
Lost In Kainuu Hossa Adventure 14.-15.9.2018

KAPTEENIEN KIRJE 3, julkaistu 7.9.2018

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

Lost In Kainuu Hossa Adventure 2018 lähestyy ja viikon päästä seikkailu on jo ollut 
käynnissä noin 11 h ajan, kun Extremely Lost ja Lost -sarjojen startti tapahtuu perjantaina 
14.9. klo 11.00. Almost Lost -sarjan starttihan on sitten lauantaina klo 8.00 aamulla. 

Tässä siis kapteenien kirje 3, jossa jaettua tietoutta suosittelemme jakamaan kaikille 
mahdollisille tapahtumaan osallistuville henkilöille eteenpäin.

1) KILPAILUKESKUS, KISAKANSLIA JA HUOLTO- JA LEIRIALUE

Seikkailun kilpailukeskus ja pääkisakanslia sijaitsee Hossan Luontokeskuksella 
osoitteessa Jatkonsalmentie 6, 89920 Suomussalmi.

Ennen seikkailua joukkuemateriaalin noutaminen on mahdollista 3 eri kisakansliasta – 
Kajaanista, Suomussalmelta ja Hossan pääkisakansliasta. 

HUOMIO! Joukkueen on ilmoitettava tietojen ilmoittaminen lomakkeella viimeistään 
10.9.2018, että mistä kisakansliasta hakee joukkuemateriaalinsa.

Kisakanslia Kajaani (Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Ketunpolku 1, Kajaani)
avoinna
to 13.9. klo 12.00-22.00 (E-Lost ja Lost)
pe 14.9. klo 06.00-08.00 (E-Lost ja Lost) ja 15.00-22.00 (Almost Lost) 

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

Kisakanslia Suomussalmi (Virkistyskylpylä Kiannon Kuohut, Jalonkatu 1, 86900 
Suomussalmi)
avoinna
to 13.9. klo 12.00-22.00 (E-Lost ja Lost)
pe 14.9. klo 06.00-08.00 (E-Lost ja Lost) ja 15.00-22.00 (Almost Lost)

Pääkisakanslia Hossa (Hossan Luontokeskus, Jatkonsalmentie 6, 89920 Suomussalmi)
avoinna
to 13.9. klo 12.00-22.00 (E-Lost ja Lost)
E-Lost ja Lost -sarjojen seikkailun (vapaaehtoinen) ennakkoinfo klo 21.00 Buffet-
ruokailumahdollisuus klo 18-22 (hinta 12 € / henkilö, maksu paikan päällä)

pe 14.9. klo 06.00-24.00
Kisamateriaali klo 06.00-10.30 (E-Lost ja Lost)
Kisamateriaali klo 15.00-22.00 (Almost Lost)
Aamupalamahdollisuus E-Lost ja Lost -joukkueille klo 6-10 (hinta 10 € / henkilö, maksu 
paikan päällä)

https://goo.gl/maps/jHQsNFHfxDL2
https://goo.gl/maps/kqzrXedkVH22
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch9qda0__VFVEPXMrSvA9xCExpH_0xbWnPYsriAHCgXrv-7w/viewform?usp=sf_link


Almost Lost -sarjan seikkailun (vapaaehtoinen) ennakkoinfo klo 21.00
Buffet-ruokailumahdollisuus klo 18-22 (hinta 12 € / henkilö, maksu paikan päällä)

la 15.9. klo 04.00-19.00
Palkintojenjakotilaisuus klo 20.00
Buffet-ruokailumahdollisuus klo 18-21 (hinta 12 € / henkilö, maksu paikan päällä)

la 15.9. klo 04.00-19.00
Buffet-ruokailumahdollisuus klo 18-21 (hinta 12 € / henkilö, maksu paikan päällä)

Huolto- ja leirialue
Kaikkien sarjojen joukkueilla on pakollinen huolto- ja leirialue kilpailun aikana, jossa 
joukkueet voivat säilyttää kaikki seikkailussa tarvittavat tarvikkeensa sekä majoittua. 
Huolto- ja leirialue sijaitsee Karhunkainalon leirintäalueen välittömässä läheisyydessä. 
Hossan Luontokeskukselta on huolto- ja leirialueelle noin 400 metrin matka.

Jokaiselle joukkueelle on varattu 5 m x 5 m kokoinen alue telttoja yms. tarvikkeita varten.

Katso kohdasta 2 Saapuminen ja kuljetukset, milloin joukkueesi voi majoittua huolto- ja 
leirintäalueella.

2) SAAPUMINEN JA KULJETUKSET
Saapumisesta muutama huomio:

Olemme suunnitelleet seikkailun siten, että joukkue voi majoittua

1) Hossassa seikkailun huolto- ja leirialueella koko seikkailun ajan. 
Extremely Lost ja Lost -sarjat voivat majoittua ajan to 13.9 klo 15.00 – su 16.9. klo 12.00. 
Almost Lost -sarjan joukkueet voivat majoittua ajan pe 14.9 klo 15.00 – su 16.9. klo 12.00.
HUOM! Seikkailukisan aikana majoittuminen tapahtuu huolto- ja leirialueella joukkueelle 
varatulla 5 m x 5m majoitusalueella tilapäisessä majoitteessa eli teltassa, laavussa, 
louteessa tms. tai sitten järjestäjän tarjoamassa puolijoukkueteltassa. Esimerkiksi 
matkailuautojen ja -vaunujen käyttö kilpailun huolto- ja leirialueella on kielletty.

2) Hossassa joukkueen omassa erikseen varaamassa majoituspaikassa yöt to-pe ja 
tarvittaessa la-su. Seikkailun aikana pe-la joukkueiden on leiriydyttävä huolto- ja 
leirialueelle.

3) Kajaanissa joukkueen omassa erikseen varaamassa majoituspaikassa yöt to-pe ja 
tarvittaessa la-su. Katso Original Sokos Hotel Valjuksen majoitustarjous täältä.

Kajaanista on tarjolla maksulliset linja-autokuljetukset seuraavasti:

Kajaani-Hossa 1 (Extremely Lost ja Lost -sarjat)
lähtö perjantaina 14.9. klo 6.30 Kajaanin Ammattikorkeakoululta
perillä Hossassa perjantaina 14.9. klo 9.30-10.00.
Kuljetus sisältää pyörien ja varusteiden kuljetuksen

Kajaani-Hossa 2 (Almost Lost -sarja)
lähtö perjantaina 14.9. klo 18.00 Kajaanin Ammattikorkeakoululta
perillä Hossassa perjantaina 14.9. klo 21.00.
Kuljetus sisältää pyörien ja varusteiden kuljetuksen

http://lostinkainuu.endurancekainuu.fi/fi/majoitus/


Hossa-Kajaani (Kaikki sarjat)
lähtö lauantaina 15.9. klo 21.00
Palkintojenjako pidetään klo 20.00
perillä Kajaanissa lauantaina 15.9. klo 24.00

4) Suomussalmella joukkueen omassa erikseen varaamassa majoituspaikassa yöt to-pe ja
tarvittaessa la-su.
Suomussalmelta ei ole järjestäjän organisoimia kuljetuksia.

Hossaan on helpoin saapua omatoimisesti autolla. Saapua voi myös Kajaanista 
järjestäjän tarjoamalla maksullisella bussikyydillä.

Kajaaniin on helppo saapua autolla, junalla, bussilla tai lentäen. Kajaanin keskustasta on 
Kajaanin kisakansliaan kävelyetäisyys (1,3-1,7 km), joten voit saapua vaikka juna-
asemalle tai linja-autoasemalle, josta pääset kätevästi kävellen/pyöräillen kisakansliaan.

Suomussalmelle on helpoin saapua autolla, josta voi sitten jatkaa matkaa autolla 
Hossaan. Suomussalmen kisakanslia on aivan Suomussalmen (Ämmänsaari) 
keskustassa.

Kuusamon lentokentältä saapuminen Hossaan on myös kätevä vaihtoehto. 
Henkilöautolla ajoaika Kuusamon lentokentältä on noin 1-1,5 tuntia.

3) SARJAT JA LÄHTÖAJAT SEKÄ LÄHTÖPAIKAT
Sarjojen lähdöt tapahtuvat seuraavasti:
- Extremely Lost ja Lost -sarjojen osalta lähtö tapahtuu perjantaina 14.9.2018 klo 11.00 
Hossasta   (HUOMIO AIEMMISTA VUOSISTA POIKKEAVA LÄHTÖAIKA!!!)

- Almost Lost -sarjan osalta seikkailu starttaa lauantaina 15.9.2018 klo 8.00 Hossasta.

4) SEIKKAILUN AIKATAULU
- Seikkailun aikatauluista löydät tarkimmat tiedot tällä hetkellä verkkosivuiltamme. 

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

HUOMIO! Tänä vuonna puutumme roskaamiseen poikkeuksellisen ankarasti, koska 
kyseessä on Kansallispuiston alue. Toivomme, että mikään joukkue ei jätä roskia 
maastoon, vaikka olisi kuinka kiire edetä seikkailua eteenpäin. Roskaamisesta 
annetaan vähintään 60 min aikasakko ja mikäli roskaamista huomataan toistuvasti, 
niin tämä voi johtaa joukkueen suorituksen hylkäämiseen.

6) USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
Usein kysyttyjä kysymyksiä on jälleen päivitetty verkkosivuillemme ja näitä pääsee 
tutkailemaan täältä. Muun muassa seikkailun melontaosioihin liittyen tuolla on jo paljon 
hyödyllistä informaatiota.

http://lostinkainuu.endurancekainuu.fi/fi/usein-kysytyt-kysymykset/
http://lostinkajaani.endurancekainuu.fi/wp-content/uploads/sites/11/2018/03/LIKA2018_Kilpailuohjeet_FIN_09.03.2018.pdf


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

1) Extremely Lost 
- Huolto- ja leirialueelle 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. Hossan Luontokeskuksella ja Hossan Lumossa on myös kahvia ja pieniä 
elintarvikkeita myynnissä. Hossan Lumolla on kohtuullinen valikoima kaikkia 
peruselintarvikkeita.
- 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.
- Melontaosiossa joukkueella on käytössä avokanootti, 2 melaa ja 3 pelastusliiviä. 
Tasapuolisuuden varmistamiseksi omien kanoottien tuominen seikkailuun on kiellettyä.
- Melonnasta on kysytty, että mitä 3 henkilö tekee, kun kaksi muuta meloo, niin tässä 
hieman tarkennusta tähän asiaan: 3 henkilö on siis melonnassa tosiaan ilman melaa...eli 
ei pysty siten auttamaan joukkuetta, mutta toki vaihtomiehenä/naisena pystyy jeesimään, 
jos/kun 1-2 muuta väsähtää jne. Lisäksi melontatehtävässä on mahdollista hyödyntää 
kolmatta jäsentä jotenkin muuten, mutta tämä selviää vasta sitten seikkailun aikana. 
Varmasti kuitenkin tuohon noin 40 km melontapätkään tulee joitakin osioita, joissa 3 
jäsenen täytyy olla käytännössä vain kyytimiehenä/naisena (riippuen toki joukkueen 
taktiikasta) , joten suosittelen tuohon sitten hieman ekstralämpövarustusta mitä heittää 
päälle.
- HUOM! Extremely Lost -sarjan melontaosio on siis päivittynyt edellisestä kapteenien 
kirjeestä mainitusta noin 30 km:sta noin 40 km:iin. 
- Melontaosioon E-Lost joukkueiden kannattaa harkita 3:lle jäsenelle jonkinlaista istuma-
alustaa, koska avokanooteissa ei ole istuimia kuin 2:lle henkilölle. Istuma-alustaksi käy 
esim. solumuovinen retkipatja tms.
- Tarkat ja lopulliset seikkailukisan matkat osioittain julkaistaan tapahtumaviikolla.
- Uimapatjailusta sen verran tarkennusta, että jokaisella joukkueella pitää olla 
mahdollisuus kantaa uimapatjoja myös mukana seikkailun eri osioissa, jolloin siis myös 
pumpun kantaminen on olennaista. Lopulliset ohjeet uimapatjan käyttömahdollisuuksista 
löydätte reittikirjasta sekä kilpailukartoista.
- Ruokailuista tarkennusta sen verran, että osallistumismaksuun kuuluva keittoruoka 
tarjotaan Hossan Luontokeskuksella lauantaina klo 10-20, joten jokainen maaliin tuleva 
joukkue saa varmasti ruokaa.
- Extremely Lost -sarjan radat ovat miehet ja seka sarjoissa identtiset (mahdollisia 
hajontoja lukuunottamatta), mutta viimeaikoina tulleiden palautteiden johdosta naisten 
sarjassa rata voi olla joistakin kohdista hieman lyhyempi verrattuna miesten ja seka 
-sarjaan. Ratojen lyhentäminen naisten sarjoissa ei vaikuta Quest-tehtävien määrään.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



2) Lost-sarja
- Huolto- ja leirialueelle 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. Hossan Luontokeskuksella ja Hossan Lumossa on myös kahvia ja pieniä 
elintarvikkeita myynnissä. Hossan Lumolla on kohtuullinen valikoima kaikkia 
peruselintarvikkeita.
- Ajovalojen ja muiden valaisinten pattereihin ja akkuihin tulee riittää virtaa noin 6-8 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.
- Uimapatjailusta sen verran tarkennusta, että jokaisella joukkueella pitää olla 
mahdollisuus kantaa uimapatjoja myös mukana seikkailun eri osioissa, jolloin siis myös 
pumpun kantaminen on olennaista. Lopulliset ohjeet uimapatjan käyttömahdollisuuksista 
löydätte reittikirjasta sekä kilpailukartoista.
- Ruokailuista tarkennusta sen verran, että osallistumismaksuun kuuluva keittoruoka 
tarjotaan Hossan Luontokeskuksella lauantaina klo 10-20, joten jokainen maaliin tuleva 
joukkue saa varmasti ruokaa.

3) Almost Lost -sarja
- Myös Almost Lost -sarjan joukkueet voivat majoittua huolto- ja leirialueella kilpailupäivää 
edeltävän yön (pe-la) ja kilpailun jälkeisen yön la-su.
- Huolto- ja leirialueelle 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. Hossan Luontokeskuksella ja Hossan Lumossa on myös kahvia ja pieniä 
elintarvikkeita myynnissä. Hossan Lumolla on kohtuullinen valikoima kaikkia 
peruselintarvikkeita.
- Uimapatjailusta sen verran tarkennusta, että jokaisella joukkueella pitää olla 
mahdollisuus kantaa uimapatjoja myös mukana seikkailun eri osioissa, jolloin siis myös 
pumpun kantaminen on olennaista. Lopulliset ohjeet uimapatjan käyttömahdollisuuksista 
löydätte reittikirjasta sekä kilpailukartoista.
- Ruokailuista tarkennusta sen verran, että osallistumismaksuun kuuluva keittoruoka 
tarjotaan Hossan Luontokeskuksella lauantaina klo 10-20, joten jokainen maaliin tuleva 
joukkue saa varmasti ruokaa.

8) Kisamateriaali
- Extremely Lost ja Lost -sarjojen kisamateriaali reittikarttoineen on saatavilla to 13.9. klo 
12.00 alkaen kisakanslioista. Huom! Kajaanin ja Suomussalmen kisakansliasta tuomme 
kisamateriaalit Hossan pääkisakansliaan perjantaina klo 6.30 lähtevän bussin kyydissä.
- Jokaiselle joukkueelle on varattu oletusarvoisesti vain yksi karttasetti / joukkue. 
- Tänä vuonna Extremely Lost -sarjassa on poikkeuksellisesti mahdollista ostaa 
lisämaksusta (5 €) toinen karttasetti, mikäli joukkue näin haluaa. Mikäli joukkue haluaa 
ostaa toisen karttasetin, niin pyydämme ilmoittamaan tästä jukka.liuha@kainuunliikunta.fi 
osoitteeseen viimeistään ma 10.9. mennessä, jolloin voimme varata kartat joukkueelle. 
Lost-sarjassa toisen karttasetin ostaminen ei ole mahdollista.

mailto:jukka.liuha@kainuunliikunta.fi


- Almost Lost -sarjan kisamateriaali reittikarttoineen on saatavilla pe 14.9. klo 15.00 alkaen
kisakanslioista. Huom! Kajaanin ja Suomussalmen kisakansliasta tuomme kisamateriaalit 
Hossan pääkisakansliaan lauantaiaamuksi klo 6.00.
- Jokaiselle joukkueelle on varattu oletusarvoisesti vain yksi karttasetti / joukkue.

Kapteenien kirje 4 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://lostinkainuu.endurancekainuu.fi

Tsemppiä kaikille valmistautumisiin!

Terveisin,

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

Yhteistyössä: Metsähallitus / Hossan Kansallispuisto / Hossan Luontokeskus

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

