
Kansainvälisyys 

Karting on maailmanlaajuista kilpaurheilua, jossa 
ajetaan eri maanosien mestaruuksien lisäksi 
autourheilun kattojärjestön FIA:n 
maailmanmestaruudesta. 

Kansainvälisyys luo hienon pohjan kehittää kielitaitoa, 
verkostoitua ja tutustua eri alojen parissa toimiviin 
ihmisiin silmälläpitäen myös karting uran jälkeistä 
elämää.  

S-posti: karting@lmm.fi 

www.lmm.fi 
www.autourheilu.fi 

Hauska—Vaativa—Kasvattava 

Antoisa—Kansainvälinen 

 

Kilpailutoiminta 

Karting kilpailutoiminta Suomessa on vilkasta. Kesäisin 
lähes joka viikonlopulla on AKK:n alaiset kansalliset  
kilpailut jossain päin Suomea. Lisäksi monet seurat 
järjestävät harrastekisoja arki-illoiksi. 

Kaupallisista kartingsarjoista vanhimmasta; Rotax Max 
Challenge Finland (RMC Finland) löytyy luokkia 8 –
vuotiaasta ylöspäin. 

Osallistujamäärältään tämän hetken suurimmassa 
kaupallisen järjestäjän kartingsarjassa löytyy luokkia  
9 –vuotiaasta ylöspäin. 

AKK:n kilpasarjoja on SJM ja  KartingSM –sarjat. 
SJM-sarjassa ajetaan luokissa Raket95 yleinen ja Mini60 
yleinen.  KartingSM luokkia ovat Okj ja OK. 

Keski-Suomessa järjestetään mukavia Keski-Suomi Cup  
ja Ruuhimäki Cup ”harrastetason” sarjoja joissa pääsee 
mukavasti tutustumaan kilpailutoimintaan. Lisätietoja 
kilpailuista löydät www.lmm.fi sivuilta. 



Kerhoillat 

Laukaan Moottorimiehet ja Lievestuoreen 
urheiluautoilijat järjestävät yhdessä kerhoiltoja 
Ruuhimäki Circuitilla, Lievestuoreella, joka toinen 
maanantai. Kerho alkaa klo 17:00 ja päättyy klo 19:45. 

Kerho on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tutustua 
lajiin. Ikähaitari on yleensä 6-13 vuotta. Toki kannattaa 
olla yhteydessä jos kiinnostusta on, mutta ei ikä osu 
tuohon haarukkaan. 

Kerho on kaudella 2018 maksuton. Jokaisella 
kerholaisella täytyy olla huoltaja mukana. Jokainen on 
paikalla omalla vastuullaan. Kerhon ajotoiminta 
järjestetään kokeneiden harrastajien toimesta 
turvallisuudesta tinkimättä. 

Tarkoitus on tarjota mahdollisuus mahdollisimman 
monelle ja siksi etusijalla ovat ensikertalaiset iltojen 
ruuhkautuessa. Kerhoon mahtuu kerrallaan noin  
15-20 henkeä. 

Kerholaiset eivät tarvitse huoltajan lisäksi mukaansa 
muuta kuin reippaan mielen. Varusteet löytyvät paikan 
päältä. 

Kerholla on säävaraus. Jos ennuste näyttää klo 15:00, 
että vettä sataa klo 17:00, kerho perutaan siltä illalta.  
 
Varmin tapa päästä ajamaan kerhossa, on ilmoittaa 
tulostaan ennakkoon sähköpostiosoitteeseen  
karting@lmm.fi viimeistään kerhoa edeltävänä  
sunnuntaina. 

Helpoiten lajin pariin pääsee osallistumalla 
paikallisen autourheiluseuran järjestämään karting-
ajokoulutukseen, jossa opetellaan sääntöjä ja 
harjoitellaan ohjatusti ajamista.  

LMM on saanut AKK:n Flying Finn 100 -projektin 
kautta kaksi Cadet luokan kart-autoa kerhoiltoihin jo 
kerhon aikaisemman ajokaluston jatkeeksi.  

Flying Finn auto 10 on Neste Oil:n väreissä  
ja toinen 34 on ralliautoilija Esa-Pekka Lapin 
nimikkoauto.  

Karting on autourheilun suurin nuorisolaji, jossa luodaan 
peruspohja ja tehdään perusharjoittelu myöhempää 
autourheilu-uraa varten. Karting on myös aitoa 
kilpaurheilua, jossa voi rakentaa omaa autourheilijan uraa 
iästä riippumatta. Kartingissa ajatetaan FIA:n 
maailmanmestaruudesta, ja tämä antaakin laajat 
mahdollisuudet kehittää ja luoda uraa lajin sisällä.  

Karting on tapahtumarikas, nopeatempoinen ja haastava 
laji, joka tekee siitä myös erittäin mielenkiintoisen 
seurattavan katsojille. Ulkoratojen kilpailuissa 
keskituntinopeudet nousevat usein yli 70 kilometriin 
tunnissa huippunopeuksien ollessa jopa 140km/h tasoa.  

Karting-auton ajamisen voi aloittaa jo hyvin nuorena ja 
kilpailemaan pääsee halutessaan jo 6-vuotiaana. Pojat ja 
tytöt ajavat kartingissa samoissa luokissa ja kilpailuissa. 

Laji pitää sisällään ammattilaisuuden sekä 
harrastustoiminnan niin aikuisille kuin lapsillekin.  

Nykyisistä F1 kuljettajistamme sekä Bottas että Räikkonen 
että rallikuljettajistamme, Latvala, Lappi, Suninen ja 
Huttunen ovat aloittaneet uransa juuri kartingista.  

mailto:karting@lmm.fi

