
Lost In Kajaani Adventure 15.-16.9.2017

Aikataulu, päivitetty 18.8.2017

Kilpailukeskus ja Kisakanslia:
Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Tieto 1 -rakennus, Ketunpolku 1, 87100 Kajaani
Avoinna: 
To 14.9. klo 15.00-21.00
Pe 15.9. klo 06.00-09.30
La 16.9. klo 06.00-19.00

Extremely Lost ja Lost-sarjojen lähtöpaikka (pe 15.9. klo 13.00):
Kalevalakylä, Väinämöinen, Kuhmo
Avoinna:
Pe 15.9. klo 10.00-13.00
klo 11.30 alkaen: Kisamateriaali/joukkuemateriaali noudettavissa, GPS-laitteiden jako, 
osallistujien pyörät noudettavissa ja armeijan pyörät noudettavissa 

Almost Lost -sarjan lähtöpaikka (la 16.9. klo 8.00):
Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Tieto 1 -rakennus, Ketunpolku 1, 87100 Kajaani

Huomioitavaa seikkailun aikataulusta:
- Tämän vuoden seikkailun aikataulu on laadittu seuraavin periaattein:
–> Seikkailijoiden pyörien maksuton kuljetus Kajaanista Kuhmoon perjantaina aamulla 15.9. klo 
9.30. Pyörät voi tuoda kuljetukseen to klo 15-21 tai pe klo 6.00-9.30.
→ Seikkailjoiden varustesäkkien maksuton kuljetus Kajaanista suoraan Extremely Lost -sarjan 
taukopaikalle ja Lost-sarjan yöpaikalle perjantaina aamulla 15.9. klo 9.30.
→ Seikkailijoiden maksullinen henkilökuljetus Kajaanin kisakansliasta Kuhmon lähtöpaikalle 
linja-autoilla perjantaina aamulla 15.9. klo 09.30 (HUOM! Muuttunut ajankohta!) 

EXTREMELY LOST -SARJA

Torstai 14.9.2017
Kajaani (kisakanslia)
- 15.00-21.00 Kisakanslia auki Kajaanissa (joukkuemateriaali ja emit-korttien tarkistus) 

- 15.00-21.00 Armeijan polkupyörien vastaanotto, säätö ja kuljetukseen laitto

- 15.00-21.00 Joukkuekuvaus

- 15.00-21.00 Pe-la yön varustesäkkien jättö (järjestäjä toimittaa nämä pe-la yön taukopaikalle) 
→ Jokaiselle joukkueen jäsenelle on varattu joukkuemateriaaliin 1 kpl 150 litran jätesäkkejä, 
joihin jokainen joukkueen jäsen pakkaa tauko- ja huoltotarvikkeet. Säkki pakataan ja suljetaan 
ohjeiden mukaisesti nippusiteellä + omalla joukkuenumerolla ja viedään kuljetuksen 
lastauspaikalle, joka sijaitsee kisakanslian läheisyydessä.

- 15.00-21.00 Joukkueiden pyörien jättö Kajaani-Kuhmo kuljetukseen, ilmoittautumisen 
yhteydessä etukäteen varattava maksuton kuljetus! Järjestäjä kuljettaa pyörät Kajaanista 
Kuhmoon. Pyörät ovat Kuhmossa perjantaina 

https://www.google.fi/maps/dir/V%C3%A4in%C3%A4m%C3%B6inen,+Kuhmo//@64.1188566,29.5822307,17z/data=!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x4682b3c148f0a5eb:0x2db7e86d47f811d7!2m2!1d29.5842371!2d64.1192487!1m0
https://www.google.fi/maps/dir/Ketunpolku+1,+Kajaani//@64.2167404,27.7091374,16z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x46825afa2fd0d705:0xccdc9fec092e9514!2m2!1d27.7135148!2d64.2167358!1m0
https://www.google.fi/maps/dir/Ketunpolku+1,+Kajaani//@64.2167404,27.7091374,16z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x46825afa2fd0d705:0xccdc9fec092e9514!2m2!1d27.7135148!2d64.2167358!1m0


Perjantai 15.9.2017
Kajaani (kisakanslia)
- 06.00-09.30 Kisakanslia auki Kajaanissa (joukkuemateriaali ja emit-korttien tarkistus)
- 06.00-09.30 Armeijan polkupyörien vastaanotto, säätö ja kuljetukseen laitto
- 06.00-09.30 Joukkuekuvaus

- 06.00-09.30 Pe-la yön varustesäkkien jättö (järjestäjä toimittaa nämä pe-la yön taukopaikalle) 
→ Jokaiselle joukkueen jäsenelle on varattu joukkuemateriaaliin 1 kpl 150 litran jätesäkkejä, 
joihin jokainen joukkueen jäsen pakkaa tauko- ja huoltotarvikkeet. Säkki pakataan ja suljetaan 
ohjeiden mukaisesti nippusiteellä + omalla joukkuenumerolla ja viedään kuljetuksen 
lastauspaikalle, joka sijaitsee kisakanslian läheisyydessä.

- 06.00-09.30 Joukkueiden pyörien jättö Kajaani-Kuhmo kuljetukseen, ilmoittautumisen 
yhteydessä etukäteen varattava maksuton kuljetus! Järjestäjä kuljettaa pyörät Kajaanista 
Kuhmoon.

- 09.30 Linja-autokuljetus Kajaani-Kuhmo, ilmoittautumisen yhteydessä etukäteen varattava 
maksullinen (45 € / joukkue) kuljetus. Kuljetuksen lähtöpaikka on Kajaanin kisakanslian 
välittömässä läheisyydessä. Matka-aika on noin 1h 15min – 1h 30min.

Kuhmo (Kisakanslia/lähtöpaikka)
- HUOMIO! Kuhmon lähtöpaikalta ei ole enää pe-la yön pakolliselle taukopaikalle 
varustesäkkien kuljetusta!!
- 10.00 Lähtöpaikan kisakanslia avoinna

- 11.30-12.45 Kajaanin kisakansliasta hakemattomat joukkuemateriaalit on noudettavissa 
lähtöpaikan kisakansliasta

- 11.30-12.30 GPS-laitteiden jako lähtöpaikan kisakansliasta 

- 11.30-12.30 Köysikoulutus lähtöpaikan kisakanslian läheisyydessä

- 12.15 Kapteenien kokous lähtöpaikan kisakanslian läheisyydessä

- 12.30 Siirtyminen lähtöpaikalle, emit-korttien nollaus

- 12.45 LOST IN KAJAANI -yhteiskuva

- 13.00 Yhteislähtö
-> Lauantain reitin varrella on 3-4 vesipistettä, joissa saa rajattomasti juomavettä (ei siis 
huoltopistettä!!) Reitin varrella / jollakin rastilla voi olla mahdollista ostaa myös elintarvikkeita 
edulliseen hintaan (kahvia, patukoita yms.)

- 23.00-0.00 Ensimmäinen E-Lost -joukkue pakollisella taukopaikalla 
→ Joukkueen on pakko pitää vähintään 30 minuutin mittainen huoltotauko, jonka jälkeen matka 
saa jatkua vapaasti. Aika otetaan siitä hetkestä alkaen, kun joukkue on saapunut taukopaikalle.

- 20.00-04.00 Keittoruoka tarjolla, ilmoittautumisen yhteydessä etukäteen varattu keittoruoka

- 23.30-00.30 Ensimmäinen E-Lost -joukkue lähtee jatkamaan seikkailua taukopaikalta

- 03.30 Viimeinen E-Lost -joukkue pakollisella taukopaikalla

- 04.00 Viimeinen E-Lost -joukkue lähtee jatkamaan seikkailua taukopaikalta



Lauantai 16.9.2017 
- 03.30 Viimeinen E-Lost -joukkue pakollisella yötaukopaikalla 

- 04.00 Viimeinen E-Lost -joukkue lähtee jatkamaan seikkailua taukopaikalta
-> Lauantain reitin varrella on 3-4 vesipistettä, joissa saa rajattomasti juomavettä (ei siis 
huoltopistettä!!) Reitin varrella / jollakin rastilla voi olla mahdollista ostaa myös elintarvikkeita 
edulliseen hintaan (kahvia, patukoita yms.) 

- 11.00-12.00 Ensimmäinen E-Lost -sarjan joukkue maalissa 
-> Maaliin saavuttaessa -> 
--> Jokaisen joukkueen tulee tulla maalin kautta ilmoittautumaan (myös keskeyttäneet) 
--> Maalissa kerätään kilpailunumerot ja GPS-laitteet pois 
--> Maalissa on huoltopiste (mehua, urheilujuomaa, vettä, rusinoita, suolakurkkuja tms.)
--> Kisakansliassa tarjolla on keittoruokailu sekä suihkut ja pukeutumistilat
--> Joukkueiden varustesäkit noudettavissa kisakanslia läheisyydestä.  

- 11.00-> Keittoruokailu, puku- ja pesutilat käytössä kisakansliassa 

- 18.30 Maali sulkeutuu (mikäli joukkue myöhästyy maalinsulkeutumisajasta tästä aiheutuu 
30min aikasakko)

- 20.00 Palkintojenjakotilaisuus alkaa, Orginal Sokos Hotel Valjus 

- 21.00 Palkintojenjako alkaa 

Taukopaikan/huoltoalueen (pe-la yö) ohjeet 
- Taukopaikan maalialueella on huoltopiste, jossa tarjolla on mm. rusinaa, suolakurkkua, vettä, 
mehua, urheilujuomaa jne. 
- Alueella on vesipiste, josta joukkueet voivat täydentää vesivarastoja rajattomasti 
- Alueella on myös WC-tilat 
- Suihkutilat eivät ole seikkailijoiden käytössä!! 
- Alueen sisätiloja ei saa käyttää tavaroiden / varusteiden kuivatukseen!!

LOST-SARJA

Torstai 14.9.2017
Kajaani (kisakanslia)
- 15.00-21.00 Kisakanslia auki Kajaanissa (joukkuemateriaali ja emit-korttien tarkistus) 

- 15.00-21.00 Armeijan polkupyörien vastaanotto, säätö ja kuljetukseen laitto

- 15.00-21.00 Joukkuekuvaus

- 15.00-21.00 Pe-la yöpaikan varustesäkkien jättö (järjestäjä toimittaa nämä pe-la yöpaikalle) →
Jokaiselle joukkueen jäsenelle on varattu joukkuemateriaaliin 1 kpl 150 litran jätesäkkejä, joihin 
jokainen joukkueen jäsen pakkaa tarvikkeet. Säkki pakataan ja suljetaan ohjeiden mukaisesti 
nippusiteellä + omalla joukkuenumerolla ja viedään kuljetuksen lastauspaikalle, joka sijaitsee 
kisakanslian läheisyydessä.

- 15.00-21.00 Joukkueiden pyörien jättö Kajaani-Kuhmo kuljetukseen, ilmoittautumisen 
yhteydessä etukäteen varattava maksuton kuljetus! Järjestäjä kuljettaa pyörät.



Perjantai 15.9.2017

Kajaani (kisakanslia)
- 06.00-09.30 Kisakanslia auki Kajaanissa (joukkuemateriaali ja emit-korttien tarkistus)

- 06.00-09.30 Armeijan polkupyörien vastaanotto, säätö ja kuljetukseen laitto

- 06.00-09.30 Joukkuekuvaus

- 06.00-09.30 Pe-la yöpaikan varustesäkkien jättö (järjestäjä toimittaa nämä pe-la yöpaikalle) →
Jokaiselle joukkueen jäsenelle on varattu joukkuemateriaaliin 1 kpl 150 litran jätesäkkejä, joihin 
jokainen joukkueen jäsen pakkaa tarvikkeet. Säkki pakataan ja suljetaan ohjeiden mukaisesti 
nippusiteellä + omalla joukkuenumerolla ja viedään kuljetuksen lastauspaikalle, joka sijaitsee 
kisakanslian läheisyydessä.

- 06.00-09.30 Joukkueiden pyörien jättö Kajaani-Kuhmo kuljetukseen, ilmoittautumisen 
yhteydessä etukäteen varattava maksuton kuljetus! Järjestäjä kuljettaa pyörät Kajaanista 
Kuhmoon.

- 09.30 Linja-autokuljetus Kajaani-Kuhmo, ilmoittautumisen yhteydessä etukäteen varattava 
maksullinen (45 € / joukkue) kuljetus. Kuljetuksen lähtöpaikka on Kajaanin kisakanslian 
välittömässä läheisyydessä. Matka-aika on noin 1h 15min – 1h 30min.

Kuhmo (Kisakanslia/lähtöpaikka)
- HUOMIO! Kuhmon lähtöpaikalta ei ole enää pe-la yön yöpaikalle varustesäkkien 
kuljetusta!!
- 10.00 Lähtöpaikan kisakanslia avoinna

- 11.30-12.45 Kajaanin kisakansliasta hakemattomat joukkuemateriaalit on noudettavissa 
lähtöpaikan kisakansliasta

- 11.30-12.30 GPS-laitteiden jako lähtöpaikan kisakansliasta 

- 11.30-12.30 Köysikoulutus lähtöpaikan kisakanslian läheisyydessä

- 12.15 Kapteenien kokous lähtöpaikan kisakanslian läheisyydessä

- 12.30 Siirtyminen lähtöpaikalle, emit-korttien nollaus

- 12.45 LOST IN KAJAANI -yhteiskuva

- 13.00 Yhteislähtö
-> Lauantain reitin varrella on 3-4 vesipistettä, joissa saa rajattomasti juomavettä (ei siis 
huoltopistettä!!) Reitin varrella / jollakin rastilla voi olla mahdollista ostaa myös elintarvikkeita 
edulliseen hintaan (kahvia, patukoita yms.)

- 20.00-21.00 Ensimmäinen Lost-joukkue perjantain maalissa yöpaikalla

- 20.00-04.00 Keittoruoka tarjolla, ilmoittautumisen yhteydessä etukäteen varattu

- 23.00-00.00 Viimeinen Lost-joukkue pakollisella taukopaikalla



Lauantai 16.9.2017 
- 04.00-06.00 Aamupala (ennakkoon tilanneille) 

- 05.00 GPS-laitteiden luovutus alkaa (yöpaikan kisakanslia) 

- 06.00-06.30 Lähdöt (porrastetusti kahdessa eri lähtöryhmässä perjantain tulosten perusteella)
-> Lauantain reitin varrella on 3-4 vesipistettä, joissa saa rajattomasti juomavettä (ei siis 
huoltopistettä!!) Reitin varrella / jollakin rastilla voi olla mahdollista ostaa myös elintarvikkeita 
edulliseen hintaan (kahvia, patukoita yms.) 

- 14.00 Ensimmäinen Lost-sarjan joukkue maalissa 
-> Maaliin saavuttaessa -> 
--> Jokaisen joukkueen tulee tulla maalin kautta ilmoittautumaan (vaikka olisi keskeyttänytkin) 
--> Maalissa kerätään kilpailunumerot ja GPS-laitteet pois 
--> Maalissa on huoltopiste (mehua, urheilujuomaa, vettä, rusinoita, suolakurkkuja tms.)
--> Kisakansliassa tarjolla on keittoruokailu sekä suihkut ja pukeutumistilat
--> Joukkueiden varustesäkit noudettavissa kisakanslia läheisyydestä.  

- 11.00-> Keittoruokailu, puku- ja pesutilat käytössä kisakansliassa 

- 18.30 Maali sulkeutuu (mikäli joukkue myöhästyy maalinsulkeutumisajasta tästä aiheutuu 
30min aikasakko)

- 20.00 Palkintojenjakotilaisuus alkaa, Orginal Sokos Hotel Valjus 

- 21.00 Palkintojenjako alkaa

Yöpaikan/huoltoalueen ohjeet 
- Yöpaikan maalialueella on huoltopiste, jossa tarjolla on mm. rusinaa, suolakurkkua, vettä, 
mehua, urheilujuomaa jne. 
- Alueelle saavuttuanne eli perjantain maaliin tultuanne alueelta poistuminen on ehdottomasti 
kielletty. Mikäli joukkue poistuu yöpymisalueelta maaliin saapumisen jälkeen, niin tästä seuraa 
joukkueen suorituksen hylkääminen 
- Alueella on vesipiste, josta joukkueet voivat täydentää vesivarastoja rajattomasti 
- Alueella on myös WC-tilat 
- Suihkutilat eivät ole seikkailijoiden käytössä!! - Peseytymismahdollisuus on syksyn raikkaassa 
järvivedessä :)
- Alueen sisätiloja ei saa käyttää tavaroiden / varusteiden kuivatukseen!!

Almost Lost -sarjan aikataulu seuraavalla sivulla...



ALMOST LOST -SARJA

Perjantai 15.9.2017 
- 18.00-21.00 Kisakanslia auki Kajaanissa (joukkuemateriaali ja emit-korttien tarkistus) 
- 18.00-21.00 Joukkuekuvaus

Lauantai 16.9.2017 
- 06.00 Kisakanslia aukeaa Kajaanissa 

- 06.00-07.30 Joukkuemateriaalin nouto kisakansliasta 
-> Joukkuemateriaalin nouto kisakansliasta (emit-korttien luku koneelle), pukeutumis- ja 
pesutilat käytössä, armeijan polkupyörien vastaanotto ja säätö 

- 07.00 GPS-laitteiden jako joukkueille alkaa kisakansliassa

- 07.00 Köysikoulutus 

- 07.15 Kapteenien kokous kisakanslian läheisyydessä 

- 07.45 Lähtöpaikalle siirtyminen ja emit-korttien nollaus

- 07.55 LOST IN KAJAANI yhteiskuva 

- 08.00 Yhteislähtö
-> Lauantain reitin varrella on 3 vesipistettä, joissa saa rajattomasti juomavettä (ei siis 
huoltopistettä!!) Reitin varrella / jollakin rastilla voi olla mahdollista ostaa myös elintarvikkeita 
edulliseen hintaan (kahvia, patukoita yms.)

- 12.00 Pukeutumis- ja pesutilat sekä sauna käytössä maalialueella

- 14.00 Ensimmäinen A-Lost -sarjan joukkue maalissa
-> Maaliin saavuttaessa -> 
--> Jokaisen joukkueen tulee tulla maalin kautta ilmoittautumaan (vaikka olisi keskeyttänytkin) 
--> Maalissa kerätään kilpailunumerot ja GPS-laitteet pois 
--> Maalissa on huoltopiste (mehua, urheilujuomaa, vettä, rusinoita, suolakurkkuja tms.)
--> Kisakansliassa tarjolla on keittoruokailu sekä suihkut ja pukeutumistilat

- 18.30 Maali sulkeutuu (mikäli joukkue myöhästyy maalinsulkeutumisajasta tästä aiheutuu 
30min aikasakko)

- 20.00 Palkintojenjakotilaisuus alkaa, Orginal Sokos Hotel Valjus . 

- 21.00 Palkintojenjako alkaa 


