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Järjestelytiedote 4.9.2020
Olemme tänään perjantaina (4.9.2020) kysyneet Kainuun alueen vastaavalta viranomaiselta koronaepidemian
mahdollisista vaikutuksista seikkailumme järjestelyihin. Edelleenkin tilanne Kainuussa on se, että pääsemme
näillä näkymin järjestämään seikkailun viikon päästä. Toki tilanne voi tietenkin muuttua merkittävästi
nopeastikin, mutta tällöin tiedotamme asiasta välittömästi mikäli tapahtuman perumisen/siirtämisen uhkaa
alkaa tulemaan.
Vallitsevan epidemiatilanteen takia olemme kuitenkin jo muokanneet järjestelyjä, joista tässä vielä erikseen
uudet muutokset, jotka olemme tehneet tuon edellisen alkuviikosta lähettämämme kapteenien kirjeen jälkeen.
Myös jo aiemmin tiedotetut poikkeusjärjestelyt löytyvät tämän dokumentin lopusta.
Muutokset 1.9.2020 julkaistun kapteenien kirjeen jälkeen (uudet asiat sinisellä tekstillä):
Rastipisteet, emit-kortin käyttö ja varaleimausjärjestelmä
- Seikkailun rastipisteillä ei ole koronaviruksen takia käytössä tänä vuonna emit-leimausta, MUTTA
joukkueiden maaliaika otetaan emit-leimauksella kaikkien sarjojen lauantain maalissa. Seikkailun
yhteislähdöissä EI TARVITSE NOLLATA EMIT-korttia.
- Rastien leimaukset tarkistetaan pääsääntöisesti GPS-seurannan avulla. Joukkueiden on käytävä
”koskettamassa” rastilippua, koska mikäli GPS-seurannasta nähdään, että joukkueen GPS-seurantapiste ei
käy rastipisteessä (rastiympyrän sisällä), niin tällöin voimme hylätä ko. leimauksen.
- Käytämme tänä vuonna poikkeusoloista johtuen joukkueille vapaaehtoista varaleimausjärjestelmää, joka on
rastipisteiden (rastilipun) valokuvaus. Suosittelemme siis, että jokainen joukkue, joka haluaa varmistaa 100 %
omien leimojen saamisen kaikilta käymiltään seikkailun rastipisteiltä toimivat seuraavasti:
Jokaiselta seikkailun reittikirjan ja -kartan rastipisteeltä joukkue voi ottaa varaleimauksena valokuvan.
Valokuva otetaan rastipisteestä noin 5 m etäisyydeltä rastilipusta siten, että rastilippu näkyy. Jos mahdollista,
niin suosittelemme pitämään puhelimessa sijaintitiedon jakamisen (GPS) päällä, jolloin valokuvaan tallentuu
myös sijaintitieto. Tämä ei ole kuitenkaan pakollista. Huomioikaa myös, että aiempien vuosien tapaan puhelin
(sekä riittävästi varavirtaa) kuuluu seikkailun pakolliseen varustukseen, jolla varmistetaan myös se, että
joukkue saadaan järjestäjien puolelta kiinni myös seikkailun aikana mikäli tarve näin vaatii. Suosittelemme
ainakin kaksipäiväisiin sarjoihin riittävästi varavirtaa puhelimeen, jotta virrat riittää maaliin saakka. Seikkailussa
mukana oleva puhelin ja sen puhelinnumero on ilmoitettava joukkuemateriaalin noudon yhteydessä
kisakansliaamme. Rastien valokuvauksessa käytettävä puhelin ei ole pakko olla sama puhelin kuin mikä on
ilmoitettu joukkueen tietoihin.
- Lisäksi varaleimausjärjestelmänä järjestäjien puolelta on ainakin tehtävärasteilla oleva rastipäiväkirja, johon
tehtävärastien toimitsijat merkkaavat jokaisen rastille saapuneen joukkueen numeron ja saapumisajan.
- Joillakin tehtävärasteilla voi olla käytössä myös jokin muu leimauksen tarkistusväline (esim. sanakoodi tai
lause tms.).
Seuraava tiedotteemme on kapteenien kirje numero 3 joka julkaistaan ensiviikolla (ti-ke) - tuolloin
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,
Kilpailunjohtaja/ratametsuri, Jukka Liuha, 044-7679533, jukka.liuha@kainuunliikunta.fi
Lost In Kajaani Adventuren järjestelijät
Kainuun Liikunta, Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Kainuun Prikaati / Kajaanin Varuskunnan Urheilijat
Yhteistyössä: The Other Danish Guy
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PS. Tässä vielä yhteenvetona keskeisimmät poikkeavat järjestelyt koronavirusepidemian johdosta:
Ennen seikkailuun ja Kajaaniin saapumista
- Matkaan ja ylipäätään tapahtumaan ei kannata lähteä, jos tuntee itsensä vähänkin kipeäksi tai kuumeiseksi.
- LADATKAA PUHELIMEENNE KORONAVILKKU-SOVELLUS JA PITÄKÄÄ SE AKTIIVISENA KOKO
KISAREISSUN AJAN!
- Välttäkää tarpeettomia lähikontakteja matkan varrella. Ruokailkaa hygieenisesti sekä noudattakaa muutenkin
hygienia- ja turvavälisuosituksia. Kajaanin ja Kainuun alueella kaupoissa yms. julkisissa tiloissa käymistä
kannattaa vältellä mahdollisuuksien mukaan. Ideaalitilanne olisi se, että pääsette tulemaan tapahtumapaikalle
ilman liikkumista muualla Kajaanin / Kainuun alueella (kaupoissa, ravintoloissa, keskustoissa jne julkisissa
paikoissa).
Kisamateriaalin nouto
- Joukkuemateriaalin noutoon VAIN kapteeni (tai joku muu) noutamaan materiaalit, jolloin vältetään suuremmat
ruuhkat – joukkuemateriaalien nouto tapahtuu Vimpelin urheilukeskuksen yleisurheilukentän katsomosta.
Mikäli joukkueella on vielä maksamattomia osallistumismaksuja tai muita maksuja, niin näiden osalta maksut
käydään suorittamassa Vimpelin urheilukeskuksen kahviossa sijaitsevaan kisakansliaan. Sopikaa valmiiksi
seikkailun aikainen puhelinnumero, josta teidän joukkueen saa kiinni koko kisan ajan. Kisakansliassa ja
joukkuemateriaalien noutopisteessä on käsidesipisteet, joissa toivomme asiakkaiden käyttävän käsidesiä sekä
ennen asioimista että asioinnin jälkeen.
- Kisakanslian sisätiloissa toimivilla toimitsijoillamme on maskit ja suosittelemme maskien käyttöä myös teille
arvon asiakkaat.
Huolto- ja leirialue
- Huolto- ja leirialueen sisäänmenoportin kohdalla on käsidesipiste, jossa pyydämme joukkueita aina alueelle
saavuttaessa desinfioimaan kädet.
- Huolto- ja leirialueella (torstaista klo 15 sunnuntaihin klo 12) ei ole tänäkään vuonna suihkuja käytössä kuin
vasta kisapäivänä lauantaina, mutta lisäksi tänä vuonna sallitaan suihkujen käyttö Lost-sarjan osalta
ensimmäisen kisapäivän lopuksi perjantaina illalla. Suihkujen käyttö tapahtuu poikkeusjärjestelyin – eli vain
rajoitettu määrä henkilöitä voi käydä suihkutiloissa samaan aikaan. Vessat ovat normaalisti käytössä.
Pyydämme seikkailijoita huolehtimaan käsihygieniasta vessoissa ja suihkuissa käydessä sekä poistuttaessa.
- Armeijan telttoihin (ennakkotilaus) majoitetaan vain 1 joukkue / teltta.
Ruokailut
- Ruokailuista järjestetään vain perjantai-illan keittoruokailun klo 18-03 (ennakkotilaus) sekä lauantaipäivän
maalin keittoruokailu klo 10-19 (kuuluu os.maksuun)
→ Ruokailut tullaan järjestämään siten, että te voitte noutaa ruoan ulkona olevalta tarjoilupisteeltä ja mennä
syömään Vimpelinlaakson urheilukeskuksen yleisurheilukentän katsomoon, jossa on riittävästi tilaa syöpötellä.
Ruokailun tarjoilupisteillä on käsidesipisteet, joissa toivomme asiakkaiden käyttävän käsidesiä sekä ennen
asioimista että asioinnin jälkeen.
- Perjantai- ja lauantaiaamun aamupalat on peruttu
- Buffet-ruokailut on peruttu (torstai-illan infotilaisuuden buffet, perjantai-illan infofilaisuuden buffet ja lauantain
palkintojenjakotilaisuuden buffet)
- Perutuista ja jo maksetuista ruokailuista palautamme rahat takaisin niitä tilanneille joukkueille kilpailun
jälkeen. Joukkueen vastuulla on olla yhteydessä meihin palautustilanteessa ja tällöin ilmoittaa toimistoomme
tapahtumat@kainuunliikunta.fi se tilinumero (IBAN-muodossa), jolle palautussumma maksetaan.
Seikkailun ennakkoinfotilaisuudet
- Seikkailun em. infotilaisuudet järjestetään kisakeskuksessa Vimpelinlaakson urheilukeskuksen katsomossa
(E-Lost ja Lost torstaina klo 20.00 ja A-Lost ja C-Lost perjantaina klo 20.00).
Yhteislähdöt
- Yhteislähdöt järjestetään suunnitellusti Vimpelinlaakson urheilukeskuksen yleisurheilukentältä.
- Kentällä on riittävästi tilaa kaikille joukkueille sijoittua turvallisen etäisyyden päähän toisista joukkueista.
Hyödynnetään iso tila maksimaalisesti.

10. Lost In Kainuu Adventure 11.-12.9.2020 – Kajaani

Seikkailutehtävät
- Seikkailutehtävissä minimoidaan mahdollisten yhteisten välineiden määrä.
- Tehtävissä, joissa käytetään yhteisiä välineitä on seikkailijoille käsidesipiste ennen suoritusta.
- Käyttäkää seikkailutehtävissä pakollisessa kisavarustuksessakin olevia hansikkaita.
- Tehtävissä, joissa järjestäjät ovat lähikontaktissa asiakkaiden kanssa on järjestäjillä suojavisiirit/-maskit sekä
hansikkaat tms. käsineet. Näitä tehtäviä on vain muutama (mm. köysitehtävä) ja voi olla, että joitakin tehtäviä
joudutaan vielä ihan viime hetkillä karsimaan / soveltamaan.
Rastipisteet, emit-kortin käyttö ja varaleimausjärjestelmä
- Seikkailun rastipisteillä ei ole koronaviruksen takia käytössä tänä vuonna emit-leimausta, MUTTA
joukkueiden maaliaika otetaan emit-leimauksella kaikkien sarjojen lauantain maalissa. Seikkailun
yhteislähdöissä EI TARVITSE NOLLATA EMIT-korttia!
- Rastien leimaukset tarkistetaan pääsääntöisesti GPS-seurannan avulla. Joukkueiden on käytävä
”koskettamassa” rastilippua, koska mikäli GPS-seurannasta nähdään, että joukkueen GPS-seurantapiste ei
käy rastipisteessä (rastiympyrän sisällä), niin tällöin voimme hylätä ko. leimauksen. Joillakin tehtävärasteilla
voi olla käytössä myös jokin muu leimauksen tarkistusväline (esim. sanakoodi tms.).
- Käytämme tänä vuonna poikkeusoloista johtuen joukkueille vapaaehtoista varaleimausjärjestelmää, joka on
rastipisteiden (rastilipun) valokuvaus. Suosittelemme siis, että jokainen joukkue, joka haluaa varmistaa 100 %
omien leimojen saamisen kaikilta käymiltään seikkailun rastipisteiltä toimivat seuraavasti:
Jokaiselta seikkailun reittikirjan ja -kartan rastipisteeltä joukkue voi ottaa varaleimauksena valokuvan.
Valokuva otetaan rastipisteessä noin 5 m etäisyydeltä rastilipusta siten, että rastilippu näkyy. Jos mahdollista,
niin suosittelemme pitämään puhelimessa sijaintitiedon jakamisen (GPS) päällä, jolloin valokuvaan tallentuu
myös sijaintitieto. Tämä ei ole kuitenkaan pakollista. Huomioikaa myös, että aiempien vuosien tapaan puhelin
(sekä riittävästi varavirtaa) kuuluu seikkailun pakolliseen varustukseen, jolla varmistetaan myös se, että
joukkue saadaan järjestäjien puolelta kiinni myös seikkailun aikana mikäli tarve näin vaatii. Suosittelen
varmaan ainakin kaksipäiväisiin sarjoihin riittävästi varavirtaa puhelimeen, jotta virrat riittää maaliin saakka.
Seikkailussa mukana oleva puhelin ja sen puhelinnumero on ilmoitettava joukkuemateriaalin noudon
yhteydessä kisakansliaamme. Rastien valokuvauksessa käytettävä puhelin ei ole pakko olla sama puhelin
kuin mikä on ilmoitettu joukkueen tietoihin.
- Lisäksi varaleimausjärjestelmänä järjestäjien puolelta on ainakin tehtävärasteilla oleva rastipäiväkirja, johon
tehtävärastien toimitsijat merkkaavat jokaisen rastille saapuneen joukkueen numeron ja saapumisajan.
- Joillakin tehtävärasteilla voi olla käytössä myös jokin muu leimauksen tarkistusväline (esim. sanakoodi tai
lause tms.).
Palkintojenjakotilaisuus
- Palkintojenjakotilaisuus järjestetään yleisurheilukentän katsomossa lauantaina klo 20.00 alkaen.
Palkintojenjakotilaisuuden yhteydessä ei ole täten ruokatarjoilua tms. ohjelmaa.
Poistuminen kilpailusta ja kotimatka
- Välttäkää tarpeettomia lähikontakteja matkan varrella. Ruokailkaa hygieenisesti sekä noudattakaa muutenkin
hygieniasuosituksia jne. Matkan varrella julkisissa tiloissa käymistä kannattaa vältellä mahdollisuuksien
mukaan. Ideaalitilanne olisi se, että pääsette matkaamaan kotiin ilman liikkumista muualla matkan varrella.
- Pitäkää Koronavilkku-sovellus käynnissä myös kotimatkalla ja mielellään myös tämän jälkeen.

