
Hyvä mobiilikortin käyttäjä! 

 

AKK-Motorsport ry:n jäsenkortti on tänä vuonna Lompakossa oleva mobiilikortti. Mobiilikortti 

toimii puhelimeen ladattavana Lompakko-sovelluksena, joka toimitetaan kaikille 

Jäsenmaksunsa maksaneille AKK:n jäsenseurojen jäsenille KITI-tiedoissa annettuun 

puhelinnumeroon.  

Mobiilikortin haltijana pääset hyödyntämään AKK-Motorsportin jäsenetuja, sovelluksen 

karttapalvelua sekä vastaanottamaan vaihtuvia tarjouksia ja jäsenetukampanjoita. 

Mobiilisovellus toimii jatkossa myös yhtenä liiton viestintäkanavana suoraan jäsenistön 

taskuun.  

Alta löydät ohjeet, kuinka toimia, jos olet uusi mobiilikortin käyttäjä tai sinulla on ollut 

edellinen kortti käytössä. 

 

Uusi Mobiilikortin käyttäjä 

 

Mikäli olet uusi Mobiilikortin käyttäjä, olet saanut tekstiviestin joka lähettäjänä on LOMPAKKO ja viestin 

sisältö: 

 ”AKK-Motorsport ry 2015 on lähettänyt sinulle mobiilikortin. Voit ladata sen https://esms.cardplus.fi 

Aktivointikoodisi on xxxxxxxxx”.  

 

(30.3.2015 alkaen jokaiselle jäsenmaksunsa maksaneelle jäsenelle lähetetään ylläoleva tekstiviesti) 

 

Klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä ohjaudut puhelimesi käyttöjärjestelmän perusteella oikeaan 

sovelluskauppaan. Ota aktivointikoodi talteen ja käytä sitä, kun avaat Lompakko-sovelluksen 

ensimmäisen kerran. Lompakko-sovellus kysyy aluksi myös sähköpostiosoitettasi Palauta-toimintoa 

varten. Tätä sähköpostiosoitetta käytetään myöhemmin, mikäli haluat siirtää kortin uuteen puhelimeen 

vanhan rikkouduttua, kadottua tai mennessä vaihtoon. Kannattaa käyttää henkilökohtaista 

sähköpostiosoitetta, joka ei vaihdu esimerkiksi työpaikan vaihtuessa.  Kun olet saanut sovelluksen 

asennettua, AKK:n jäsenkortti latautuu sinne automaattisesti.  

 

HUOM! Mikäli tekstiviesti ei ole enää tallessa, voit tilata uuden koodin AKK:lta. Lähetä sähköposti 

lisenssit@autourheilu.fi osoitteeseen. Ilmoita viestissäsi nimi, lisenssinumero ja puhelinnumero 

(kansainvälisessä muodossa +358xx).  Tilaamme sinulle uuden aktivointikoodin ja se lähetetään sinulle 

tekstiviestinä uuteen numeroosi. Mikäli puhelinnumerosi on vaihtunut, ilmoita viestissäsi sekä vanha, että 

uusi numerosi. Muista päivittää muuttuneet tiedot myös KITI:n  

 

Vanha Mobiilikortin käyttäjä  
 

Mikäli sinulla oli Mobiilikortti käytössä kausilla 2013-2014, on Lompakko-sovellus valmiina jo  

puhelimessasi. Sinulle ei tule tekstiviestiä vaan olet jo kenties saanut ilmoituksen sovellukseen tulleesta 

uudesta kortista. Käy siis avaamassa Lompakko-sovellus, niin uusi kauden 2015 Mobiilikortti on 

automaattisesti käytössäsi.  

Mikäli olet vaihtanut puhelinta, eikä sinulla enää ole Lompakko-sovellusta uudessa puhelimessasi, niin 

voit palauttaa sovelluksen myös uuteen puhelimeesi. Katso kohta Mobiilikortin palautus alempaa. Muussa 

tapauksessa ole yhteydessä AKK:hon, jolloin sinulle lähetetään uusi aktivointikoodi. Ilmoita viestissäsi 

nimi, lisenssinumero ja puhelinnumero (kansainvälisessä muodossa +358xx).  Tilaamme sinulle uuden 

aktivointikoodin ja se lähetetään sinulle tekstiviestinä uuteen numeroosi. Mikäli puhelinnumerosi on 

vaihtunut, ilmoita viestissäsi sekä vanha, että uusi puhelinnumerosi. 

 

Tämä ohje toimii niillä jäsenillä joiden jäsenkortti on painettu 19.1 - 16.3.2015 välisenä aikana. Jäsen voi 
tarkistaa painopäivän omista KITI-tiedoista Tiedot-sivulta. 
 

https://esms.cardplus.fi/
mailto:lisenssit@autourheilu.fi


Mobiilikortin rekisteröinti 
 

Kun olet ottanut käyttöösi Lompakko Mobiilikortin, on suositeltavaa rekisteröidä kortti 

käyttöönoton jälkeen.  Mobiilikortti on liitetty käytössä olevaan puhelinnumeroon sekä 

kyseiseen puhelimeen. Rekisteröinti mahdollistaa kortin palauttamisen toiseen puhelimeen, 

mikäli vaihdat puhelimen uuteen, puhelimesi katoaa tai hajoaa ja olet vaihtanut 

puhelinnumerosi.  

 

1. 

 Valitse Lompakko-sovelluksessa Lisää -> Palauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Syötä kenttään sähköpostiosoite, jolle haluat kortin rekisteröidä. Tätä 

sähköpostiosoitetta käytetään myöhemmin, mikäli haluat siirtää kortin 

uuteen puhelimeen vanhan puhelimen rikkouduttua, kadottua tai mennessä 

vaihtoon. Kannattaa siis käyttää henkilökohtaista sähköpostiosoitetta, joka 

ei vaihdu esimerkiksi työpaikan vaihtuessa. Saat antamaasi 

sähköpostisoitteeseen vahvistusviestin, jossa on koodi. 

 

 

 

 

 

3.  

Syötä sähköpostiin saamasi koodi puhelimeen sovelluksessa sille 

varattuun kohtaan ja paina Lähetä. Mikäli sähköposti ei tule perille, 

voit kokeilla sähköpostin lähettämistä toiseen osoitteeseen 

valitsemalla ”Syötä sähköposti uudestaan”. Tämän jälkeen korttisi on 

rekisteröity ja voit palauttaa / siirtää kortin tarvittaessa toiseen 

laitteeseen seuraamalla Mobiilikortin palautusohjeita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mobiilikortin palautus 
 

Kortin palauttaminen uuteen laitteeseen on mahdollista vain siinä tapauksessa, että olet 

rekisteröinyt sen aiemmin. Palautus-ominaisuuden avulla voit palauttaa kortin käytöstä 

poistetusta puhelimesta uuteen. Palautus on ilmainen AKK:n jäsenille, vaikka sovelluksessa 

sen sanotaankin maksavan 1 euron. 

 

1. 

 Avaa Lompakko-sovellus uudessa laitteessa, jossa ei ole vielä 

jäsenkorttia. Voit ladata sovelluksen oman puhelimesi 

sovelluskaupasta. Valitse Palauta.  

 

 

 

 

 

 

2.  

Syötä ylempään kenttään sähköpostiosoite, jolle olet kortin 

 rekisteröinyt aiemmin. Tässä tulee käyttää pieniä ja isoja kirjaimia 

samalla tavalla kuin rekisteröityessä. Syötä alempaan kenttään vanha tai 

uusi puhelinnumero, mihin haluat rekisteröintikoodin. Puhelinnumero 

tulee olla kansainvälisessä muodossa +358501234567. Saat sähköpostin 

rekisteröimääsi sähköpostiosoitteeseen sekä tekstiviestin edellisessä 

kentässä ilmoittamaasi puhelinnumeroon.  

 

 

 

3.  

Syötä sähköpostilla tullut koodi ylempään kenttään ja tekstiviestillä 

tullut koodi alempaan kenttään ja paina Lähetä. Tämän jälkeen 

kortti aktivoituu uudessa puhelimessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usein kysytyt kysymykset  

 

1. Mikä on LOMPAKKO-sovellus? 

 

LOMPAKKO® on matkapuhelinsovellus, jossa on AKK-Motorsport ryn Mobiilijäsenkortti. 

Jäsenkortin haltijana pääsee hyödyntämään sovelluksen karttapalvelua, AKK:n jäsenetuja, 

sekä vastaanottamaan vaihtuvia tarjouksia ja jäsenetukampanjoita. 

 

2. Kenelle Mobiilikortti lähetetään? 

 

Mobiilikortti toimitetaan kaikille jäsenmaksunsa maksaneille AKK:n jäsenseurojen jäsenille 

KITI-tiedoissa annettuun puhelinnumeroon.  

 

3. Olen saanut tekstiviestin lähettäjältä LOMPAKKO. Mikä tämä viesti on?  

 

Olet saanut tekstiviestin AKK-Motorsport ry:ltä. Viesti sisältää linkin jossa on AKK:n 

mobiilijäsenkortin latauslinkki ja aktivointikoodi. 

 

4. Mistä osoitteesta Mobiilikortti ladataan?  
 

Latauslinkki lähetetään tekstiviestillä parin viikon sisällä jäsenmaksunsuorituksesta jäsenelle 

henkilökohtaisesti KITI-tiedoissa annettuun puhelinnumeroon.  

Tekstiviestin Lähettäjänä on LOMPAKKO ja viestin sisältö: AKK-Motorsport ry 2015 on 

lähettänyt sinulle mobiilikortin. Voit ladata sen https://esms.cardplus.fi Aktivointikoodisi on 

xxxxxxxxx.  

Klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä ohjaa se sinut puhelimesi käyttöjärjestelmän perusteella 

oikeaan sovelluskauppaan. 

 

Mikäli sinulla oli Mobiilikortti käytössä 2013-2014 on Lompakko-sovellus valmiina jo  

puhelimessasi. Sinulle ei tule tekstiviestiä vaan olet saanut ilmoituksen sovellukseen tulleesta 

uudesta kortista. Käy avaamassa Lompakko-sovellus, niin saat uuden 2015 mobiilikortin 

käyttöösi. Tämä ohje toimii niillä jäsenillä joiden jäsenkortti on painettu 19.1-16.3.2015 

välisenä aikana. Jäsen voi tarkistaa painopäivän omista KITI-tiedoista Tiedot-sivulta. 

 

5. Kuinka kauan Mobiilikortti on voimassa? 

 

 Kortti on voimassa 31.12.2015 saakka.  

 

6. Millä puhelimen käyttöjärjestelmillä sovellus toimii?  

 

Lompakko® sovellus toimii Android-, iPhone (iOS) ja Windows Phone -käyttöjärjestelmiä 

käyttävissä puhelimissa.  

https://esms.cardplus.fi/


7. Minulla ei ole älypuhelinta/puhelimeni käyttöjärjestelmä ei ole tuettu. Voinko tilata 

muovisen jäsenkortin?  

  

Jos sinulla ei ole yhteensopivaa puhelinta tai haluat muusta syystä perinteisen muovikortin, 

voit sen tilata maksutta AKK:n internetsivuilta www.autourheilu.fi. Tilauskaavake löytyy 

materiaalipankista ”lisenssi- ja korttilomakkeet”-sivulta.  Kortin hinta on 0€ 

 

8. Olen vaihtanut puhelimen/puhelimeni on kadonnut/ puhelinnumeroni on vaihtunut, miten 

saan Lompakossa olevan korttini siirrettyä uuteen puhelimeen?  

 

Voit käyttää Lompakon Palauta-toimintoa palauttaaksesi korttisi. Palauta-toiminto tulee 

aktivoida jo vanhassa puhelimessa, jotta se toimii uudessa. Jos Palauta-toimintoa ei pysty 

enää aktivoimaan ota yhteyttä sähköpostitse lisenssit@autourheilu.fi. Ilmoita viestissäsi myös 

seuraavat tiedot: nimi, lisenssinumero ja puhelinnumero (kansainvälisessä muodossa 

+358xx).  Mikäli puhelinnumerosi on vaihtunut, ilmoita viestissäsi sekä vanha että uusi 

numerosi. Tilaamme sinulle uuden aktivointikoodin ja se lähetetään sinulle tekstiviestinä. 

Muista päivittää muuttuneet tiedot myös KITI:n  

 

 

9. Olen perheen isä/äiti ja minulla on 2 lasta. Kaikilla kolmella on minun puhelinnumeroni 

Kitissä. Tuleeko kaikki kortit minun Lompakkooni?  

 

Sinulle tulee 3 eri tekstiviestiä, joissa jokaisessa on eri aktivointikoodi. Sinun ei tarvitse 

käyttää kuin yhtä niistä koodeista, niin kaikki kortit ilmestyvät puhelimeesi. 

 

 

10. Olen ladannut Lompakon sovelluskaupasta, mutta en saa siihen kortteja, koska 

sovellus kysyy aktivointikoodia, jota minulla ei ole. Mitä pitää tehdä jotta saan 

aktivointikoodin. 

 

Sinun tulisi maksaa AKK-Motorsport ry:n jäsenmaksu kaudelle 2015. Latauslinkki lähetetään 

sinulle tekstiviestinä KITI-tiedoissa löytyvään puhelinnumeroon. 

 

 

 

http://www.autourheilu.fi/
mailto:lisenssit@autourheilu.fi

