likön kanssa.
Pääkatsastaja toimii tiiviissä yh-

teistyössä katsastuspäällikön, kilpai-
lun johdon, tuomariston sekä AKK:n 
kanssa.

Pääkatsastajan tärkeimpinä tehtä-
vinä on taata kilpailun taso sekä kil-
pailijoiden oikeudenmukainen koh-
telu liittyen tekniikka-asioihin sekä 
raportoida tuomaristolle ja AKK:l-
le kilpailun kulusta tekniikan osalta.

Pääkatsastajilta edellytetään voi-
massaolevaa tekniikan 1-tason pää-
toimitsijalisenssiä, vankkaa koke-
musta katsastuksen päällikkötason 
tehtävistä sekä hyvää lajikohtaista 
tuntemusta. Myös englannin kielen 
taito olisi suotavaa.

Kilpailujen järjestäjät vastaavat 
pääkatsastajien matka- ja majoitus-
kuluista. Toimesta ei makseta palk-
kaa.

Mikäli olet kiinnostunut pääkat-
sastajan tehtävistä, lähetä vapaa-
muotoinen hakemus maanantaihin 
31.10.2022 klo 16.00 mennessä säh-
köpostilla iiro.palmi@autourheilu.fi. 
tai osoitteeseen:

AKK-Motorsport ry, Iiro Palmi, Kel-
lokukantie 7, 01300 VANTAA.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi la-
ji/sarja, jonka pääkatsastajan paik-
kaa haet sekä aiempi kokemus kat-
sastustehtävistä ja/tai mahdollisista 
pääkatsastaja-tehtävistä. Ilmoita 
myös, oletko käytettävissä vaihto-
ehtoisesti myös muun kuin hakema-
si lajin pääkatsastajaksi.

Tammikuussa 2023 järjestetään 
Vantaalla Pääkatsastaja-seminaari. 
Tehtäviin valittaville ilmoitetaan va-
linnasta henkilökohtaisesti ennen tä-
tä päivää. Osallistuminen seminaariin 
on erittäin toivottavaa.

Lisätietoja: Lajipäällikkö Iiro Palmi, ii-
ro.palmi@autourheilu.fi, 050 347 5177

LIITON KALENTERI 28.10.–30.11.
28.10. Hallituksen kokous
29.10. Liittovaltuuston syyskokous
2.11.  Karting-lajiryhmän kokous
5.11.  Drifting-lajipäivä
7.11. Digitaalisen autourheilun lajiryhmän kokous
7.11. Drifting-lajiryhmän kokous
7.11. JM-lajiryhmän kokous
12.11. Pienoisautoilun roa/SM-järjestäjien keskustelutilaisuus
14.11. Crosskart-lajiryhmän kokous
18.11. Rallin lajiryhmä
30.11. Rata-ajon lajiryhmän kokous

LIITON ANSIO- JA KILPAILIJAMERKKIEN HAKEMINEN KAUDELLA 2022
Liitto myöntää pronssisia, hopeisia ja 
kultaisia ansio- ja kilpailijamerkkejä. 
Ehdotuksen niiden myöntämisestä 
voi tehdä jokin AKK-Motorsport ry:n 
luottamuselin, jäsenseura tai alue.

Pronssiset ja hopeiset merkkiehdo-
tukset käsitellään liiton toimistolla, 
mutta kultaiset merkit myöntää lii-
ton hallitus.

Kultaiset merkit jaetaan lähtökoh-

taisesti Liiton vuosittaisessa palkin-
tojenjaossa, joka tänä vuonna juhli-
taan Drivers on the Rocks -risteilyllä 
3.–4.12.2022 Baltic Princessillä.

Lisätietoa ja hakulomake löytyvät-

sivuilta www.autourheilu.fi kohdas-
ta AKK > AKK-Motorsport ry > Ma-
teriaalit

LISENSSIKAUSI JA JÄSENMAKSULASKUTUS 2023
Jäsenmaksukausi vaihtuu marraskuun alkupuolella liittovaltuuston vah-
vistettua vuoden 2023 maksut. Tämän jälkeen pääsemme aloittamaan 
jäsenmaksulaskutukset.

Lisenssikauppa kaudelle 2023 avataan marraskuun loppuun mennes-
sä KITI:ssä.

Lisätiedot: 
Seurapalvelusihteeri Jenni Kuisma 
jenni.kuisma@autourheilu.fi 
050 361 6456



FLYING FINN -VALMENNUSLEIRIT
Ensi vuodelle tulossa lisää Flying Finn -val-
mennusleirejä
Kaudelle 2023 on suunnitteilla Haastaja-opis-
toleirejä Pajulahdessa, lajitaitoleirejä rallin, kar-
tingin ja rata-ajon parissa ja kartturivalmennus-
leirejä. Ajankohdista tiedotetaan heti kun ne 
varmistuvat tällä Hanaa-lehden palstalla, lii-
ton verkkosivuilla sekä sosiaalisen median ka-
navilla.

Flying Finn Haastaja -valmennusleiri Pajulah-
dessa
Marraskuussa järjestetään vielä kaksi leiriä nel-
jän leirin sarjasta:

Leiri 3:
Fyysinen harjoittelu, ravinto, lepo ja palautu-
minen
pe 4.11. klo 17 – su 6.11. klo 14, Liikuntakeskus 
Pajulahti, Nastola

Leiri 4:
Media, markkinointi ja varainhankinta
pe 25.11. klo 17 – su 27.11. klo 14, Liikuntakeskus 
Pajulahti, Nastola
ilmoittautuminen päättyy ke 9.11.

Yhden leirin osallistumismaksu on 250 €/hen-
kilö, sisältäen majoituksen ja ruokailut Liikun-
takeskus Pajulahdessa.

Ilmoittautumiset sähköpostilla, jossa tulee 
olla osallistujan lisenssinumero yhteystietoi-
neen sekä laskutusosoite.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: tuomo.nikkola@
autourheilu.fi, 
Tuomo Nikkola, 0400-425850

Flying Finn -kartturivalmennusleiri
7.–9.12.2022 Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola

Leirillä harjoitellaan nuotin kirjoittamista ja lu-
kemista sekä tutustutaan muihin karttureiden 
tehtäviin. Käytännön nuotitusharjoittelu toteu-
tetaan karttureiden omilla autoilla, joista pitää 
löytyä takapenkki valmentajaa varten.

Leiri on tarkoitettu karttureille kokemuksesta 
riippumatta, myös kokeneille. Leirillä on mah-
dollista suorittaa myös rallitutkinnon jatko-osa, 
eli nuottitutkinto.

Osallistumisen edellytyksenä on AKK:n kil-
pailijalisenssi ja leirin alkuun mennessä suori-
tettu rallin junioritutkinto.

Valmentajat ja kouluttajat:
 • Flying Finn Academy -rallivalmentajien tiimi
 • vierailevat kouluttajat: Janne Ferm ja Ree-

ta Hämäläinen

Hinta: 300 € sisältäen valmennuksen, majoi-
tuksen ja ruokailut.

Ilmoittautumiset sähköpostilla, mukana tu-
lee olla osallistujan lisenssinumero yhteystie-
toineen sekä laskutusosoite.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
mika.leistio@autourheilu.fi
Mika Leistiö, 044 0542466

On aika palkita vuoden parhaimmat autourheilijat ja 
viettää ikimuistoiset pikkujoulut Itämeren aalloilla.

Varaa nyt paikkasi ja lähde mukaan Drivers on the 
Rocks -risteilylle!

DRIVERS ON THE ROCKS | BALTIC PRINCESS | 3.-4.12.

Lisätietoja saat
skannaamalla QR-koodin

Legendaarinen risteily nyt Baltic Princessillä!

autourheilu.fi/akk/driversontherocks-2022/


