
Lajitutkintoihin ja koulutuksiin ilmoittautumiset. 

Tutkintoihin ja koulutuksiin ilmoittautuminen on muuttunut. Ilmoittautuminen tapahtuu KITI-järjestelmän 
kautta. Jäsenyys seuraan tulee olla voimassa ennen kuin ilmoittautuminen onnistuu. 
 
Tutkintoihin jokainen ilmoittautuu  ja maksaa tutkintomaksun itse. 
 
Miten sitten  ilmoittaudutaan: 
 

- Kirjaudu Kitiin omalla ID numerollasi ja salasanallasi. (Motorsport ID, löytyy mm 
jäsenmaksulaskusta)  

- https://akk.autourheilu.fi/Login.aspx  
- Omista tiedoista löytyy sininen palkki jossa ” Koulutukset/tutkinnot” – klikkaa auki. 
-  Seuraavaksi aukaise sieltä kalenteri. Etsi / valitse tutkinto tai koulutus ja ilmoittaudu. 
- Tämän jälkeen voit maksaa tutkinnon heti verkkopankin kautta tai tulostaa laskun myöhempää 

maksamista varten. 
- OTA MAKSUKUITTI MUKAAN TUTKINTOON!  
- Kuitiksi käy maksuautomaatin tai nettipankin kuitti. Maksua ei voi suorittaa paikan päällä. 

 
Jokaisessa JM-tutkinnossa on debytanttitutkinto, ja siihen on oma ilmoittautuminen samassa kalenterissa. 
Ole tarkkana! 
 
Jos on ongelmia kirjautumisissa tai ilmoittautumisessa, ole yhteydessä jäsensihteeriin. 
Tapio Tuominen P: 040-5950754 tai emppu.tuominen@phnet.fi  
 
KITI:n omista tiedoistasi voit tarkistaa tutkintosi ja lisenssiesi voimassaolon. 
Voit myös muokata omia tietojasi, osoitetta, puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta. 
 
Koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu siten että jäsen on yhteydessä seuramme koulutusvastaavaan 
(Jouni Ikävalko 0440-245 709)  ensin, ja sen jälkeen vasta  voi ilmoittautua ja näin seura maksaa 
koulutuksen. 
 
 
1. ja 2. tason toimitsijalisenssiä uusittaessa ei enää tarvitse käydä erillistä koulutusta, jos lisenssin 
voimassaoloaikana on suorittanut AKK:n toimitsijalisenssiohjeistuksen vaatimat lisenssitason tehtävät.  
Näin kertoo AKK:n säännöt, toimitsijalsienssiohjeistuksessa. 
 
1. Seuramme jäsenen toimitsijalisenssin voimassaoloa jatkettaessa tai tasoa nostettaessa,  seura hyväksyy 
jäsenen lisenssihakemuksen ja maksaa sen kustannukset vain tapauksissa;  
- kun lisenssin uusimisen AKK:n toimitsijalisenssiohjeistuksen edellyttämät toimitsijatehtävät on suoritettu, 
seuramme järjestämissä kilpailuissa, erikoiskokeilla tai seuramme erikseen hyväksymissä avustuksissa 
muiden seurojen kilpailuissa. 
 
2. Jos vaadittuja tehtäviä ei ole riittävästi edellä mainituin edellytyksin, mutta jäsen on muutoin osoittanut 
erityistä aktiivisuutta seuratoiminnassa tai AKK:n osoittamissa toimitsijatehtävissä, voi seura,  
puheenjohtajan päätöksellä antaa osallistumis- ja maksusuostumuksensa kyseisen lisenssitason 
koulutukseen ja lisenssin hakuun. 
 
3. Seura vastaa toimitsijakoulutuksen kustannuksista, hakee ja puoltaa toimitsijalisenssiä sekä maksaa 
lisenssinhaun kustannukset - vain edellä mainituin edellytyksin. 
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