
KÄTKÖN ETSINNÄN ALOITTAMINEN 

Kätkön etsimisen aloittaminen riippuu 
asianomaisesta GPS-laitteesta. Käyttäessäsi 
ns. käsigepsiä (Garmin tms.), pääset 
alkuun syöttämällä kätkön koordinaatit 
laitteeseen (tai lataamalla kätkötiedot em. 
sivustoista).  

Sovelluksessa (c:geo tai geocaching.com-
sovellus) löydät loppupurkille asettamalla 
kätkö kohteeksi ja seuraamalla kompassia 
/ karttaa. Sovellus ilmoittaa äänimerkin 
lähestyessäsi kätköä. 

Maastoesteet (kaupungeissa talot ja muut 
häiriötekijät) aiheuttavat usein 
epätarkkuutta GPS-signaaliin. Tärkeintä on 
pysyä rauhallisena ja laajentaa tarvittaessa 
etsintäsädettä. Yleisesti ottaen 10 metriä 
pidetään sopivana ”virhemarginaalina”.  

 

KÄTKÖN KIRJAAMINEN 

Löydön kirjaaminen eli loggaaminen 
tapahtuu ensin nimimerkillä lokivihkoon 
ja tämän jälkeen (halutessaan) sähköisesti 
em. sivustoihin sovelluksen avulla tai 
manuaalisesti selaimen kautta.  

Sovellusten avulla (ainakin c:geo) voi 
tehdä offline-loggauksen, eli laittaa itselleen 
maastossa ollessa muistiin käydyt kätköt. 
Nämä kätköt voi myöhemmin kirjata 
sivuston kautta (siirtotoiminnolla). Katso 
tarkemmat ohjeet 
https://tinyurl.com/katkonkirjaaminen. 

  LISÄTIETOA 
KÄTKÖILYSTÄ 

Kätköillä voi lukuisin tavoin – 
kirjaimellisesti vain taivas on rajana. Jotkut 
sukeltavat, toiset kiipeävät, kolmannet 
samoilevat. Kätköillä voi kaikkina 
vuorokauden aikoina ympäri vuoden. 

Kätköilemään oppii parhaiten 
kätköilemällä. Lisätietoja löydät 
tarvittaessa muun muassa 
kätköilysivustoista. Osa sivustoista on 
suomeksi, osa englanniksi.  

Mahdollista kielitaidottomuutta ei kannata 
häpeillä – saat apuja tarvittaessa 
keskustelupalstojen ja Facebook-ryhmien 
kautta!  

Tervetuloa (lähes) ilmaisen 
ulkoilmaharratuksen pariin!  

 

 

 

 

 

 

 

  TERVETULOA 
KÄTKÖILYN 
PARIIN!  

 
Esite: © Marko Helin (marko77)        
gcmarko77@gmail.com 

 

 

Logo © Groundspeak www.geocaching.com 

  

KÄTKÖILYSIVUSTOT: 
www.geocaching.com (ns. pääsivusto) 
www.geocache.fi (suom. pääsivusto) 
www.geokätköt.fi (suom. harrastes.) 
www.6123tampere.com (suom. harrastes.) 
https://tinyurl.com/katkoilyjargon 
(Kotuksen kätköilyjargon-artikkeli) 
 
ERILAISET KÄTKÖILYSOVELLUKSET: 
c:geo (Android) 
geocaching.com:n oma (Android/iPhone) 
Cachly (iPhone) 
 
FB-HARRASTUSRYHMÄT: 
fi-fi.facebook.com/groups/geokatkoilijat/  
fi-fi.facebook.com/Geokatkoily/ 
 
MUITA TÄRKEITÄ SIVUSTOJA: 
www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet 

 



KÄTKÖILY PÄHKINÄNKUORESSA 

Kätköily (engl. geocaching) on 
ulkoiluharrastus, jossa piilotetaan ja 
etsitään kätköiksi (engl. geocache) 
kutsuttuja rasioita GPS-laitteen avulla. 

Harrastajia kutsutaan kätköilijöiksi.  
Harrastuksesta tietämätöntä (ulkopuolisia) 
kutsutaan puolestaan jästeiksi. 

 

MITEN HARRASTUKSEN PARIIN? 

Harrastuksen aloittaminen on helppoa ja 
maksutonta. Jotta tarkat kätkötiedot saa 
haettua verkkosivuilta, pitää ensin luoda 
tunnus (nimimerkki).  

Tunnus luodaan seuraavasti: 
 

1. Mene osoitteeseen 
http://www.geocaching.com ja 
vaihda sivun alareunasta kieleksi 
suomi.  

 
2. Klikkaa "Rekisteröidy" -nappia. 

 
3. Täytä lomakkeelle oma 

sähköpostiosoitteesi, haluamasi 
käyttäjätunnus (nimimerkki); tällä 
tunnuksella näyt verkkosivuilla.  

 
4. Sitten valitset haluamasi salasanan ja 

paina "seuraava". 
 
Saat sähköpostiisi viestin tunnuksen 
vahvistamiseksi. 
 
Tämän jälkeen luodaan tunnus 
http://www.geocache.fi-sivustolle (kohta 
"Rekisteröidy"). Tunnukseksi ja salasanaksi 
annetaan samat kuin edellä.  
 

  
KÄTKÖILIJÄN PERUSVARUSTEET 

Tärkeimpiä varusteita ovat älypuhelin tai 
erillinen GPS-laite. Unohtaa ei sovi kynää 
– sillä kirjoitat lokivihkoon nimimerkkisi.  

”Nimimerkki lokivihossa = löytö”.  
 
Varustukseen kuuluvat toki likaantumista 
kestävät vaatteet. Kätköjä etsitään usein 
koloista ja onkaloista, joten hanskat ovat 
tarpeen. 

Tehokas otsa- ja taskulamppu kuuluvat 
myös varustereppuun. Suomessa illat ja 
yöt ovat pimeitä. Kätköjä löytyy myös 
pimeistä luolista ja onkaloista. 

Teleskooppiongen avulla saat käsiisi 
korkealla olevia kätköjä. Varavirta on 
tarpeen pidemmillä reissuilla. Eikä 
pienestä ensiapupakkauksesta haittaa 
liene. 

Kenties tärkein ei-materiaalinen varusteesi on 

maalaisjärki. Kätköilyn (=kätkön löytämisen) 

takia ei kannata riskeerata omaa tai muiden 

turvallisuutta. Erityisesti vaarallisissa 

paikoissa kätköillessäsi,  mieti aina seuraava 

askeleesi!  

 

 

 

 

 

   

ERILAISIA KÄTKÖTYYPPEJÄ  

Kätköilyssä etsitään monia kätkötyyppejä. 
Suurimmaksi osaksi kätköt ovat ns. 
perinteisiä kätköjä (”tradeja”). Perinteisten 
kätköjen koordinaatit osoittavat suoraan 
kohteeseen, eli ns. loppupurkkiin. 

Mysteerikätköissä (”mysset”) ratkaistaan 
joku pulma tai ongelma. Tämän 
ongelmanratkaisun palkintona on 
loppupurkin koordinaatit. Myös ns. 
haastekätköt lasketaan mysteerikätköihin; 
ao. kätkön kirjaamiseksi tulee olla joku 
tilastohaaste täytettynä (esim. tietty 
löytömäärä). 
 
Multikätköt (”multi”) ovat kätköjä, joissa 
pitää käydä kahdessa tai useammassa 
virtuaalisessa tai fyysisessä paikassa 
saadakseen selville loppupurkin 
koordinaatit.  

Erilaisista kätkötyypeistä löydät lisätietoja 
muun muassa 
www.geokätköt.fi/opas/katkotyypit/. 

KÄTKÖPURKIT ELI ”AARTEET” 

Kätköjä löytyy kaikenkokoisina ja 
kaikennäköisinä pienistä bisoneista isoon 
taloon. Kätköt sulautuvat yleensä 
maastoon, kaupunkiin ja vaikkapa 
rakennuksiin. Valtaosa kätköistä 
on ”camottu”, eli naamioitu. Kätkö ei 
koskaan saa/voi olla vaarallisessa 
paikassa. 

Kätköt sisältävät minimissään lokivihon/-
kirjan nimimerkin kirjoittamista varten, 
kynän (jos mahtuu) ja vaihtotavaraa (leluja 
yms.). Vaihtotavara voi olla myös kätköstä 
toiseen liikuteltava kulkija. 

 


