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  Kansainvälinen  rättärikokous  17.-19. heinäkuuta  2015 
- 40 vuotta ensimmäisestä 2cv-ystävien maailmankokouksesta Suomessa - 
 

    
 
Tasan 40 vuotta sitten  pidettiin "1. Kansainvälinen 2cv-ystävien kokous - 1st International Meeting 
of 2cv Friends" Suomessa Puumalan Pistohiekalla. Tapaustahan pitäisi hieman juhlia! Päätös 
muistelutapahtuman järjestämisestä syntyi, kun kuultiin kahdenkin kansainvälisen rättäriretkueen 
liikkuvan sopivasti Suomessa heinäkuussa 2015 tarkoituksenaan suunnata maamme kautta 
Puolassa pidettävään 22. rättäristien maailmankokoukseen. Suomi siis aloitti aikoinaan juuri noiden 
kokousten perinteen vuonna 1975 Puumalassa. 

Tapahtuma ei tule olemaan virallinen vuosijuhla, vaan kertaluonteinen vapaamuotoinen kokoontuminen alkuaikojen 
2cv-maailmankokousten hengessä. “Suojelijaksi” on lupautunut Teemu Eerola, jonka aloitteesta ensimmäinen 
kansainvälinen tapahtuma järjestettiin. Paikalle saatiin vuonna 1975 houkuteltua nelisensataa rättäriä; nyt tulevaan 
Puolan maailmankokoukseen kulkuneuvoja arvioidaan matkaavan jopa 5000. Puumalassa ei ole tarkoitus järjestää 
mitään tuonkaltaista suurtapahtumaa, mutta vieraita on ilmoittautunut alustavasti jo yli 10 maasta, jopa Australiasta ja 
Uudesta-Seelannista asti. Osa tulijoista on osallistunut myös 40 vuotta sitten pidettyyn ensimmäiseen tapahtumaan! 

Matkailu ja kansainvälisyys leimaavat 2cv-harrastusta. Citroen 2cv suunniteltiin aikoinaan hyötykäyttöä varten ja siihen 
sitä hyvin pitkälle käytetään tänäkin päivänä, tosin pilke silmäkulmassa. Rättärin tarina alkoi jo ennen 2. 
maailmansotaa. Ensimmäiset kulkimet saatiin Suomeen vasta 1952, mutta siitä lähtien 2cv:n meno onkin vain 
parantunut eikä loppua sen uskomattomalle elämänkaarelle näy. Suomessa 2cv-harrastajat ryhmittäytyivät 2cv-Killaksi 
jo vuonna 1962. Useissa muissa maissa rättisitikoiden arvostus alkoi kasvaa vasta viime vuosikymmeninä. 

Saimaan saaressa, lossimatkan takana, sijaitseva Lintusalon vanha koulu ympäristöineen on varattu vieraillemme. 
Yöpyminen tapahtuu teltoissa tai hyvin jousitetuissa Sitikoissa. Ohjelmaksi on suunniteltu mm. musiikkiesityksiä, 
saunomista, luonnosta nauttimista, ruuanmaistelua ja tutustumisretkiä lähialueen kohteisiin, kuten 1. 
maailmankokouksen pitopaikkaan Pistohiekkaan. 

Tapahtuma järjestetään yksityistilaisuutena Suomen 2cv-Killan jäsenistä koostuvan talkooporukan toimesta. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lisätietoa: http://www.sitruuna.com/puumala/index.html . Extra-osiosta on ladattavissa muutamia aiheeseen liittyviä 
kuvia julkaisukäyttöön.  Olemme myös facebookissa: https://www.facebook.com/events/357509807790130/   

Toivotamme median edustajat tervetulleiksi ihmettelemään menoa. Ota kuitenkin etukäteen yhteyttä: Jukka Isomäki 
(Vaasa) fin2cv@saunalahti.fi, 040 7200211 

Otamme mieluusti vastaan tukea tapahtumallemme esimerkiksi arpajaispalkintojen muodossa.  Pyydämme toimittamaan kopiot 
mahdollisista julkaistuista artikkeleista tai linkeistä osoitteella: Jukka Isomäki, Mäntymäentie7, 65200 Vaasa, fin2cv@saunalahti.fi 


