JÄSENKIRJE 27.6.16
”Autourheilija” on AKK-Motorsportin uusi jäsenlehti,
joka ilmestyy verkossa joka toinen kuukausi
Autourheilun viestintä koki alkuvuodesta historiallisen
muutoksen kun moottoriurheiluliitot päättivät yhdistää
urheiluviestinnän osalta voimansa ja avasivat
moottoriurheilu.tv -portaalin.
Tuo verkkosivusto on jo hyvässä vauhdissa ja sen rinnalle AKKMotorsport ry perusti jäsenistölleen laji- ja järjestöasioista
uutisoivan verkkolehden nimellä 'Autourheilija'.
Lehden ilmestyessä saavat jäsenseurojen kaikki jäsenet siitä
ilmoituksen sähköpostiinsa. Sähköpostitiedot kannattaakin
pitää ajantasalla KITI-palvelussa.
JOS ETTE OLE SAANEET TÄTÄ TIETOA SÄHKÖPOSTIINNE,
ILMOITTAKAA KÄYTÖSSÄNNE OLEVA OSOITE
seura@kotkaua.net. Jos sp-osoitetta ei ole, käy vaikka
viikottain www.autourheilu.fi sivulla kurkkimassa, mitä uutta
sieltä löytyy.
Lehteen ilmestyy uutisia ja mielenkiintoisia aiheita blogityyppisesti myös numeroiden välillä, joten sitä kannattaa pitää
silmällä!
HUOM: Perinteistä AKK:n printtilehteä ei enään toimiteta,
koska liiton perimää jäsenmaksua olisi pitänyt korottaa
selvästi. Se taas olisi vaatinut korotusta seuran perimään
jäsenmaksuun.
AKK-Motorsport ry ja Suomen Moottoriliitto ry avasivat
yhteiseen tiedotusportaalin www.moottoriurheilu.tv.
Sivuston kautta on hoidetaan kaikkien SM- ja Suomen Cupkilpailujen tiedotusta ja lisäksi julkaistaan kilpailijoiden ja
tiimien omia tiedotteita, henkilökuvia sekä blogeja.
Kattojärjestöjen historiallisen mediauudistuksen taustalla on
ollut tahto saada moottoriurheilulle sen ansaitsemaa
näkyvyyttä sekä tehdä uutisoinnista mahdollisimman helppoa
myös valtamedioille. Eri tiedotuskanavat ovatkin ottaneet
sivuston vastaan suurella innolla ja Moottoriurheilu.tv:n
tarjoamia artikkeleita on julkaistu näyttävästi niin internetissä
kuin printtimedioissakin. Lajeittain jaotellut uutiset,
korkealaatuiset kuvat sekä tulospalvelu ovat niitä, joita moni
medianedustaja on kertonut odottaneensa jo pitkään.
Moottoriurheilu.tv:n mediapalvelun kautta on toimitettu yli
500 suomalaismedialle SM- ja Suomen Cup -kilpailuiden
ennakko- ja kilpailutiedotteet viikoittain. Tiedotteisiin on lisätty
nyt myös maininta kansallisista ja MM-kilpailuista.
Yhteistyö niin tiedottajien, kuljettajien kuin
kilpailunjärjestäjienkin kanssa on alkanut odotettua
helpommin.
Kilpailijat, tiimit ja kilpailunjärjestäjät voivat toimittaa omia
tiedotteitaan osoitteeseen media@moottoriurheilu.tv

KotkaUAn omia tiedotteita julkaistaan
kotisivuilla www.kotkaua.net ,
facebookissa ja jäsenten sähköposteihin.

KotkaUA kolmella joukkueella JM SM Liigaan!
Murska-Arska Team pyrkii kirkastamaan viime syksyn
hopesijaa täysin samalla kokoonpanolla.
Team KotkaUA on nyt Team Kuljetus Tero Seppälä Oy;
muutamia kuljettajamuutoksia on tulossa.
Kolmantena joukkueena pistejahtiin lähtee KE-Racing Team;
Tuo KE voisi ehkä olla Veikkauksen mainoksessa esiintyvä
”W€ND€SDI” tai sitten aivan jotain muuta.
Kuljettajalistoja päivitetään viimeistään 31.7.16.
# 2 Murska-Arska
jj Jari Käkönen
jj Markku Tamminen
A Mika Virtanen
E Esa Kirsilä
H Sami Haukka
K Juha-Pekka Mattila
L Petri Laitinen
N Jukka Turpeinen
R Timo Ruoppa
S Miikka Tamminen
T Timo Pellinen
X Mika Liimatainen

# 23 Team T. Seppälä
jj Hannu Kettunen
jj Toni Thorström
A Aleksi Salo
E Jari Vanhapiha
H Rami Hynninen
K Juhana Karnaattu
L
N
R
S Sami Saari
T
X

# 32 KE-Racing
jj Jarmo Karhu
jj Sakari Arvila
A Jussi Ihalainen
E
H Jani Wallin
K Ville Ihalainen
L Jussi Lehtinen
N
R Jussi Räty
S Juha Alppirinne
T Timo Tanska
X Markku Alppirinne

Honkajoella kisataan lauantaina 27. elokuuta 34 joukkueen
voimin kuudessa alkuerälohkossa pääsystä 12 parhaan
joukkoon ja sunnuntain finaalikarsintaan. Josta sitten 6 parasta
ratkaisee finaalissa Suomen Mestaruuden. Torilla tavataan?

9.9.2017 F - Rallisarjan osakilpailu
Kaakkois-Suomen kimuranteilla sorateillä

Talkoolaisia tarvitaan!
Kilpailualue valmistellaan kisakuntoon lauantaina 6.8. kello 11
alkaen ja töitä riittää kaikille. Kilpailun onnistuneeseen
läpiviemiseen tarvitaan lähes 100 toimitsijaa. Ilmoittaudu
mukaan toimintaan ja tuo kaverisikin: seura@kotkaua.net.
Toimitsijoille on tarjolla lähtökopin patiolla ainakin kahvia,
makkaraa ja limsaa. Tähän kisaan on tilattu myös soppatykki,
joten lämmintä keittoakin on saatavilla.

