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Tiedote seuroille 
Digitaalinen autourheilu on vahvassa nosteessa ja laji on saamassa jalansijaa entistä vahvemmin AKK:ssa. 

Digitaalinen autourheilu on saanut oman lajiryhmän, jonka tehtävänä on kehittää ja sovittaa lajia entistä 

vahvemmin AKK:n toimintaan. 

Pohjanmaan alue on etulinjassa koko Suomessa ottamassa Digitaalisen autourheilun mukaan aluetason 

toimintaan ja haluaa tarjota alueen jäsenseuroille tietoa ja neuvoja sekä ennen kaikkea aloittaa ja tarjota 

kilpailutoimintaa aluetasolla matalalla aloituskynnyksellä. Digitaalinen autourheilu nähdään erittäin 

potentiaalisena nuorisotyön välineenä seuroille saada hankittua uusia jäseniä riveihinsä. Mutta laji soveltuu 

yhtä lailla myös varttuneemmalle väelle. 

Monet perinteisen autourheilun kuljettajat ovat aloittaneet simulaattoriajamisen ja -kilpailemisen ja 

todenneet sen olevan hyvää harjoitusta myös oikean elämän kilvanajoa ajatellen. Nykyisillä laitteilla 

saadaan jo harjoiteltua toistettavaa motoriikkaa ja telemetriaosaamista oikeille kilparadoille. 

Aluetasolla toimintaa tullaan tarjoamaan rata-ajoon tarkoitetulla Assetto Corsa-simulaattorilla, jota 

käytetään PC-tietokoneella. 

Mitä harrastajalta vaaditaan 
Ajamista varten harrastajalla pitää olla: 

• Näyttö ja PC-tietokone, joka maksimissaan muutaman vuoden vanha (mielellään myös 

kuulokemikrofoni) 

• ratti-poljinyhdistelmä 

• Assetto Corsa-peli hankittuna Steam-pelikaupasta 

• Internet-yhteys 

Assetto Corsan  löydät linkistä https://store.steampowered.com/app/244210/Assetto_Corsa/. Pelin 

Ultimate-versio sisältää kaikki pelivalmistajan tekemät lisäosat (DLC lisäosapaketit) ko. peliin ja se 

kannattaakin hankkia heti suoraan. Assetto Corsa kaikkine lisäosineen maksaa tällä hetkellä 39,88 euroa. 

Pelkästään valmistajan sisältöä on tarjolla autojen osalta noin 180 ja runsas määrä tuttuja ja vähän 

tuntemattomampia kansainvälisiä ratoja. Assetto Corsan ehdoton vahvuus on peliin saatava ns. modi-

sisältö, jolla tarkoitetaan käyttäjien ja yhteisöjen tekemiä autoja ja ratoja. Modi-sisältönä peliin on 

saatavana esimerkiksi Suomen moottoriradat; Kemora, Botniaring, Alastaro, Ahvenisto ja työn alla on myös 

Kymiring. Modi-sisällön ansiosta Assetto Corsaan on tarjolla useita satoja erilaisia autoja ja ratoja, joita 

voidaan käyttää monipuolisesti. 

Mitä alue tarjoaa 
Finnish Sim Racing Association ry (FiSRA) tarjoaa alueelle käyttöön palvelimen, jolla voidaan järjestää 

toimintaa Assetto Corsa-simulaattoriin liittyen. Palvelin on jo käytössä ja jäsenet voivat käydä siellä 

ajamassa ympäri vuorokauden. Alkuvaiheessa palvelimella pyörii jatkuvasti lyhyt kisasessio (60 min 

harjoitus, 10 min aika-ajo, 15 min kisa. Autoa ja rataa vaihdetaan viikon tai kahden välein. 

Palvelin löytyy Assetto Corsan Online-valikosta ja palvelimen nimen alkuosa on aina AKK Pohjanmaa 

[jotakin] eli esim tällä hetkellä palvelimen nimi on ”AKK Pohjanmaa Nurburgring harkka”. Helpoiten 

palvelimen löytää Assetto Corsan Online-valikon palvelinlistauksesta hakusanalla pohjanmaa. Salasana 

palvelimelle on AKKalue2. 

 

 

https://store.steampowered.com/app/244210/Assetto_Corsa/
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Alla kuva kuinka löydät Pohjanmaan alueen palvelimen Assetto Corsassa. 

1. Valitse Drive ja sieltä Online 

2. Kirjoita hakuun pohjanmaa ja paina Enter 

3. Klikkaa AKK Pohjanmaa-nimistä palvelinta 

4. Kirjoita palvelimen salasana 

5. Valitse auto ja paina sen jälkeen ”join” 

 

Alkuvaiheessa tullaan järjestämään yksittäisiä testikisoja ja ei niin vakavia ns. höntsäkisoja, joissa käyttäjät 

pääsevät kokeilemaan kilpailemista. Alustavan suunnitelman mukaan keväällä 2021, joskus maalis-

huhtikuulla, on tarkoitus järjestää muutaman kilpailun höntsäsarja. Näiden testi- ja höntsäkisojen tarkoitus 

on tutustuttaa uusia harrastajia lajiin ja toisaalta myös testata ja harjoittaa alueen toimintaa lajin parissa ja 

kisojen/sarjojen järjestämisessä. 

Tämä hetkisen suunnitelman mukaan syksyllä 2021, loka-marraskuussa, on tarkoitus toteuttaa 

aluemestaruussarja Pohjanmaan alueen seurojen jäsenille. Sarjamenestyjät tullaan palkitsemaan alueen 

palkintojenjakotilaisuudessa kuten muutkin aluemestarit. 

Toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan mm. AKK Pohjanmaa Digitaalinen autourheilu Facebook-sivulla, 

joka löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/akkpohjanmaadigi. 

Ajokoulu 
Jotta uusien harrastajien olisi helpompi päästä lajiin sisälle, alustavasti on mietitty järjestettäväksi 

ajoiltoja/ajokoulua ja perehdytystä niin lajin kuin pelinkin osalta. Alueelta löytyy kokeneita 

simulaattorikuskeja, jotka ovat ajaneet Assetto Corsaa suuret määrät ja pystyvät auttamaan ja jakamaan 

tietoa uusille harrastajille. Tätä varten harrastajien tulee ladata ja asentaa tietokoneelleen Discord-

viestintäsovellus. Discordiin on perustettu oma ryhmä Pohjanmaan alueen harrastajille. Ryhmän jäsenet 

voivat viestitellä sovelluksessa ja lisäksi sovelluksessa voi liittyä puhekanaville, jolloin käyttäjät pystyvät 

keskustelemaan toistensa kanssa. Tämän vuoksi suositellaan erityisesti kuulokemikrofonin käyttöä. 

Perehdyttäjinä tulevat toimimaan Atte Nykänen ja Henri Berg. 

https://www.facebook.com/akkpohjanmaadigi
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Discord-sovelluksen voit ladata omalle tietokoneellesi osoitteesta https://discord.com/ ja asentaa sen. 

Tämän jälkeen rekisteröidy ohjelman käyttäjäksi ja sen tehtyäsi pääset liittymään Pohjanmaan alueen 

Discord-kanavalle tämän linkin kautta https://discord.gg/xDUFRDRrQg. 

Discordin käyttöä suositellaan erittäin vahvasti ja se tulee olemaan myös yksi tiedotuskanava alueen 

asioille! 

 

Kysy rohkeasti lisätietoja asiasta: 

Mika Nykänen 

044-328 0388 

akk.pohjanmaa@gmail.com 
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