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Geokätköily 

 

Tehtäväkuvaus 
Lähdetään geokätköilemään! Geokätköily on hauska ja seikkailullinen koko perheen 
ulkoiluharrastus. Tapoja harrastaa geokätköilyä on lukuisia, joten jokainen löytää lajista itselleen 
mielenkiintoisia puolia. Geokätköjä löytyy ympäri maailmaa; todennäköisesti siis sinunkin kotisi 
läheltä.  

Arvioitu kesto 
0,5+ tuntia 

Tarvikkeet 
Älypuhelin, jossa geokätköilysovellus ja geokätköilytunnukset 

Ohjeet 
Käyttäjätunnukset 
Geokätköilyn aloittamiseksi on suositeltavaa hankkia ilmaiset tunnukset. Ensimmäiset kätköt voi 
etsiä myös ilman tunnuksia, mutta jos kätköjä haluaa etsiä enemmänkin, kannattaa tunnukset 
hankkia. Näin harrastuksesta saa paljon enemmän irti. Tunnukset luodaan osoitteessa 
www.geocaching.com. Geokätköilytunnuksena toimii nimimerkki, joka “logataan” eli kirjoitetaan 
löydettyihin geokätköihin. Nimimerkistä kätköilijät myös tuntevat toisensa.   
 

http://www.geocaching.com/
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Geokätköilysovellus 
Geokätköilyä helpottaa, jos lataa puhelimeen geokätköilysovelluksen: Android-puhelimessa 
esimerkiksi ”c:geo” ja iPhonessa ”Geocaching” toimivat hyvin. Sovelluksen avulla kätköjä on 
helppo paikantaa puhelimen GPS:n avulla. Sovelluksen käyttö ei ole geokätköilyn kannalta 
välttämätöntä, mutta helpottaa sitä huomattavasti.  
 

Valitse mitä geokätköä lähdet etsimään 
Kaikki geokätköt on listattu www-osoitteessa www.geocaching.com, ja ne löytyvät myös 
sovelluksista. Kätköillä on erilaisia merkintöjä, joiden avulla voi päätellä, minkälainen kätkö on 
piilotettu kohteeseen, tai kuinka helppo geokätkö on löytää. Alla on lueteltu muutama tieto, joita 
kannattaa tarkastella ennen kätkön metsästykseen lähtemistä.  
 

 Kätkötyyppi kuvaa kätköä. Ensimmäiseksi kätköksi soveltuu parhaiten ”tradikätkö” eli 
tavallinen kätkö. Tällainen kätkö on niissä koordinaateissa, joka tradikätkön tiedoissa on 
kerrottu. Muissa kätkötyypeissä on erikoisuuksia, minkä vuoksi ne saattavat vaatia 
etukäteistekemistä. Kohde voi myös muodostua useammasta kätköstä.  

 Vaikeus/Difficulty: Tähtimäärä kertoo, kuinka vaikea kätkö on löytää. Yhden tähden kätkö 
on lähes suoraan näkyvillä, kun pääsee lähelle kohdetta. Vastaavasti kolmen tähden 
tradikätkö voi olla kokeneellekin kätköilijälle haastava löydettävä.  

 Maasto/Terrain: Tähtimäärä kertoo, minkälaisessa maastossa kätkö on. Yhden tähden 
kätköllä on käytännössä asfaltoitu tai muu kova tasainen alusta, ja kätkö on saavutettavissa 
myös pyörätuolilla. Kaksi tähteä on edelleen helppoa maastoa ja soveltuu hyvin myös 
pienille lapsille. Kolmen tähden kohde voi olla esimerkiksi metsässä, mutta kätkölle ei 
mene suoraan polkua, vaan sinne rämmitään esim. risukon läpi.  

 
Kätkön tiedoista löytyy myös ”attribuutteja”, jotka kertovat muun muassa onko kätkö 
talvilöydettävä tai onko oletettavaa, että kätkön löytää alle tunnissa.  
 

Etsi kätkö  
Koska geokätköjä on piilotettu muun muassa kaupunkialueille, ovat ne usein sellaisia, ettei 

satunnainen ohikulkija niitä huomaa. Kätkö saattaa olla esimerkiksi pakasterasia kivenkolossa tai 

pieni pullo roikkumassa kuusen oksalla. Tämän ohjeen lopussa on kuvia erilaisista kätköistä. 

 
Kun olet löytänyt kätkön, kätköstä löytyvään aarteeseen merkitään löytöhetken päivämäärä, 
geokätkeilijän nimimerkki – tai kaikki nimimerkit, jotka ovat yhdessä löytäneen kätkön. Merkintä 
tulee kirjoittaa pienellä tekstillä, jotta lokivihkoon mahtuisi mahdollisimman monta merkintää.  
 

Loggaa kätkö tunnuksille 
Kätkön voi ”logata” netissä tai puhelimella. Iphonen sovelluksen ilmaisversiolla on rajoitetut 
loggaus-mahdollisuudet. Kätkön loggaus kertoo kätkön omistajalle, että kätköllä on käyty. 
Applikaatio kerää kävijän käymät kätköt ylös.  

Linkkejä 
Aloittajan opas: https://xn--geoktkt-8wa8n.fi/opas/  

http://www.geocaching.com/
https://geokätköt.fi/opas/
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Kuvia erilaisista kätköistä 

  
Osa geokätköistä näyttävää kuuluvan ympäristöönsä, kuten yllä olevat kivi ja käpy. 

 

  
Joskus geokätköt ”hassuttelevat”, ja ne löytyvät helposti, kunhan vain pääsee niiden luokse.   
 

 
Haasteellisemmat kätköt saattavat vaatia puuhun kiipeämistä tai tehtävien ratkomista. 
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