
PAKKO TIETÄÄ! 

Pikaopas geokätköilyyn 

 
Kätkö 
 
• Varaa tarpeelliset varusteet matkaan. Ota oma kynä mukaan, koska kaikissa kätköissä 

ei ole kynää tai se voi olla käyttökelvoton. Taskulamppu ja hanskat ovat usein tarpeelliset. 
Kesällä shortsit ja nokkospuskat eivät ole miellyttävä yhdistelmä. 

• Muista yhteisvastuullisuus. Vaikka kätkön huollosta vastaa sen tekijä, kannattaa 

pienimpiin ongelmiin varata mukaan ainakin teroitin (kynän teroitusta varten), 
kirjoituspaperia (jos lokikirja täyttyy) sekä talouspaperia (jos kätkö on kostea). Silica- ja 
minigrip-pussit ovat toki plussaa. 

• Toimi kätköä etsiessäsi, logatessasi sekä kätköä paikalleen palauttaessasi siten, 
etteivät sivulliset huomaa toimintaasi. Näin pyritään ehkäisemään sitä, että sivulliset 
huomaisivat kätkön tai sen piilopaikan. Jos kätkö tai sen piilopaikka paljastuu sivullisille, 
voi se johtaa siihen, että joku sivullinen tuhoaa kätkön. 

• Kirjoita lokikirjaan vähintään päivämäärä ja oma nimimerkkisi. Älä ota kätkön 
kynää tai teroitinta mukaasi. Muista, että kynää ei laiteta lokikirjan minigrip-pussiin, koska 
se tekisi pussiin reikiä ja kosteussuoja olisi mennyttä. Silicapussi (kosteutta imevä aines) 
kuuluu lokikirjan kanssa samaan pussiin. 

• Loggauksen jälkeen sulje sekä lokikirjan pussi että kätköpurkki huolellisesti. 
• Voit halutessasi vaihtaa vaihtoesineen. Vaihtoesineet ovat pieniä leluja, avaimenperiä 

tms. Vaihda vaihtoesine aina vähintään samanarvoiseen esineeseen. Tutustu myös alla 

olevaan reissaajaosuuteen; reissaajat eivät ole vaihtoesineitä! 
• Kätkö tulee piilottaa tarkalleen samaan paikkaan ja asentoon kuin missä se oli 

löydettäessäkin. Tarvittaessa jätä joku merkki (kynä, keppi tms.) kätkön sijaintipaikkaan 
loggauksen ajaksi, mikäli on vaara paikan vaihtumiselle. Muista, että kätkön siirtyminen 
kymmenelläkin sentillä merkitsee sen matkaamista 10 metriä sataa kävijää kohti! 

• Piilota kätkö vähintään yhtä hyvin kuin se oli piilotettu. Mikäli kätkö oli löydettäessä 
liian näkyvästi (eli sivullisten näkyvillä), piilota se paremmin. Älä kuitenkaan hautaa sitä 
sammaleeseen tai maahan siten, että vaikeutat seuraavien kätköilijöiden etsintää. 

• Älä spoilaa nettiloggauksessa. Älä kerro nettiloggauksessa mitään vihjeitä esim. 
mysteerin ratkaisemisesta tai kätkön piilopaikasta (älä esim. kerro että parkkipaikka löytyi 
hienosti sillan kupeesta). Älä julkaise kuvia kätköstä tai sen piilopaikasta. Älä myöskään 
kirjoita loggaukseen kätkön vihjettä taikka kommentoi vihjettä siten, että vihje paljastuu. 
Jos kätköpurkki keittää kahvit, ja se on mukava yllätys, niin pidä se yllätyksenä myös 
seuraaville kävijöille; älä siis mainitse loggauksessa, kuinka kivaa oli, että kätköpurkki 
keitti kahvit. 

  



Reissaajat 

 

• Reissaajat (travel bugit ja geokolikot) liikkuvat 
kätköstä kätköön, niitä ei saa itselleen, eivätkä ne 

ole vaihtoesineitä. Reissaajat tunnistaa yleisesti niissä 
olevasta kirjain/numerosarjasta ja kehotuksesta logata 
reissaaja geocaching.com -sivustolla. 

• Reissaajan voi ottaa tai jättää ilman vaihtoa 
toiseen reissaajaan. Reissaaja ei myöskään ole 
vaihtoesineen korvike; reissaajaa jättäessäsi et siis saa 
ottaa vaihtoesinettä (etkä ottaessasi joudu jättämään 
vaihtoesinettä). 

• Loggaa reissaajan liikutus geocaching.com:ssa 
reissaajan sivulla. Muista, ettet kirjoita reissaajan 
koodia kätköloggaukseesi tai ota reissaajasta kuvaa, 
jossa koodi näkyy. Koodin on tarkoitus olla salainen 
muille paitsi reissaajan nähneille! 

• Jätä reissaaja nopeasti uuteen kätköön huolehtien 
sen tehtävästä. Reissaajan tehtävä (esim. pysyä tietyn 
kaupungin lähellä) on reissaajan mukana lapussa tai 
löytyy reissaajan sivulta. Mikäli 
tarkastusmahdollisuuteen olisi liian pitkä aika, voit jättää 
reissaajan toiseen kätköön tietämättä tehtävää, mutta 
pyri tällöin lyhyeen siirtoon, äläkä ainakaan siirrä sitä 
toiseen maahan. 

 
Malli travel bugin laatasta 

 

 
Malli geokolikoista 

http://www.geocaching.com/track/default.aspx
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