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MISTÄ ON KYSYMYS ?
• Suomen 2CV-Kilta ry. täyttää 50 vuotta v. 2012. Lienemme vanhimpia, ellei vanhin tiettyyn automalliin ja sen vaalimiseen 
keskittyvä yhdistys Suomessa. Kiltaamme voisi luonnehtia hieman erilaiseksi autokerhoksi henkisten perinteidemme ansiosta.
• Kesällä 2012 kutsumme kaikki 1100 jäsentämme ainutkertaisiin juhliin Sulkavalle “Sätkälään”. Myös edustajia ulkomaalaisis-
ta 2cv-kerhoista odotetaan paikalle. Sätkälään voi saapua vaikka veneillen, jos oma rättäri on telakalla.
• Suomella on pitkät perinteet rättäritapahtumien järjestäjänä: 1. kansainvälinen 2cv-ystävien kokous järjestettiin Pistohiekalla 
1975 ja kymmenes Nurmeksessa 1993. Kilta on järjestänyt myös julkista huomiota herättäneitä retkiä esim. Lappiin keskellä 
paukkupakkasia. Kesällä kokoonnumme liki joka viikonlppu josain päin Suomea. Kaukomatkailu on rättäristeillä verissä, esim. 
viime kesänä yli 100 suomalaista rättärikuntaa suuntasi Ranskaan 2cv-maailmankokouksen, johon kulkimia kerääntyi 7036.

 MISSÄ ?
• SULKAVA sijaitsee passelisti keskellä kauneinta Järvi-Suomea, jota kelpaa esitellä ulkomaalaisillekin.
• SÄTKÄLÄ on Sulkavalla sjaitsevan Tapiolan leirikeskuksen uusi nimi tapahtumamme ajan. Sätkäkone = 2cv.
• Odotamme sadoittain 2cv:tä matkalaisineen muistelemaan “vanhoja hyviä aikoja”. Päätavoite on mutkaton yhdessäolo hy-
vässä seurassa hauskan ohjelman ryydittämänä. Ennakkoilmoittautuminen netissä on lähtenyt niin vilkkaasti käyntiin, että nyt 
tapahtumalle haetaan jo vara-aluetta kävelymatkan etäisyydeltä. Halutessasi  mukaan, tarkista tilanne nettisivulta www.2cv.fi. 
• Kukin löytäköön oman telttapaikkansa Sätkälän 20 ha kangasmetsästä juhla-alueen välittömästä läheisyydestä. Paikalla on 
perusinfrastruktuuri valmiina ilman luksusta. Lähialueella on myös mökki- ja matkakotimajoitusta 5-20 km etäisyydellä. 

MITÄ TOUHUTAAN ?
• Tarjoamme monipuolista juhlasäpinää “back to roots” -teemalla. Joitain esimerkkejä: leikkimielisiä kilpailuja, 2cv-avusteinen 
vesihiihtonäytös, Sätkävision kansainvälinen laulukilpailu, ruuanmaistelutapahtuma, musiikkitarjontaa laidasta laitaan, mm. 
2cv-blues-teemailta. Lapsille ja nuorillekin on omaa ohjelmaa. 
Sulkavan alue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet mm. veneilyyn, kanoottiret-
kiin, kalastukseen, pyöräilyyn, patikointiin, uintiin jne. Saimaan järvialueen ympä-
ristö on ainutkertaisen kaunista, esimerkkinä vaikkapa Vilkaharju.

YLEISÖTAPAHTUMA Sulkavan Soutustadionilla la 21.7.12 
Paikalla saattaa olla mm. rallimaailman tähtiä ym. kiinnostavaa Citroenin maa-
hantuojan Auto-Bonin myötävaikutuksella. Lisäksi esim. 2cv-missikisat sekä 
näytöslajeja ja -kisoja. Mediakin on on tervetullut paikalle raportoimaan.

OLIKO TÄSSÄ KAIKKI ?
• Oheistapahtumia piisaa. Ulkomaalaisille järjestetään “Raid Sätkälä” lähesty-
misajeluna Baltian kautta Suomeen, startti on Krakovasta 9.7.
• “Wanhojen Waunujen Waellus” tekee koukun Laatokan Venäjän kautta Sulka-
valle juuri ennen tapahtumaa. www.kolumbus.fi/rauno.tuomainen/Waellus_2012
• Säpinöiden viimeisenä päivänä starttaaa 4. Raid Mosquito pohjoiseen tavoitte-
na Nordkapp erityisesti ulkomaalaisten toivomuksesta. Lisää nettisivullamme.

HALUAISITKO ANTAA TUKESI MEILLE ?
• Kiinnostaisiko ryhtyä tapahtuman sponsorikisi pienemmässä tai suuremmassa 
roolissa? Tapahtuman juhlajulkaisuun on mahdollista tulla mukaan maksullisella 
kannatusilmoituksela. Kaikenlaiset arpajais- ja kisapalkinnot ovat tervetulleita.

LISÄTIETOA: www.2cv.fi - sivustoa päivitetään jatkuvasti usealla kielellä.

Tervetuloa !   Suomen 2CV-Kilta ry.
PS: Rallin maailmanmestari Ari Vatanen, rättäristi itsekin,      
on tapahtuman suojelija!
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