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SPONSORIKIRJE
TEAM RYNKEBY
HELSINKI – KEITÄ
ME OLEMME?
Team Rynkeby Helsingin vuoden 2017 joukkue
on jo historian viides Helsingin tiimi. Aloitimme
oman vuoden mittaisen urakkamme jo
syyskuussa 2016 suomalaisten syöpäsairaiden
lasten ja nuorten puolesta. Ja kyllä meidän
tällä porukalla kelpaa!
Tiimissämme on tänä vuonna 41 pyöräilijää,
23 miestä ja 18 naista, joita tukee vielä joukko
mahtavia huoltotiimiläisiä. Kokonaisuutena
porukassamme on tällä hetkellä 16 vähintään
yhden kerran jo aikaisemmin mukana
ollutta pyöräilijää tai huoltotiimiläistä ja
28 ensikertalaista. Etsimme joukkoomme
vielä innokkaita huoltotiimiläisiä lähtemään
unohtumattomalle ja upealle reissulle!
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MIHIN LAHJOITETUT
VARAT SUOMESSA
KÄYTETÄÄN?
Sponsorikirjeessä 1/2017 kerroimme Sylva ry:stä,
jolle Team Rynkeby lahjoittaa vuonna 2017
sponsoreilta ja muilta tukijoilta keräämistään
varoista 70 %. Loput kerätyistä varoista (30 %)
ohjataan Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiölle.
Vuonna 2018 lahjoitusvarat ohjataan toisin päin:
30 % Sylva ry:lle ja 70 % Aamu Säätiölle.
Team Rynkeby Helsingin pyöräilijä Heidi kävi
tapaamassa Aamu Säätiön asiamiestä Laura
Paasiota aamulenkillä ja he juttelivat Aamu
Säätiön perustamisen taustoista ja mitä Aamu
Säätiö oikein tekee.
Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö
(#aamusäätiö) – tuttavallisesti Aamu Säätiö
Suomen lasten syöpälääkäreiden aloitteesta
vuonna 2012 käynnistettiin hanke, jonka
tavoite oli perustaa kansallisesti toimiva
säätiö tukemaan lahjoitusvaroin Suomessa
syöpää sairastavien lasten lääketieteellistä
hoidon kehitystä. Syöpäsäätiön perustamiseen
tarvittavan säädepääoman lahjoitti suuri joukko
yksityisiä henkilöitä, yrityksiä ja yhdistyksiä.
Mukaan säätiötä perustamaan lähti myös
sairaanhoitopiirejä. Säätiö rekisteröitiin syksyllä
2012, jolloin se myös sai nimensä: Aamu.

Aamu Säätiö syntyi ammattilaisten tahdosta
auttaa. He antoivat säätiölle sisällön
ja huolehtivat edelleenkin, että säätiö
vastaa toiminnaltaan vaadittuja sääntöjä,
sijoittaa kerätyt varat oikein, jakaa varoja
oikeudenmukaisesti, noudattaa avoimuuden
toimintaperiaatteita sekä puhuttelee lahjoittajia
ja yhteiskuntaa selkeästi ja nykyaikaisesti.

– Laura Paasio kertoo.

Aamu Säätiötä tarvitaan, koska julkinen
rahoitus ei riitä
Joka vuosi 150 suomalaislasta sairastuu
syöpään. Vielä 80-luvulla vain yksi neljästä
voitiin parantaa. Mutta nyt, hoitojen kehityksen
ansiosta, neljä viidestä lapsesta selviää.
Vaarana kuitenkin on, että ilman riittävää
tukea jäämme kehityksestä jälkeen. Edelleen
tarvitaan perusteellista tutkimusta, jotta ennuste
saataisiin yhä paremmaksi. Tähän päämäärään
on mahdollista päästä vain kansainvälisellä
yhteistyöllä kehittämällä uusia hoito-ohjelmia.
Jotta nämä saadaan nopeasti käyttöön,
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täytyy hoitokeskuksen liittyä tutkimusryhmään
viralliseksi jäseneksi. Tämä aiheuttaa merkittäviä
kustannuksia, joita ei julkinen terveydenhuolto
kata. Näiden kustannusten kattaminen on
Aamu Säätiön tärkeimpiä tehtäviä. Potilaan
kannalta osallistuminen tällaiseen tutkimukseen
on erittäin tärkeää. On osoitettu, että niissä
hoitokeskuksissa, jotka ovat mukana lasten
syöpätautien hoito-ohjelmien kehitystyössä,
hoitotulokset ovat merkittävästi parempia kuin
ilman tätä työtä. Alustavat tulokset osoittavat,
että näin toimien syöpälasten ennuste paranee
noin 10 prosenttiyksiköllä. Suomessa tämä
merkitsee, että vuosittain säästyy noin 15 lapsen
henki. Tämän mahdollistamiseen tarvitaan
vuosittain n. 0,5 miljoonaa euroa, joka on myös
Aamu Säätiön vuositason keräystavoite.
Heidi ja Laura Paasio aamulenkillä.

Toinen merkittävä asia, jota Aamu Säätiö tukee,
on syövän sairastaneiden lasten jälkiseuranta.
Syöpähoidot ovat raskaita ja aiheuttavat myös
myöhäisiä sivuvaikutuksia, mm. hedelmällisyyden
alentumista, sydän- ja verisuonisairauksien
lisääntymistä sekä kehitys- ja oppimishäiriöitä
sekä psykososiaalisia seurauksia. Todellisuus
on, että lapsena syövän sairastaneista ja siitä
parantuneista yli 60 % kärsii jossain elämän
vaiheessa hoidoista johtuvista myöhäishaitoista.
Suomessa on tehty paljon tutkimusta näistä
aiheista. Ne osoittavat, että on tarpeen
luoda toimiva järjestelmä jälkiseurannan
toteuttamiseksi. Aamu Säätiön tuella on jo
pystytty suunnittelemaan toimiva organisaatio,
mutta sen rakentaminen koko maahan
vaatii vielä runsaasti varoja. Tehokkaalla
jälkiseurannalla voidaan ongelmiin puuttua
ajoissa ja välttää pahimmat ongelmat.
Lasten syöpähoitojen kehitys edellyttää
huipputason tutkimusta ja osaamista nyt ja
tulevaisuudessa, eikä se toteudu ilman riittäviä
resursseja. ”Meillä Suomessa lasten syöpätautien
hoidon tulokset ovat maailman huipputasoa”,
kertoo Laura Paasio ja jatkaa ”Mutta olemme

uudenlaisen ja haastavan tilanteen edessä, sillä
yhteiskunnan mahdollisuudet reagoida kehitysja tutkimustyön vaatimuksiin sekä taloudellisin
että henkilöresurssein ovat rajalliset ja näin
ollen vaarana on, että suomalaisia syöpää
sairastavia lapsia ei enää kyetä hoitamaan
uudenaikaisimmilla syöpähoito-ohjelmilla.
Tämän vuoksi tarvitsemme yksityisiä varoja
mahdollistamaan kehitystyön ja näin parhaat
hoidot lapsillemme.”

Aamu Säätiön toiminnan tarkoitus ja
tavoitteet
Aamu Säätiö on voittoa tavoittelematon
kansallinen säätiö, jonka päätehtävä on
mahdollistaa paras hoito syöpään sairastuneille
lapsille. Tehtävää toteutetaan kohdistamalla
varoja lasten syöpähoidon tutkimukseen ja
hoidon kehityshankkeisiin. Jotta Aamu Säätiö
voi toteuttaa tarkoitustaan, edellyttää se
aktiivista varainhankintaa. Kerätyillä varoilla
varmistetaan suomalaislasten syöpähoidon
tason säilyminen korkealuokkaisena niin, että
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käytössä on alan uusimmat ja parhaimmat
hoitomuodot. Varojen käytöstä päättää säätiön
hallitus lääketieteellisen asiantuntijatyöryhmän
esityksestä. Säätiön hallituksessa istuu
moniosaajien joukko, joilla on näkemystä
yhteiskunnan eri aloilta. Mukana ovat mm.
Sixten Korkman, Saku Koivu ja Toivo Salmi, joka
on tehnyt elämäntyön lasten syöpälääkärinä ja
myös nähnyt sen ajan, jolloin lapsen sairastuttua
syöpään todennäköisyys selvitä hengissä
oli pieni. Niistä ajoista on lääketiede ottanut
suuren loikan tähän päivään. Vielä on kuitenkin
työtä tehtävänä, sillä yksi viidestä lapsesta yhä
menehtyy.
Vuoden 2016 aikana Aamu Säätiön keräämiä
varoja käytettiin useaan lasten syöpähoidon
tutkimushankkeeseen kuten lasten yleisimmän
kasvaimen, medulloblastooman hoidon
pitkäaikaishaittavaikutusten pienentämiseen,
syöpähoidoista aiheutuvan osteonekroosin
eli luukuolion todennäköisyyden tutkimiseen
leukemia- sekä lymfoomahoitojen seurauksena,
kahden erilaisen lymfooman, anablastisen sekä
lymfoblastisen hoito-ohjelmien kehittämiseen
entistä tehokkaammalla lääkityksellä sekä lasten
huonoennusteisen, aivojen ulkopuolisen kiinteän
kasvaimen neuroblastooman monikansalliseen
tutkimukseen, joka pitää sisällään useita

tutkimuksellisia osioita hoidon kehittämiseksi
ja ennusteen parantamiseksi, myös hoidon
loppuvaiheen ylläpitohoidossa käytettävän
uuden vasta-aineen vaikutuksen tutkimuksen.
Team Rynkebyn keräämillä varoilla yhdessä
Aamu Säätiön kanssa tuettiin vuonna 2015
väitöskirjatutkimustyötä lahjoittamalla 20
000 euron apuraha lääkäri Päivi Raittiselle
(”Lapsuusiässä syövän sairastaneiden sydän- ja
verisuonitautien riskitekijät”). Tällä myönnetyllä
apurahalla Päivi saattoi jäädä vuoden 2016
alusta tutkimusvapaalle analysoimaan aineistoa
ja kirjoittamamaan tuloksia. Tuloksia voimme
odotella 2017–2018 vaihteessa.
Aamu Säätiön arvot
Aamu Säätiön arvoja ovat toivo, rohkeus ja
elämänilo:
Toivo on sairastuneen lapsen tärkein voimavara
– se on kipinä ja liekki. Toivosta syntyy rohkeus
kohdata oma sairaus ja siitä paranemisen
vaikeudet. Meidän aikuisten tehtävä on vaalia
sitä – lapsessa asuvaa toivoa.
Rohkeus loistaa syöpäsairaan lapsen silmistä.
Sieltä pelon ja epätoivon pilkahdusten joukosta.
Oletko tavannut vakavasti sairastuneen lapsen?
Rohkeampaa ei olekaan.
Elämänilo puhkeaa lapsipotilaassa herkästi
kukkaan. Se ei paljon vaadi; vain vähän toivoa
ja rohkeutta uskoa, että se toive toteutuu.
Paraneminen.
Lue lisää Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiöstä
www.aamusaatio.fi
Lähteet:
www.aamusaatio.fi ja www.team-rynkeby.fi

4 / 16

KAUDEN 2017
MENOPELI JA
AJOVAATTEET
OVAT TÄÄLLÄ!
Joulu tuli Team Rynkeby Helsingille tänä vuonna
jo maaliskuussa ja toisen kerran huhtikuun
alussa, kun saimme uudet pyörämme ja
ajovaatteemme Tanskasta. Alla on kuvia iloisista
tiimiläisistämme uuden perheenjäsenensä
kanssa. Moni on ilmoittanut sijoittavansa
keltaisen menopelin sänkynsä viereen, jotta se
on illan viimeinen ja aamun ensimmäinen, jonka
he näkevät.
Tiimimme ajovaatteissa on yhteensä lähes
40 sponsorilogoa. Kiitos siitä kuuluu kaikille
platina- ja kultasponsoreillemme! Tiimimme
kaunis ja rohkea esittelevät alla ylpeänä upeat
ajovaatteemme.

5 / 16

PYÖRÄILYKAUSI
ALKAA
Maantiepyöräilykausi alkaa Suomessa yleensä
huhtikuun alussa ja niin tapahtui tänäkin vuonna.
Talven aikana kannattaa tyypillisesti huollattaa
kalusto valmiiksi kuntoon, jolloin lenkille pääsee
heti, kun tiet ovat kuivat ja ainakin osittain

hiekasta siivotut. Keväällä pyörähuoltoja
tarjoavat liikkeet ovat melkoisen ruuhkautuneita,
joka myös näkyy valitettavan usein työn
huonona jälkenä. Huollon ajoittaminen talveen
näkyy myös usein lompakossa.
Keväällä varsinkin pääkaupunkiseudulla
ongelma on kevyenliikenteenväylille
talven aikana levitetty sepeli, joka puhkoo
normaalit maantierenkaat melko varmasti.
Huhtikuuksi kannattaakin vaihtaa alle vahvasti
pistosuojatut maantierenkaat, jotka voi
teiden kunnon mukaan vaihtaa paremmin
rullaaviin toukokuussa. Lokasuojien käyttö on
suositeltavaa, mikäli niiden kiinnitys pyörään
onnistuu. Vähintäänkin niin sanotun Ass Saverin
käyttö pitää oman takamuksen kuivana, vaikkei
ryhmässä suojaakaan takana ajavaa.
Satulalaukkuun kannattaa pakata sisäkumi,
rengasmuovit, yleistyökalu ja minipumppu.
Opettele vaihtamaan sisärengas kotona
etukäteen, sillä mikään ei ole turhauttavampaa,
kuin sen opettelu vesisateessa maantien laidassa.
Huolehdi aina siitä, että matkapuhelimessa on
tarpeeksi virtaa koko lenkin ajalle ja pakkaa
puhelin esimerkiksi Minigrip-pussiin, jotta se
pysyy kuivana koko lenkin ajan.

Petri Satamolla ensimmäisen lenkin jälkeen enää
2448km poljettavaa ennen Pariisiin lähtöä.

Kevään lenkeille kannattaa hankkia
muutama erikoisvaruste. Pitkät pyöräilyhousut
pehmusteella, pyöräilytakki, tuubihuivi, pitkät
paksummat hanskat ja pyöräilykenkien päälle
lämpösuojat. Tuuliliivi on todella kätevä ja
menee pieneen tilaan, joten sitä voi pitää
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taskussa tarpeen mukaan. Keväällä näkee
käytettävän samoja varusteita pyöräillessä kuin
hiihdossa, joten erillisten pyöräilyvarusteiden
hankinta ei ole täysin välttämätöntä.
Varusteiden kannalta vaikein tilanne on keväällä
vesisade yhdistettynä kylmään ilmaan, johon ei
oikein täydellistä varustusta ole. Sadelenkkejä
kylmässä ilmassa kannattaa välttää
sairastumisriskin vuoksi.
Ensimmäiset lenkit on hyvä pitää lyhyinä, etenkin
jos talvikaudella ei ole tullut ajettua sisällä eikä
ulkona. Lenkin pituudet voivat alkuun olla 20-50
km. Osittain kylmä ilmakin lyhentää lenkkejä
luonnollisella tavalla. Huhtikuussa pääpaino
harjoittelussa on totuttelussa pyöräilyasentoon,
pyöritystekniikkaan ja tarpeeksi nopeaan
kadenssiin. Liian pitkät lenkit altistavat helposti
rasitusvammoille ja liian hidas kadenssi saa

jalat helposti pidempiaikaiseen jumiin, josta voi
olla vaikea päästä pois. Keväällä tarvitaan siis
erityisen paljon malttia ajamiseen.
Lenkin suunnittelussa ei kannata väheksyä
munkkitaukoa. Tauko munkkeineen kuuluu
pyöräilyyn ja erityisesti keväällä pieni
lämmittelytauko kahvilassa kuuman kahvin
kera tuo mukavasti lisäkilometrejä lenkkiin.
Suunnittele lenkki siis siten, että matkalle osuu
kiva taukopaikka, jossa pääsee sisätiloihin.
Tauoilla tapaa usein myös muita pyöräilijöitä
ja voihan sieltä saada loppulenkille seuraakin.
Pyöräilijät ovat sosiaalista porukkaa.

Opettele vaihtamaan sisärengas
kotona etukäteen, sillä mikään ei ole
turhauttavampaa, kuin sen opettelu
vesisateessa maantien laidassa.

Lenkin jälkeen kannattaa huuhdella
oma pyörä heti vedellä, mikäli pyörä on
rapainen – keväällä näin useasti on – vaikka
keli olisikin ollut kuiva. Puhdas pyörä on
toimintavarmempi seuraavalla lenkillä ja sillä
on myös huomattavasti mukavampi ajaa kuin
kuraisella. Kevyen pesun jälkeen tarvittaessa
ketjuille rasvaa ja pyörä on valmis seuraavalle
lenkille. Juomapullojen pesu on erityisen
tärkeää heti kevätlenkkien jälkeen. Ajoittainen
astianpesukoneessa pesu pitää bakteerit loitolla.
Laura Suomisen pyöräilykausi ehti kestää n. 30km
ennen ensimmäistä rengasrikkoa.

Keväällä parhautta on, kun saa huomata
kevään edistymisen lenkkien välillä.
Leskenlehtien ja valkovuokkojen ilmestyminen
teiden pientareille saa aina hymyn pyöräilijän
kasvoille. Kesä tulee sittenkin.
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TEAM RYNKEBY
GOEXPOMESSUILLA
Olipa kivaa! Ne olivat ensiajatukset maaliskuun
puolivälin GoExpon jälkimainingeissa.
Uskaltaisikohan nyt jo sanoa, että kevät alkaa
olla täällä? Vähintään se taitaa jo kolkutella
ovella. Maaliskuun kolmas viikonloppu
vierähti nimittäin GoExpo-messuilla, jotka
toimivat mukavana avauksena kevätkaudelle.
Messuilla pääsi jo vähän fiilistelemään alkavaa
kautta ihailemalla uusimpia pyörämalleja ja
hankkimalla puuttuvia pyöräilyvarusteita.
Ei messuviikonloppu osaltamme toki pelkäksi
shoppailuksi mennyt, vaan tarjosimme
messuyleisölle myös tietoa projektistamme ja
mahdollisuuden voittaa itselleen samanlaisen
Bianchin kuin millä itse ajamme tulevalla
kaudella. Osastomme sijaitsi aivan fillarilavan
vieressä ja saimme mukavasti näkyvyyttä
fillarikansan silmissä. Otimme messuille mukaan
myös kaikki Helsingin ja Espoon tiimien kulta- ja
platinalahjoittajat logoseinän muodossa!
Osastollamme vieraili koko viikonlopun aikana
tasaisena virtana kiinnostuneita kävijöitä,

joille pääsimme kertomaan projektistamme.
Messuyleisö oli ilahduttavan kiinnostunut
kuulemaan Team Rynkebystä vielä enemmänkin:
pyöräarvontaamme osallistui yhteensä 660
henkilöä ja heistä kaksi kolmasosaa oli ruksinut
arvontalomakkeen kohdan ”Haluan kuulla lisää
Team Rynkebystä”.
Oman osastomme lisäksi keltapaitoihin
saattoi törmätä myös muualla messualueella.
Osallistuimme viikonlopun aikana
pyöräilyaiheisiin paneelikeskusteluihin, jotka
käsittelivät muun muassa ryhmäajoa ja
hyväntekeväisyyden ja pyöräilyn yhdistämistä.
Tämän lisäksi olimme myös heti ovilla
toivottamassa messuvieraat tervetulleeksi, kun
autoimme messuorganisaatiota jakamalla
messuoppaita sisäänkäynneillä.
Messut olivat paitsi mainio tilaisuus jutella
uusien potentiaalisten tiimiläisten kanssa Team
Rynkebystä, myös hauska kohtaamispaikka
vanhoille Team Rynkebyläisille. Viikonlopun
aikana meitä kävi morjestamassa ja
kyselemässä tiimin tuoreimpia kuulumisia
useampi aikaisempien vuosien pyöräilevä
hyväntekijä.
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VALVONTAKONSULTIT
JA VV-AUTO GROUP
KULTASPONSOREINA
2017
Valvontakonsultit ja VV-Auto Group isolla
sydämellä mukana Team Rynkebyn matkassa
2017
Team Rynkeby Helsingin kultatason sponsoreista
esittelyssä ovat tällä kertaa Valvontakonsultit
Oy ja VV-Auto Group. Valvontakonsulttien
toimitusjohtaja Vesa Koskelainen sekä
Volkswagen hyötyautojen myyntipäällikkö Petri
Satamo Volkswagen Center Airportista polkevat
molemmat Helsingin tiimissä kaudella 2017.
”Vähintään kerran elämässä on ihan terveellistä
auttaa isommassa mittakaavassa niitä, jotka
apua tarvitsevat. Useimmiten omassa elämässä
tai taloudessa on ihan riittävästi tekemistä
ja isompaan auttamiseen ei vain riitä voimia.
Mutta silloin, kun menee hyvin ja kokee
olevansa onnekas, saattaa olla oikea aika
ryhtyä auttajaksi”, kertoo Valvontakonsultit Oy:n
hallituksen puheenjohtaja Juuso Hämäläinen.
”Näin kävi meidän yritykselle. Olemme
ponnistelleet ja uurastaneet viime vuosina
valtavasti ja nyt huomaamme, että olemme
ehdottomasti yksi niistä menestyvistä
yrityksistä, jolla riittää voimavaroja auttamiseen.
Hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen tuntuu
hyvältä ja Team Rynkebyn sponsorina tämä
toteutuu upeasti”, Juuso lisää.

Valvontakonsultit Oy toimii rakennushankkeiden
projektinjohtajana ja valvojana. Asiakkaidensa
etujen valvominen ja rakentaminen toteutetaan
sovitun mukaisesti. Insinöörin työ painottuu
päätetyöhön ja neuvotteluun, joten liikkumisen
merkitys vapaa-ajalla kasvaa. Yritys
kannustaakin henkilökuntaansa ja kollegoita
liikkumaan ja voimaan hyvin.
”On ilahduttavaa huomata, että kun
yrityksessämme järjestetään liikuntapainotteisia
henkilöstötilaisuuksia, osanotto on runsasta.
Näin Suomen 100-vuotisjuhlavuonna kun
teemana on muutenkin yhdessä tekeminen
ja välittäminen, liikkuminen saa syvemmän
merkityksen”, summaa toimitusjohtaja Vesa
Koskelainen.
Valvontakonsultit on vuonna 2017 sekä
Helsingin että Espoon joukkueen kultasponsori.
VV-Auto Group Oy toimii Volkswagenhenkilöautojen, Volkswagen-hyötyautojen,
Audin, SEATin ja MANin maahantuojana
Suomessa sekä SEATin maahantuojana Virossa
ja Latviassa. Uusimpana tähän perheeseen liittyi
Porsche, jota tuo maahan Auto Carrera.
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VV-Autotalot Oy on VV-Auto Groupin tytäryhtiö.
VV-Autotalot on Suomen suurin Volkswagenja Audi-jälleenmyyjäketju, joka tarjoaa kaikki
automyynnin ja jälkimarkkinoinnin palvelut
pääkaupunkiseudulla ja Turussa. VV-Autotalot
toimii myös SEAT-jälleenmyyjänä Helsingissä ja
MAN-jälleenmyyjänä Espoossa.
VV-Autotalot tarjoaa Team Rynkeby Helsingin,
Espoon ja Turun joukkueille huoltoautot
matkalla Pariisiin. Huoltojoukkojen matkan
varmistaa Volkswagen Caddy, Caravelle ja Seat
Alhambra.
VV-Auto-konserni on Keskon tytäryhtiö. Keskon
toimialat auto- ja konekaupan lisäksi ovat ruoka-,
käyttötavara- ja rautakauppa.
Yhteistyö Team Rynkebyn kanssa sopii
erinomaisesti VV-Auton omiin arvoihin, joita
on mm. rehtiys ja yhteishenki. Ja siitähän
nimenomaan on kysymys myös Team Rynkebyn
toiminnassa. Ollaan rehtejä ja toimitaan hyvässä
yhteishengessä, niiden puolesta, jotka apua
tarvitsevat.

Team Rynkeby Helsingin joukkueen matkassa
VV-Auton brändeistä on Seat
SEAT Finland on yksi Team Rynkeby Helsingin
kultasponsoreista. Markkinointipäällikkö Hanna
Malinen kertoo, miksi he lähtivät mukaan
sponsoriksi: ”Team Rynkeby pyöräilee tärkeän
asian puolesta ja olemme iloisia, että voimme
olla mukana tukemassa Team Rynkebytä
ja sitä kautta perheitä, joita asia koskettaa.
Olemme myös erittäin ylpeitä VV-Autossa
työskentelevästä Petri Satamosta, joka laittaa
itsensä likoon ja pyöräilee Team Rynkebyn
kanssa Pariisin.”
SEAT on espanjalainen automerkki, jonka
juuret ovat vahvasti Barcelonassa. SEAT
kuuluu Volkswagen-konserniin yhdessä mm.
Volkswagenin, Audin ja Porschen kanssa.
Kattava SEAT-verkosto palvelee kaikissa SEATmyyntiin ja -huoltoon liittyvissä asioissa.
SEAT on vahvistanut asemaansa Suomessa viime
vuosina ja laaja mallisto tarjoaa vaihtoehtoja
kaikenkokoisille perheille. Vuoden 2016 syksyllä
SEAT toi markkinoille ensimmäisen SUV-mallinsa
Atecan, joka on myös Suomessa ollut menestys.
SEAT panostaa voimakkaasti kehitystyöhön,
josta esimerkkinä ovat entistä kattavammat
kuljettajaa avustavat järjestelmät, parantunut
turvallisuus ja monipuoliset liitettävyyspalvelut.
Vuosi 2017 on SEATille uudistusten vuosi malliston
päivittyessä uudella SEAT Leonilla ja SEAT

Vesa Koskelainen ja Petri Satamo spinning treeneissä
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Ibizalla. Täysin uusi crossover-malli SEAT Arona
saapuu Suomeen syksyllä 2017 ja vuonna 2018
markkinoille tulee Atecan ja Aronan isoveli, vielä
nimeämätön SUV-malli, SEATin uusi lippulaiva.
Yksi viimeisimmistä VV-Auto Groupin
joukkoon tulleista brändeista on MAN.
MAN (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg) on
saksalainen kuorma-autovalmistaja jonka juuret
ulottuvat aina vuoteen 1758, jolloin perustettiin
St.Antonyn Hyväntahdon Terästehdas.
Ensimmäiset 150 toimintavuottaan yritys toimi
konepajateollisuudessa, kuorma- ja linja-autojen
sarjavalmistus alkoi vuonna 1915 eli jo 102
vuotta sitten. Sittemmin valmistajasta on tullut
maailmanlaajuinen brändi, joka vaalii teknisessä
kehityksessään niin ihmisten kuin tavaroidenkin
tehokasta ja turvallista liikkumista pitäen samalla
erityisessä fokuksessa mahdollisimman pientä
ympäristökuormitusta.
MAN Finland tukee Team Rynkeby Espoon
matkaa Pariisiin. Taistelu syöpää vastaan
on varmasti yksi ihmiselämän raskaimmista
koettelemuksista, joten näin loistavassa
mahdollisuudessa auttaa syöpäsairaita lapsia ja
heidän perheitään olemme ilolla mukana!
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TEAM RYNKEBY
KOULUJUOKSU
7.4.2017
Team Rynkeby Koulujuoksu on
Pohjoismaiden yksi suurimmista
hyväntekeväisyysjuoksutapahtumista, jonka
tarkoituksena on saada koululaiset liikkumaan
vakavasti sairaiden lasten puolesta. Tavoitteena
on lisätä koululaisten liikunnallisuutta sekä
samalla kasvattaa yhdessätekemisen kulttuuria.
Tapahtuman avulla halutaan myös tuoda
tietoutta lasten ja nuorten syövästä sekä auttaa
opettajia keskustelemaan aiheesta kouluissa.
Koulujuoksutapahtuma järjestettiin nyt kolmatta
kertaa Pohjoismaiden kouluissa. Muissa
Pohjoismaissa tapahtuma on saavuttanut
suuren suosion, joten tänä vuonna tapahtumaa
laajennettiin Suomeenkin ja perjantaina 7.4.2017
8000 oppilasta 33 koulussa ympäri Suomen
juoksivat hyvän asian puolesta. Team Rynkeby
Helsinki oli mukana neljässä koulussa: Konalan
ala-aste, Kottby ja Månsas lågstadieskola ja
Nurmijärven Kivenpuiston koulu.

Ennen tapahtumaa lasten koteihin lähetettiin
kirje, jossa kerrottiin koulun osallistuvan
tapahtumaan. Lapsilla oli mahdollisuus hankkia
sponsoreita ja siten kerätä rahaa Sylva ry:lle
tekemällä sponsorointisopimuksia läheistensä
kuten sukulaisten, ystävien ja paikallisten
yritysten kanssa.
Tapahtumassa lapset kiersivät ennalta
merkattua kierrosta vajaan tunnin verran
tai niin kauan kuin kukin oppilas jaksoi.
Jokaisesta juostusta kierroksesta sai merkinnän.
Koulujuoksutapahtumassa kyse ei kuitenkaan
ole kilpailusta: juostujen kierrosten määrä ei ole
ratkaiseva, vaan pääasia on yhdessä tekeminen.
Tapahtuma innosti lapsia juoksemaan koko
määrätyn ajan ja innokkaimmat ehtivät
juoksemaan lähes 7 kilometrin matkan!
Välissä lapsille tarjoiltiin vettä ja juoksuajan
päätyttyä lapsille jaettiin mehut. Kouluissa
oltiin tyytyväisiä yhteiseen hyvään tekemiseen
ja siihen, että tapahtuma innosti juoksemaan
myös niitä lapsia, jotka eivät normaalisti
pidä liikunnasta. Koulut olivat organisoineet
tapahtuman hienosti ja Team Rynkebyläisten
tehtäväksi tapahtumapäivänä jäi enemmän
vain kannustaminen ja iloisesta tapahtumasta
nauttiminen.
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Koululle tapahtuma on täysin ilmainen. Team
Rynkeby kattaa kaikki liittyvät kustannukset
kuten mainosmateriaalit ja tapahtumassa
jaettavat mehut ja rannekkeet. Kaikki
tapahtuman avulla kerätyt lahjoitukset Suomesta
ohjataan lyhentämättöminä syöpää sairastaville
lapsille, nuorille ja heidän perheilleen sekä
kuntoutukseen ja syöpähoitojen tutkimukseen
Sylva ry:n kautta. Tärkeintä kuitenkin on, että
oppilaat saivat tehdä jotakin yhdessä. Sillä ei
ole merkitystä, kuinka paljon rahaa yksittäinen
oppilas, luokka tai koulu kerää.
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työtä syöpälasten perheiden eteen ja halusin
tukea sitä omalla panoksellani.”
Viimeisen vuoden aikana Juha on ajanut noin
7000 kilometriä ja pyrkii tällä kaudella ajamaan
noin 250 kilometriä viikossa. Talvella hän
ajaa niin pitkään cyclolla kuin pyörätiet ovat
auki. ”Kylmä ilma vaatii vain oikeat varusteet,
ja kun ne hankkii, niin kausi keväälläkin alkaa
aikaisemmin”, Juha toteaa.

ESITTELYSSÄ
TIIMIMME
KONKARIKAARTIA
Team Rynkeby Helsingin tiimin Juha Heikkinen,
Lassi Kurkijärvi, Tuija Lankia ja Lauri Puustjärvi
kertovat itsestään, pyöräilyharrastuksestaan
ja syistään olla mukana Team Rynkebyssä.

Juha kertoo ostaneensa ensimmäisen
maantiepyöränsä 2002 ja ajaneensa pyörällä
ahkerasti lähinnä työmatkoja ennen Team
Rynkebytä. Välillä into myös hiipui, kun hän
huomasi, että kehittyminen loppui yksin ajaessa.
Juha pääsi mukaan Team Rynkeby Helsingin
joukkueeseen 2016 ja se avasi kokonaan uuden
maailman, vaikka Juha uskoikin jotain tietävänsä
ajamisesta. Kaudella 2017 Juha on siis mukana
toista kertaa Helsingin joukkueessa.
Kysyttäessä, mikä sai Juhan lähtemään
toisen kerran mukaan projektiin, hän kertoo:
”Minulle lasten hyvinvointi on tärkeää ja
toivon, että mahdollisimman moni lapsi saa
mahdollisuuden hyvään lapsuuteen ja häntä
autetaan eteenpäin. Sylva Ry tekee arvokasta

Kaudella 2017 Juhan rooli joukkueessa on
ohjata toisen ajoryhmän toimintaa ja varmistaa
turvallinen ajaminen. Juhan mukaan hän pyrkii
välittämään sen kaiken, mitä on matkan varrella
oppinut ja kuullut harjoittelusta, pyöräilystä ja
ryhmässä ajamisesta, jotta uudet pyöräilijät eivät
joudu tekemään samoja virheitä kuin mitä hän
on itse tehnyt. Kantapää akatemia on Juhan
mukaan hyvä koulu mutta kurjuutta ei kannata
harjoitella jos sen voi välttää.
Juhan mielestä Team Rynkebyn ryhmäajon
erikoisuus ja vahvuus on, että suurin osa
ryhmästä on täysin kokemattomia ryhmäajossa
ja osa ajajista opettelee jopa käyttämään
myös maantiepyörää. Talvella harjoitellaankin
peruskuntoa ja keväällä aloitetaan ryhmäajon
harjoittelu perusteista. Ryhmäajoja on kaksi
viikossa ja niissä osaamista syvennetään kerta
kerralta. Kevään ja kesän aikana ryhmästä
hitsautuukin hyvin toimivia ajoryhmiä, jonka
jäsenet tuntevat toisensa, ja jotka ovat valmiita
ajamaan Pariisiin.
Juhan kolme teesiä ryhmäajoon ovat seuraavat:
1. Keskity, seuraa edessä ajavaa ja
mitä siellä tapahtuu.
2. Ole ennakoitava, älä yllätä kavereita.
3. Hallitse pyöräsi ja pidä se kunnossa.
Lopuksi Juha haluaa lähettää seuraavat terveiset
sponsorikirjeen lukijoille: ”Järjestelmällinen
harjoittelu, ryhmän tuki ja selkeä tavoite on
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auttanut saavuttamaan sellaisia asioita, joita
olen pitänyt mahdottomana. Tämä hanke on
todistanut sen, että peilistä katsoo pahin este
omien tavoitteiden ja unelmien saavuttamiselle,
Elastista lainatakseni. Uskoin, että en ole
liikunnallinen, mutta Team Rynkebyn ansiosta
olen elämäni kunnossa. Me ajajat saamme
tästä paljon, mutta kaikkein tärkeintä meille
on syöpää sairastavien lasten auttaminen. Me
ajamme auttaaksemme.”
Lassi kertoo ajaneensa maantiepyörää
Hollannissa asuessa iskeneen
pyöräilyinnostuksen jälkeen nyt neljä vuotta.
Kilometrejä vuodessa on hyvänä vuonna
kertynyt 4000, tosin viime vuonna Suomeen
palattua talvi muutti osan kilometreistä sisällä
trainerilla ja Wattbikellä poljetuiksi.
Lassi kertoo osallistuvansa projektiin Helsingin
joukkueessa ihan peruspyöräilijänä, mutta
toimivansa lisäksi suurimman Team Rynkebyn
lahjoitusosuuden saavan Sylva ry:n hallituksen
puheenjohtajana, joten hän on todella kiitollinen
koko tiimille ja sponsoreille ja haluavansa siksi
auttaa kaikin tavoin tiimiämme pääsemään
Pariisiin.
Lassi kuvaa projektiamme seuraavasti:
”Team Rynkebyn tavoitteellisuus on huikeaa.
Kun fokus on yhtäältä hyväntekeväisyydessä
ja toisaalta valmistautumisessa kesän
yhteiseen ponnistukseen, hommalle syntyy
ihan ainutlaatuinen merkitys.”
Lassin mielestä ryhmäajossa tärkeimmät
muistettavat asiat ovat kavereiden
kunnioittaminen, oma tarkkaavaisuus ja
yhteishengen ylläpito.
”Kiitokset koko sydämeni pohjasta kaikille
sponsoreille. Itse syövästä nuorena selviytyneenä,
ja potilaita ja heidän perheitään Sylvan kautta

jatkuvasti kohtaavana tiedän että kaikki tuki
mitä kovaa taistelua käyvät voivat saada on
tarpeen.”
Konkarinaisia edustava ja kolmatta kertaa Team
Rynkebyssä mukana oleva Tuija kertoo alkaneen
kautensa olevan hänen viides kautensa
maantiepyörällä. Hänen kilometrimääränsä
ovat olleet Team Rynkeby -kausina reilut 4000,
muulloin hieman vähemmän. Talvisin Tuija en
oikeastaan polje ulkona, vaan kilometrit kertyvät
lumettomalla kaudella. ”Saa nähdä, kuoriutuuko
minusta joskus vielä talvipyöräilijäkin”, Tuija
miettii pilke silmä kulmassaan.
Tuijan motiivit hakea mukaan joukkueeseen vielä
kolmannen kerran olivat selvät: treenaaminen
kivalla porukalla tavoitteellisesti mutta ei liian
vakavasti ja lasten ja nuorten auttaminen.

”Team Rynkeby on aika
lyömätön yhdistelmä pyöräilyä,
hyväntekeväisyyttä ja uusia
tuttavuuksia!”
- Tuija osuvasti kuvailee. Tuija on tiimimme
kokenut ajaja, ja lisäksi hän kirjoittelee blogia ja
päivittää somea osana pr-tiimiä.
Kysyttäessä, mikä Tuijan mielestä kuvaa
ajamista Team Rynkeby -joukkueessa ja miten
se eroaa tavallisesta ryhmäajamisesta, Tuijan
vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä: ”Team
Rynkebyllä on ryhmäajamisessa selvät sävelet.
Esimerkiksi ryhmäajossa tarvittavat käsimerkit
on yhdessä sovittu ja selkeitä kaikille ja yhdessä
sovituista ajotavoista pidetään kiinni. Tämän
ansiosta ajaminen on oikeastaan aika rentoa,
kun voi luottaa siihen, että kaikki osaavat
homman. Esimerkiksi pyöräilytapahtumissa
ryhmäajaminen voi helposti mennä vähän
härdelliksi, jos mukana on paljon pyöräilijöitä,
joille ryhmäajamisen tavat ja turvallisuuden
takaavat asiat eivät ole ihan tuttuja.”
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Ryhmäajamisessa tärkeintä Tuijan mielestä
on muistaa ajamisen ennakoitavuus, maltti ja
kommunikaatio. Kun kaikki tietävät mitä tekevät
ja viestivät siitä vielä muille, ajaessa ei tule turhia
yllätyksiä ja ryhmä kulkee kuin juna. ”Ei saa
kuitenkaan unohtaa myöskään hyvää fiilistä ja
hyviä (tai huonoja) juttuja!”, Tuija naurahtaa.
Lopuksi Tuija haluaa lähettää terveisinä
sponsorikirjeen lukijoille kiitokset projektissamme
mukana olosta sekä toivottaa aurinkoista
kevättä ja keveitä pyöräilyjalkoja jokaiselle!
Viimeisenä esittelyvuorossa on Lauri, joka
on Tuijan tapaan kolmatta kertaa mukana
Team Rynkeby Helsingin joukkueessa. Lauri
kertoo aloittaneensa jo nuorena ajamaan
maastopyörää, rikkoen muutaman kylkiluut,
jonka jälkeen hän totesi olevan aika luovuttaa.
Sen jälkeen Lauri on lähinnä kaupunkipyöräillyt
ennen vuotta 2015, jolloin hän lähti ensimmäistä
kertaa Team Rynkebyhyn mukaan ja opetteli
ajamaan maantiepyörällä.
Laurin vuosittaiset kilometrimäärät ovat
kunnioitettavat: Kesällä ajokilometrejä
tulee yhteensä noin 5000 km maaliskuun ja
marraskuun välillä. Talvella Lauri pysyttelee
vain sisätiloissa treenaamalla spinning- ja
wattipyörällä.
Laurin kertoo halustaan lähteä mukaan vielä
kolmannen kerran seuraavasti:
”Team Rynkebyn ollessa suhteellisen nuori
verrattuna sen toimintaan Tanskassa, Norjassa
ja Ruotsissa halusin olla mukana kehittämässä
hanketta Suomessa vielä vuonna 2017. Oman
kunnon kehityksen lisäksi saa olla mukana
tekemässä hankkeesta helpompaa seuraaville
tiimiläisille.”
Kahtena aikaisempana vuotena Lauri on
ollut osa vetotiimiä ja tänä vuonna hänet on
”ylennetty” perämieheksi. Laurin tehtävänä

on pitää huolta, ettei kukaan jää jälkeen ja
auttaa tiimiläisiä, jos apua tarvitaan ajaessa
(esim. renkaan puhjetessa yms). Tämän
lisäksi hän auttaa Helsingin joukkuetta
pr- ja viestintäpuolella ja mm. taittaa tätä
sponsorikirjettä.
Kokemuksellaan Lauri pystyy hyvin kuvailemaan,
mikä kuvaa ajamista Team Rynkeby
-joukkueessa ja miten se eroaa tavallisesta
ryhmäajamisesta: Ajaminen tähtää siihen, että
kaikki pääsevät turvallisesti perille Pariisiin.
Olemme erittäin huolellisia turvallisuudesta
ja yritämme nauttia parhaamme mukaan
matkasta. Ketään ei jätetä jälkeen koska kyse
ei ole kilpailusta vaan joukkueena toimimisesta.
Laurin mukaan ryhmäajossa turvallisuus on
selkeästi tärkein muistettava asia. Turvallisuus
mahdollistaa hyvän ryhmäajon, josta voi myös
nauttia. Se vaatii kuitenkin keskittymistä, vaikka
viimeiset 200 km olisivat olleet rankkasadetta.
Kaikki ovat kuitenkin hyvällä fiiliksellä mukana,
tehden vesisateestakin nautittavan.
Lopuksi Lauri haluaa lähettää sponsorikirjeen
lukijoille terveisensä, josta koko Team Rynkeby
Helsingin joukkue on yhtä mieltä: ”Kaikki lukijat
mukaan Team Rynkebyhyn vuodelle 2018!
Tämä on pakko kokea itse.”

SEURAAVASSA SPONSORIKIRJEESSÄ
Sponsorikirjeessä 4/2017 tulemme
kertomaan mm. seuraavaa:
•

Helsingin tiimin maantiekauden
avaaminen ja kokemukset ensimmäisen
kuukauden ryhmälenkeistä

•

Henkilökuva pyöräilynoviiseista

•

Sponsorinosto
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ISO KIITOS KAIKILLE SPONSOREILLEMME!
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