
Lost In Kajaani Adventure 15.-16.7.2017

KAPTEENIEN KIRJE 2, julkaistu 31.8.2017

Morjesta Lostin seikkailijat ja joukkueiden kapteenit/ilmoittajat! tiedoksi myös 
järjestelijöille

Lost In Kajaani Adventure 2017 lähestyy vauhdilla ja nyt ilmoittautuneita joukkueita jo 
142 mukana seikkailussa - hienoa!!! Seikkailun startti tapahtuu kaksipäiväisten sarjojen 
osalta perjantaina 15.9. klo 13.00 Kuhmon Kalevalakylästä ja yksipäiväisen Almost Lost 
-seikkailun osalta Kajaanista lauantaina 16.9. klo 8.00. 

Tässä nyt toinen kapteenien kirje, jossa jaettua tietoutta suosittelemme jakamaan kaikille 
mahdollisille tapahtumaan osallistuville henkilöille eteenpäin.

1) KILPAILUKESKUS JA KISAKANSLIA
Tämän vuoden seikkailun kilpailukeskus sijaitsee Kajaanin Vimpelinlaaksossa. Kisakanslia
sijaitsee Kajaanin Ammattikorkeakoulun Tieto 2 -rakennuksessa. Navigointiosoite: 
Ketunpolku 1, 87100 Kajaani 

Autojen pysäköintialue sijaitsee täällä.  

Vimpelinlaakso ja Kajaanin Ammattikorkeakoulu sijaitsee noin 1,5km päässä Kajaanin 
keskustasta. Esimerkiksi Kajaanin linja-autoasemalta ja juna-asemalta kisakeskukseen on 
matkaa 1,3-1,7 km.

Kajaanin kisakanslia on avoinna seuraavasti:
Torstaina 14.9. klo 15.00-21.00 (Joukkuemateriaalin nouto, varustesäkkien jättö 
kuljetukseen, pyörien jättö kuljetukseen yms.)
Perjantaina 15.9. klo 06.00-9.30 (Joukkuemateriaalin nouto, varustesäkkien jättö 
kuljetukseen, pyörien jättö kuljetukseen yms.)
Perjantaina 15.9. klo 18.00-21.00, Almost Lost -sarjojen joukkuemateriaalin nouto
Lauantaina 16.9. klo 06.00-19.00

Kisakanslia on auki myös Kuhmon lähtöpaikalla kaksipäiväisille sarjoille:
- Kisakanslia sijaitsee Hotelli Kalevalassa
- Avoinna perjantaina 15.9. klo 10.00-13.00
--> Joukkuemateriaalin nouto on täältä mahdollista vasta klo 11.30 jälkeen, koska 
joukkuemateriaalit tulevat tänne aamulla Kajaanin kisakansliasta.
--> GPS-laitteet jaetaan joukkueille kisakansliasta klo 11.30 alkaen.
--> Osallistujien Kajaanissa jättämät pyörät järjestäjän kuljetukseen ovat noudettavissa 
Kuhmon lähtöalueelta klo 11.30 alkaen.
--> Osallistujien varaamat armeijan pyörät ovat noudettavissa Kuhmon lähtöalueelta klo 
11.30 alkaen.
--> Varustesäkkejä ei enää oteta täällä kuljetukseen, vaan jättäkää varusteenne 
ehdottomasti Kajaanin kisakansliaan kuljetukseen joko torstaina klo 15-21 tai 
perjantaina klo 06.00-9.30!

2) SARJAT JA LÄHTÖAJAT SEKÄ LÄHTÖPAIKAT
Sarjojen lähdöt tapahtuvat seuraavasti:
- Extremely Lost ja Lost -sarjojen osalta lähtö tapahtuu perjantaina 15.9.2017 klo 13.00 
Kuhmon Kalevalakylästä     (HUOMIO AIEMMISTA VUOSISTA POIKKEAVA LÄHTÖAIKA!!!)

https://www.google.fi/maps/dir//Ketunpolku+1,+87100+Kajaani/@64.216341,27.7113994,18z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x46825afa25125e67:0xd89731b32d34c9dd!2m2!1d27.71154!2d64.2163706
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=7112889.988687928&e=625725.556560361&title=Lost%20In%20Kajaani%2015.-16.9.2017&desc=E-Lost%20ja%20Lost-sarjojen%20l%C3%A4ht%C3%B6paikka%20perjantaina%2015.9.2017.%20Yhteisl%C3%A4ht%C3%B6%20klo%2013.00.&zoom=12&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D
https://www.google.fi/maps/place/Hotelli+Kalevala/@64.1187031,29.5855068,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4682b3c6d73112c1:0xda0264eb40460eb0!8m2!3d64.1187008!4d29.5876954
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=7121201&e=534739&title=Lost%20In%20Kajaani%2015.-16.9.2017&desc=Pys%C3%A4k%C3%B6intialue&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


- Almost Lost -sarjan osalta seikkailu starttaa lauantaina 16.9.2017 klo 8.00 
KAJAANISTA!

3) SEIKKAILUN AIKATAULU
- Seikkailun aikataulu löytyy täältä. Tarkempi ja lopullinen aikataulu julkaistaan kapteenien 
kirjeessä tapahtumaviikolla. 

4) KULJETUKSET (koskee vain E-Lost ja Lost-sarjoja)
- Ilmoittautumisen yhteydessä joukkue on voinut varata seuraavat kuljetukset

--> 4.1. Pyöräkuljetus Kajaani - Kuhmo (maksuton), Kuljetus lähtee Kajaanin 
kisakansliasta pe 15.9. klo 9.30 
---> Joukkue voi tuoda omat pyörät kuljetukseen Kajaanin kisakansliaan torstaina 14.9. klo
15-21 välisenä aikana tai viimeistään perjantaina aamulla klo 6.00-9.30 välisenä aikana. 
Kaikki pyörät ovat Kuhmossa perjantaina klo 11.30. Joukkueiden ilmoittautumisen 
yhteydessä mahdollisesti varaamat armeijan polkupyörät ovat valmiina Kuhmossa 
perjantaina klo 10.00 alkaen.
HUOMIO! Polkupyörät kuljetetaan merikonteissa, pakettiautoissa ja peräkärryissä, joten 
pyörien pienimuotoinen kolhiintuminen/naarmuuntuminen on mahdollista. Mikäli haluat 
kuljettaa pyöräsi täysin turvallisesti kolhiintumatta/naarmuuntumatta lähtöpaikalle, niin 
tällöin suosittelemme omaa kuljetusta.

--> 4.2. Varustekuljetus Kajaani - Yö- ja taukopaikka (maksuton), Kuljetus lähtee 
Kajaanin kisakansliasta pe 15.9. klo 9.30
---> Joukkue voi tuoda varustesäkit kuljetukseen Kajaanin kisakansliaan torstaina 14.9. klo
15-21 välisenä aikana tai viimeistään perjantaina aamulla klo 6.00-9.30 välisenä aikana. 
Kaikki pyörät ovat Kuhmossa perjantaina klo 11.30. Varustesäkit joukkue saa 
kisakansliasta jaettavasta joukkuemateriaalista. Jokaiselle joukkueen jäsenelle on varattu 
yksi 150 litran jätesäkki. E-Lost sarja pakkaa varustesäkkiin pakollisella taukopaikalla 
tarvittavat varusteensa ja Lost-sarja pakkaa yöpymispaikan varusteet.
HUOMIO! Kuhmon Kalevalakylän lähtöpaikalta ei ole varustekuljetusta yö- ja taukopaikalle
vaan kuljetus on ainoastaan Kajaanin kisakansliasta perjantaina klo 9.30.

--> 4.3. Linja-autokuljetukset Kajaani - Kuhmo (maksullinen), Kuljetus lähtee 
Kajaanin kisakansliasta pe 15.9. klo 9.30
---> Linja-autokuljetus lähtee siis Kajaanin kilpailukeskuksesta kisakanslian 
läheisyydestä perjantaina 15.9. klo 9.30

5) KILPAILUOHJEET
Seikkailun kilpailuohjeet (sis. ratamestarin lausunto, säännöt ja pakolliset varusteet) on 
julkaistu verkkosivuillamme. Käykäähän lukaisemassa lävitsetäältä. Lopulliset ohjeet 
julkaistaan tapahtumaviikolla.

6) USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
Usein kysyttyjä kysymyksiä on jälleen päivitetty verkkosivuillemme ja näitä pääsee 
tutkailemaan täältä.

7) MUUTAMIA TÄRKEITÄ VINKKEJÄ
Muutama tärkeä varusteisiin ja seikkailuun liittyvä nosto on tässä vielä seikkailun 
valmistautumisiin vinkiksi ->
1) Extremely Lost 

http://lostinkajaani.endurancekainuu.fi/fi/usein-kysytyt-kysymykset/
http://lostinkajaani.endurancekainuu.fi/wp-content/uploads/sites/11/2015/11/LIKA2017_Kilpailuohjeet_FIN_18.08.2017.pdf
http://lostinkajaani.endurancekainuu.fi/wp-content/uploads/sites/11/2015/11/LIKA2017_Aikataulu_nettisivuille_18.8.2017.pdf


- Pakolliselle taukopaikalle kannattaa varata riittävästi vaihtovaatetta sekä toki 
energiapitoista syötävää ja juotavaa tulevan yön yli jatkuvaa seikkailua varten
- Niille jotka eivät ole varanneet vielä taukopaikan keittoruokailua etukäteen tiedoksi, että 
keittoruokaa on myynnissä ennakkoon varattujen lisäksi jonkun verran hintaan 10 
eur/annos. Yöpymispaikalla on myös kahvia ja herkkuja myynnissä.
- Ajovalojen ja muiden valaisinten pattereihin ja akkuihin tulee riittää virtaa noin 11-12 
tunnin ajaksi (pimeä/hämäräaika kestää noin klo 20.00-7.00)
- Pyörällä liikuttaessa on aina oltava sekä etuvalo ja takavalo/heijastin. Etuvaloksi käy 
myös päässä/kypärässä oleva valo.
- Varautukaa pakollisen varustuksen mukaisesti koko seikkailun ajalle siten, että teillä on 
myös yön aikana mahdollisuus vaihtaa tarvittaessa lämmintä vaatetta päälle, jotta kylmä ei
pääse väsyneenä yllättämään. Suosittelen vahvasti hiihtohanskoja tms. sekä 
pipoa/päähinettä yön ajalle, koska lämpötila voi laskea aamuyöstä jopa pakkasen puolelle.
 
2) Lost-sarja
- Yöpaikalle kannattaa varata riittävästi vaihtovaatetta sekä toki energiapitoista syötävää ja
juotavaa yli jatkuvaa seikkailua varten
- Niille jotka haluavat välttää yöpaikalle saapuessaan ruoan tekemisen vaivan tiedoksi, 
että keittoruokaa on myynnissä ennakkoon varattujen lisäksi jonkun verran hintaan 10 
eur/annos. Yöpymispaikalla on myös kahvia ja herkkuja myynnissä.
- Ajovalojen ja muiden valaisinten pattereihin ja akkuihin tulee riittää virtaa noin 3-5 tunnin 
ajaksi.
- Pyörällä liikuttaessa on aina oltava sekä etuvalo ja takavalo/heijastin. Etuvaloksi käy 
myös päässä/kypärässä oleva valo.
- Varautukaa pakollisen varustuksen mukaisesti koko seikkailun ajalle siten, että teillä on 
aikana mahdollisuus vaihtaa tarvittaessa lämmintä vaatetta päälle, jotta kylmä ei pääse 
väsyneenä yllättämään. Suosittelen vahvasti hiihtohanskoja tms. sekä pipoa/päähinettä, 
koska lämpötila voi aamulla olla jopa pakkasen puolella.

8) EXTREMELY LOST -SARJAN MELONTATEHTÄVÄSTÄ
- Jokaisen joukkueen osallistumismaksuun on sisällytetty avokanootti melontatehtävään.
- Tänä vuonna Extremely Lost -sarjan melontatehtävää varten on tullut kyselyitä, että voiko
joukkueet käyttää omaa avokanoottia melontatehtävässä.
- Oman avokanootin käyttö on tänä vuonna mahdollista, mutta joukkueen täytyy itse hoitaa
avokanootin kuljetus lähtöpaikalle ja kanootin nouto pois melonnan maalipaikalta. 
- Emme järjestäjinä voi kuitenkaan vastata oman kanootin säilytyksestä lähtö- ja 
maalipaikalla, joten suosittelemme, että joukkueen ulkopuolinen henkilö on viemässä 
kanootin lähtöpaikalle ja käy myös noutamassa kanootin välittömästi melonnan jälkeen 
maalipaikalta.
- Oman kanootin käyttö tapahtuu siis joukkueen omalla vastuulla ja kustannuksella.
- Annamme tarkemmat ohjeet melonnan lähtö- ja maalipaikasta kapteenien kirjeessä 3, 
joka julkaistaan tapahtumaviikolla.

9) MAJOITUS- JA RUOKAILUMAHDOLLISUUDET KUHMON KALEVALAKYLÄSSÄ 
TO-PE
- Lost In Kajaani Adventuren osallistujille on majoitustarjous Kuhmon Kalevalakylässä 
sijaitsevassa Hotelli Kalevalassa (Väinämöinen 9, Kuhmo). Kannattaa hyödyntää tarjous 
mikäli haluaa majoittua aivan lähtöpaikan läheisyydessä.
- Myös aamupala sekä lounas on tarjolla Hotellilla perjantaina 15.9. aamulla ja 
aamupäivällä.
- Tässä tarkemmat tarjoustiedot:



MAJOITUSTARJOUS KUHMOSSA YÖPYVILLE (TO-PE YÖ), KALEVALA HOTELLI
Majoitustarjous ajalle 14.-15.9.
1 hengen huone 75,00 €/vrk/hlö
2 hengen huone 37,50 €/vrk/hlö
3 hengen huone 35,00 €/vrk/hlö
sis. aamupalan, saunat, sisä- ja ulkoporealtaan käytön
Buffet aamupala tarjolla 7.00-10.00 hintaan 10 €/hlö.
Keittolounas tarjolla 10.00-13.00 hintaan 12 €/hlö.
Lisäksi hotellilla on tarjolla pientä purtavaa sekä kahvia ja virvokkeita yms.

Varaukset ja tiedustelut suoraan hotellista
Osoite: Väinämöinen 9, 88900 Kuhmo
puh.(08) 6554 100
info@hotellikalevala.fi

Kapteenien kirje 3 julkaistaan tapahtumaviikolla (ti-ke), jolloin julkaisemme 
lopulliset tiedot seikkailuun liityen.

Mikäli/kun teillä tulee kysyttäviä seikkailuun liittyen, niin olkaa rohkeasti yhteyksissä: 
tapahtumat@kainuunliikunta.fi (tai suoraan allekirjoittaneeseen)

Lisätietoja verkkosivuilta -> http://lostinkajaani.endurancekainuu.fi/

Tsemppiä kaikille valmistautumisiin!

Terveisin,

Lost In Kajaani Adventuren järjestelijät
Kainuun Liikunta
Kajaanin Ammattikorkeakoulu
Kainuun Prikaati / Kajaanin Varuskunnan Urheilijat 

http://lostinkajaani.endurancekainuu.fi/
mailto:tapahtumat@kainuunliikunta.fi
mailto:info@hotellikalevala.fi
mailto:info@hotellikalevala.fi

