
Kangasniemen Kalskeen 110 v juhlatapahtuma 

 
Kangasniemellä to 19.6.2014 

 
110 -vuotias Kangasniemen Kalske järjestää juhlavuoden kunniaksi päivälleen 54 vuotta sitten 
pidettyjen suunnistuskilpailut uusintana juhannuksen aatonaattona. Tuolloisista radoista on nyt käytössä 
vain 2 rataa rastipisteiden häviämisen vuoksi. 1960 kilpailuohjeet ja tulokset löytyvät kilpailusivuilta. 
 
Hurtin huumorin ja ennakkoluulottoman seikkailumielen omistavien kannatta tulla haastamaan  itsensä 
ja tutustumaan 1960-luvun suunnistukseen kauempaakin. Voit kiertää ratasi kuntoillen tai sitten kokeilla 
kuinka taitosi riittäisi paitsi nykyisten kisakumppanien, niin myös tuon ajan huippujen kanssa. 
Voittoajat 1960 12,2 km 1.34.38 (Esko Vainio, AR) ja 7,3 km 1.10.21 (Heimo Manninen, KangU) 
 
Kaikki tuloksista ja kilpailuohjeista nimensä löytäneet ovat kunniavieraita ja erittäin tervetulleita 
tapahtumaamme. Kilpailun suojelijana toimii kukapa muu kuin itse Kangasniemen Karhu Erkki 
Kohvakka. Paikalle on kutsuttu myös silloiset ratamestarit Olli J Olkkonen ja Paavo Tyrväinen. 
 
Kartta ja maasto: Kartan mittakaava 1:30000 / n.5m, 1950-luvun ilmakuvatulkinta ilman 
maastomittauksia. Kartta pitää lähes yhtä hyvin paikkaansa. Peltoja tosin on metsittynyt, teiden paikat 
muuttuneet, ojitus lisääntynyt jne. Maasto on monimuotoista talousmetsää vähäisin korkeuseroin. 
 
Sarjat, matkat ja maksut: A-sarja 12,2 km ja B-sarja 7,3 km, 15 €. 
 
Ilmoittautumiset ja maksut: Paikan päällä infossa, ellet ole aiemmin hoitanut asiaa. 
 
Opastus: Kangasniemi - Hankasalmi tien no: 446 ja Kangasniemi - Pieksämäki tien no: 447 
risteyksestä.  Matkaa Kangasniemen liikenneympyrästä 7,5 km. 
 
Ensimmäinen lähtö: klo 17:00, lähtöön matkaa 250 m. 
 
Rastit ja leimaus: Rastit ovat nykyaikaiset ja sijoitettu hyvin näkyville joskus hieman epämääräisiin 
rastipisteisiin. 1960-luvusta poiketen, karttaan on painetuin rastimääritteet selventämään rastipistettä.  
Emit -leimaus. Laina-emitin voit tarvittaessa vuokrata infosta hintaan 5 €.  
 
Pukeutuminen ja pesu: Omissa autoissa ja/tai Kangasniemen urheilukeskuksessa  
 
Perheen pienimmille: Tarjolla leimauskisa. Parhaat palkitaan! 
 
Palkinnot: A-sarjan paras mies ja B-sarjan paras nainen palkitaan 129,- arvoisella Traxmeet GPS-
urheilukellolla. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan Eränetin lahjoittama tallentava riistakamera. 
 
Muuta: Kahvio ja makkaragrilli. Lisätietoja Kalskeen kotisivuilla: www.kalske.fi/suunnistus/ 
 
Kannattaa vierailla myös tapahtuman facebookissa: https://www.facebook.com/nostalgiasuunnistus 
 
Tervetuloa Kangasniemelle aloittamaan juhannuksen vietto! 
Suuri Suunnistus Seikkailu odottaa! 
 
Kangasniemen Kalske / Suunnistusjaosto  


