
Lehdistötiedote 18.6.2012 
 
Rättärikilta täyttää 50 vuotta – Sätkälän Säpinät Sulkavalla 18.-22.7.2012 
 
Suomen 2CV-Kilta ry. täyttää 50 vuotta kuluvana vuonna. Lienemme vanhimpia, ellei vanhin tiettyyn automalliin 
ja sen vaalimiseen keskittyvä yhdistys Suomessa. Kiltaamme voisi luonnehtia hieman erilaiseksi autokerhoksi 
henkisten perinteidemme ansiosta. 
 
Olemme kutsuneet kaikki 1100 jäsentämme ainutkertaisiin juhliin Sulkavalle “Sätkälään”. Juhliin on jo 
ilmoittautunut 400 rättäriä eli noin 1000 henkeä. Myös edustajia ulkomaalaisista 2cv-kerhoista on saapumassa 
vieraaksemme yli sadan 2CV:n voimin yhteensä 18 maasta, kaukaisimmat Australiasta ja USA:sta asti.  
 
Suomella on pitkät perinteet rättäritapahtumien järjestäjänä: ensimmäinen kansainvälinen 2cv-ystävien kokous 
järjestettiin suomalaisten aloitteesta Pistohiekalla 1975 ja kymmenes vastaavasti Nurmeksessa 1993. Kilta on 
järjestänyt myös julkista huomiota herättäneitä retkiä rättäreillä esim. Lappiin keskellä helmikuun paukkupakka-
sten. Kesällä kokoonnumme liki joka viikonloppu josain päin Suomea. Kaukomatkailu on rättäristeillä verissä, 
esimerkiksi viime kesänä yli 100 suomalaista rättärikuntaa suuntasi Ranskaan 19. 2cv-maailmankokouksen, johon 
kulkimia kerääntyi uskomattomat 7036 kpl. Ensi vuonna on vuorossa Espanja. 
 
Juhlatapahtumassa muistelemme erityisesti vanhoja hyviä aikoja “back to roots” -teemalla. Päätavoite on 
mutkaton yhdessäolo hyvässä seurassa hauskan ohjelman ryydittämänä.  Programmissa mm. 2cv-missikisat, 2cv-
vesihiihto, Sätkävision laulukilpailu, kansainvälinen ruuanmaistelutapahtuma... 
 
Lauantaina 21.7.12 klo 12-16 järjestetään avoin yleisötapahtuma Sulkavan Soutustadionilla.  
Paikalla saattaa olla mm. rallimaailman tähtiä ym. kiinnostavaa Citroenin maahantuojan Auto-Bon Oy:n 
myötävaikutuksella. Lisäksi 2cv-näytöslajeja ja -kisoja. Mediakin on tervetullut paikalle hullusta ilottelustamme 
raportoimaan. 
 
Oheistapahtumiakin piisaa. Juuri ennen juhlia tekee “Wanhojen Waunujen Waellus”  koukun Laatokan Venäjän 
kautta Sulkavalle. Säpinöiden viimeisenä päivänä starttaa 4. Raid Mosquito pohjoiseen tavoittena Nordkapp 
erityisesti ulkomaalaisten toivomuksesta.  
 
Toivotamme median edustajat tervetulleeksi tutustumaan värikkääseen 2cv-väkeen ja heidän toinen toistaan 
ihmeellisempiin kulkuneuvoihin. 
 
PS: Rallin maailmanmestari Ari Vatanen, rättäristi itsekin, on tapahtuman suojelija 

Ota tarvittaessa yhteyttä: 
Oltermanni Erkki Rajala (yhdityksen puheenjoht.) 
email oltermanni-at-2cv.fi,  puh. 050 5680168 
 
Henkka Castrén 
email teippari-at-teippari.net,  puh. 050 5004438 
 
tai Jukka Isomäki  
email: fin2cv-at-2cv.fi,  puh. 040 7200211 
 
Killasta ja tapahtumasta on lisätietoa nettisivuillamme: www.2cv.fi  
(Extraa-osiossa on mm. ladattavissa vapaasti käytettäviä valokuvia, tapahtuman logot sekä linkkejä 2cv-
maailmaan) 
 
Pyydämme ystävällisesti postittamaan mallikappaleet mahdollisista tapahtumaa koskevista julkaisuista 
osoitteella: Jukka isomäki, Mäntymäentie 7, 65200 Vaasa. Kiitos. 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