
Annetaan nuorille suomalaiskuskeille 
siivet tulevaisuudessakin.



FLYING FINN 100 -KUMMIKULJETTAJAT
Hankkeeseen on lähtenyt mukaan menestyksekäs joukko suomalaisia autour-
heilutähtiä, joista kunkin Flying Finn 100 -nimikkoauto on ohjattu autourheilu-
seurojen tekemään juniorityöhön. 

Maailmalla mainetta niittäneiden tähtikuljettajien ura on aikoinaan alkanut 
juuri kartingin parissa.

Kimi Räikkönen Heikki Kovalainen Toni Vilander

Esapekka Lappi Topi Heikkinen Simo Puhakka

TAVOITTEENA 100 KARTIA VUONNA 2017
Flying Finn 100 on suomalaisen autourheilun lajiliiton, AKK:n, nuorisourheilun kehittämis- 
ja tukihanke, joka mahdollistaa myös uusien tulevaisuuden kykyjen löytymisen. Hankkeen 
tavoitteena on kerätä yhdessä yhteistyöyritysten ja autourheilutähtien kanssa Suomen 
valtion 100-vuotisjuhlavuoden, 2017, kunniaksi 100 uutta junior kart -kilpa-autoa, jotka 
ohjataan autourheiluseurojen nuorisotoimintaan ympäri Suomea.

Tällä madallamme lajin aloituskynnystä ja mahdollistamme autourheilukipinän synnyt-
tämisen niin tulevaisuuden tähdille kuin autoilun ilosta harrastaville junioreillekin, jotka 
muuten eivät ehkä löytäisi lajin pariin tai joilla ei olisi välttämättä mahdollisuuksia oman 
kilpa-auton hankintaan.

JATKETAAN YHDESSÄ MENESTYKSEN KETJUA
Suomi on arvokilpailumenestyksellä mitattuna maailman menestynein autourheilukansa. 
Pohjoinen maa on pystynyt tuottamaan pienestä väestöpohjastaan riippumatta säännölli-
sesti autourheilun supertähtiä aina 1960-luvun alkuperäisistä Flying Finneistä alkaen.

Menestyksen ketju ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii valtavasti töitä kuljettajan uran 
eri vaiheissa. Suuret Keski-Euroopan autoteollisuusmaat ovat päässeet volyymituotannol-
laan ja lähes rajattomilla resursseillaan kantaamme MM-tason menestyksessä. Karting on 
kautta historian ollut autourheilun nuorisotoiminnan kivijalka, jota kautta kuljettajat ovat 
nousseet eri lajien pariin.

TERVETULOA TUKEMAAN NUORISOURHEILUA
Haluamme antaa nuorille suomalaiskuskeille siivet tulevaisuudessakin. Tähän työhön 
haastamme kaikki yritykset ja yhteisöt mukaan. Hankkimalla oman räätälöidyn Flying Finn 
100 –näkyvyyspaketin, olet mukana tukemassa suomalaista autourheilua ja rakentamassa 
pohjaa sen menestykselle myös tulevina vuosina. Yhteistyöyritysten ja –tahojen nimikoidut 
junior kartit ohjataan autourheiluseurojen hakemusten perusteella junioritoimintaan 
ympäri Suomea.

Flying Finn 100 -hanke huipentuu heinäkuussa PowerParkissa kisattavaan kartingin 
EM-osakilpailuun, Flying Finn 100 Raceen, joka kantaa Suomi 100 -tunnusta osana maamme 
itsenäisyyden juhlavuoden virallista ohjelmistoa.

EM-karting 

Flying Finn 100 Race
22.-23.7.2017

PowerPark, Alahärmä



1. Autourheiluseurojen 
nuorisotoimintaan ohjattava 
junior kart –kilpa-auto omilla 
näkyvyyselementeillä

2. Näkyvyys Flying Finn 100 
-www-sivustolle

NÄKYVYYS JUNIOR KART –AUTOSSA
Määritellyt näkyvyyselementit on havainnollistettu alla olevassa kuvassa. 
Hankkimalla kaksi tai useampia Flying Finn 100 -junior karteja tarjoamme 
mahdollisuuden myös räätälöityihin näkyvyyksiin, jotka toteutetaan autoihin 
yhteistyökumppanin toivomalla tavalla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Jani Backman, AKK Sports Oy 
jani.backman@autourheilu.fi 
040 522 4346

FLYING FINN 100 –KART-PAKETTI 3000 €

3. Oikeus hyödyntää hanketta 
omassa viestinnässä 

4. Mahdollisuus räätälöityihin 
sisäkarting-yritystapahtumiin

1

2

3

3

4

4
21

Rattikate, ylä-/alaosa
Etuponttooni

Sivuponttoonit, 
vasen/oikea

Etuponttooni, 
vasen/oikea

Tankki, vasen/oikea


