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Geokätköily on maailmanlaajuinen harrastus, jossa kätköilijät etsivät toistensa piilottamia
geokätköjä kaupungeista, metsistä ja maaseudulta satelliittipaikannusjärjestelmän (GPS) avulla.
Kätköily on hauska ja kehittävä harrastus, joka on samalla terveellistä ulkoilua ja liikuntaa,
tutustumista mielenkiintoisiin paikkoihin, aivojumppaa sekä sosiaalista yhteydenpitoa ja
tapaamisia. Kätköily sopii kaikille liikkumaan kykeneville ja koko perheelle. Esimerkiksi
isovanhemmat voivat erinomaisesti harrastaa sitä lastenlastensa kanssa. Hauskinta kätköily onkin
kavereiden kanssa, jolloin yhdessä koetaan löytämisen ilo ja tutustutaan mielenkiintoisiin asioihin
ja paikkoihin. Kätköily antaa hyvän syyn lähteä liikkeelle ja määränpään lenkille.

Talvikätköilyä

Kätköilyä kesällä

Mikä ja missä on geokätkö?
Kätköt voivat olla hyvin monenlaisia ja monen kokoisia; vain mielikuvitus on rajana. Kätkössä on
lokikirja, johon löytäjä kuittaa käyntinsä nimimerkillä. Siellä on yleensä myös kätkötiedote ”jästeille”
eli selvitys geokätköstä henkilöille, jotka eivät vielä tiedä harrastuksesta. Kätkössä voi olla myös
kynä, pieniä vaihtoleluja lapsille ja kätköstä toiseen kiertäviä kulkijoita eli, geokolikoita tai pieniä
esineitä ”rekisterilaattoineen”.
Kätköjä voi olla melkein missä tahansa turvallisessa paikassa ulkotilassa; kiven alla, kannossa,
puun oksalla, kalliolla, näköalapaikalla ja kaupungissa aidan raossa, rännin takana, aidan
kaiteessa jne.

Löydettyjä ja löytämättömiä kätköjä kartalla

Perinteisiä kätköjä

Erilaisia kätköjä
Kätköt voivat olla kooltaan sormenpäänkokoisista nanoista aina pienen mökin kokoisiin
rakennelmiin. Yleisin koko kaupungeissa on pieni filmipurkki ja maastossa erikokoiset
pakastepurkit naamioituina.
Kätkötyyppejä on toista kymmentä, joista tavallisimmat ovat perinteisten purkkien lisäksi mysteeri-,
multi-, maa-, tapahtuma- ja siivouskätköt. Multikätkö vaati kätkön tarkan sijainnin saa selville
saamiseksi kulkemisen useamman välipisteen kautta ja mysteerikätkö jonkin tehtävän
ratkaisemisen. Kätköjä voivat olla myös erilaiset tapaamiset tai vaikka maaston siivoaminen
yhdessä roskista. Kätköilijät järjestävät myös maailmanlaajuisia, usean päivän kestäviä
megatapahtumia.

Maakätkö (Earth cache) Prahassa

Maakätkö Kolilla

Eräs hauskimmista kätköistä

Miten kätköt löytyvät?
Kaikkien geokätköjen tarkat tiedot löytyvät maailmanlaajuiselta nettisivustolta (geocaching.com),
jonne kätköilijät kirjautuvat omalla nimimerkillä ja kuittaavat kätköillä käynnit. Kätkön kuvauksesta
saadaan mm. koordinaattitiedot, joiden avulla löytyy kätkön paikka kartalla ja maastossa.

Kätköilyn historiaa ja tilastotietoja
Ensimmäinen kätkö piilotettiin USA:ssa 3.5.2000 GPS-järjestelmän vapauduttua sotilaskäytöstä.
Suomen ensimmäinen kätkö on piilotettu 30.9.2000 Keravalle. Koko maailmassa on noin 3 milj.
kätköä ja Suomessa noin 50 000. Harrastajia on kaikkiaan yli 3 miljoonaa, josta Suomessa
noin 45 000.

Miten pääsee alkuun?
Alkuun päästäksesi tarvitsee vain reipasta mieltä, ulkoiluun sopivat vaatteet ja –välineet,
älypuhelimen, tabletin tai GPS-laitteen ja kynän.
Tablettiin tai älypuhelimeen voi ladata sovelluskaupasta ilmaisen geokätköilyohjelman, esim.
c:geo.
Geeokätköilytarvikkeisiin erikoistunut kauppa löytyy Suomestakin ja tietysti monia erilaisia
kauppapaikkoja netistä.
Geokätköilyn virallinen nettisivusto on www.geocaching.com, jonne tulee kirjautua käyttäjäksi itse
keksimällään nimimerkillä.
Suomalainen nettisivusto on www.geocache.fi , jonne myös tulee rekisteröityä. Sivustolla on myös
suomalainen keskustelupalsta, josta voi mm. kysyä neuvoja ja opastusta ja sieltä löytyy linkki
suomalaiseen nettibutiikkiin, josta voi hankkia kaikenlaisia kätköilytarvikkeita. Sivuston kohdasta
”Materiaalia” löytyy mm. linkki perusteelliseen opaskirjaan (vuodelta 2007) ”Älä ryhdy
geokätköiljijäksi, tai lue ainakin tämä ohje ennen sitä”. Kätköily on nimittäin hyvin koukuttava
harrastus. Maailma näyttää toisenlaiselta geokätköilijän silmin!

Kätkön loggausta
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