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22. toukokuuta 2003

Geokätkö pisteessä N 62° 07.367’ E 027° 38.862’

Rosinmäen aarre
odottaa löytäjäänsä
Joe Daltonilla on tehtävä. Se
on matkalla Rosinmäeltä
länteen.

JOROINEN

S a v o n Pa r i i s i

Savuniemen Rosinmäellä on luola, jossa Hedmanin Harri pienenä
poikana leikki. Se muistui mieleen,
kun Harrin ystävä Jouni Mäkelä etsi sopivaa paikkaa geokätkölle.
- Yleensä geokätköt pyritään laittamaan maisemallisesti tai historiallisesti merkittävään paikkaan.
Rosinmäen luola sopi tarkoitukseen
hyvin, Jouni kehuu.
GPS-laite eli satelliittipaikannin
apunaan Jouni ja Harri kiipesivät
mäelle ja kätkivät luolan onkaloon
rasiallisen aarteita: rintakorun, solmioneulan, neppausauton, nallepinssin... ja tietenkin lehtiön, johon
kätkön löytäjät voivat kirjata vierailunsa.
Periaate on, että jos kätkön löytäjä ottaa muistoksi aarteen, hän
laittaa tilalle jotakin muuta. Paitsi
että vieraitten odotetaan merkitsevän käyntinsä lokikirjaan, harrastajat toivovat, että merkintä käytäisiin
tekemässä myös kätkön nettisivulle.

Salaisesta aseesta
jokapojan leluksi
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GPS (Global Positioning System)
satelliittipaikannusjärjestelmä kehitettiin Yhdysvaltain armeijan käyttöön. Se perustuu 24 kuudessa tasossa maata kiertävän satelliitin lähettämiin signaaleihin. Satelliittipaikannuksen siviilikäyttö tuli
mahdolliseksi Clintonin hallintokaudella, kun järjestelmää ylläpitävä puolustushallinto lopetti signaalin häirinnän vappupäivänä 2000.
Heti 3. toukokuuta joku keksi juhlia häirinnän päättymistä kätkemällä namirasian Portlandin kaupungin liepeille. Ensimmäisenä kätkön löysi Mike Teague, joka dokumentoi kätkön nettisivuilleen.
Satelliittipaikannusjärjestelmän
lisäksi harrastuksen muotoon on siis
ratkaisevasti internet. Sivustot ovat
oleellinen osa geokätkentää. Löytämisen riemun jälkeen toiseksi tärkeintä kätkennässä tuntuu olevan
kuuluminen maailmanlaajuiseen

veljeskuntaan. Nykyaikaiset “I was
here” -graffitit naputellaan nettiin.
Tietotekniikan siivittämänä harrastus on kasvanut ällistyttävällä
vauhdilla. Nyt kätköja on maailmalla jo yli 50 000 ja Suomessakin
jo melkein kaksisataa - enimmäkseen Helsingin, Turun ja Tampereen ympäristössä.
Geokätkentä viehättää erityisesti
teknisesti suuntautuneita ihmisiä.
- Syksyllä kotimaisessa geokätkentätapaamisessa enemmistö osallistujista oli nuorehkoja miehiä,
monet insinöörejä kuten mekin,
Varkauden Honeywellillä työskentelevät Jouni Mäkelä ja Joel Riikonen toteavat.
Paljon liikkuvat yhdistävät geokätkentäharrastuksen työmatkoihin. Myös lapsiperheet ovat innostuneet nykyaikaisesta aarteenetsintäleikistä.

Maapallon “kiitorastit”
kuviksi nettiin
Harrastukseen liittyy usein valokuvaus, jonka satoa julkaistaan nettisivuilla. Kätköjen lisäksi kuvataan
niin kutsuttuja konfluenssipisteitä
eli pisteitä, joissa leveys- ja pituuspiirien kokonaisluvut kohtaavat.
Tavoitteena on vierailla ja kuvata

Jouni Mäkelä jemmaa
neppisauton rasiaan.
kaikki piirien risteykset lukuun ottamatta napa-alueita ja valtameriä.
Kaikkiaan valloitettavia pisteitä
maapallolla on 13 631.
Suomen 67 pisteestä valtaamatta
on enää muutamia. Jouni, Joel ja
Harri vierailivat viime elokuussa
Sulkavalla pisteessä 62° pohjoista leveyttä ja 29° itäistä pituutta wgs-84kordinaateilla. Retki on kuvattu sivuilla www.confluence.org
Nettiyhteys on geokätkentäharrastajalle välttämätön, mutta osa
kätköistä saattaa löytyä ilman sateelliittipaikanninta kartan ja kompassin avulla. GPS-laitteiden hinnat vaihtelevat 200 eurosta ylöspäin. Vehje löytää oikean pisteen
kolmen metrin tarkkuudella.

Kenen kyytiin pääsee
Joe Dalton?
Geokätköjen kordinaatit ja kuvaukset on luettavissa nettiosoitteessa www.geocaching.com. Rosinmäen kätkö on sivustossa merkitty ötökällä. Se tarkoittaa, että
kätkössä on metallilevy tai kolikko,
joka on tarkoitus siirtää ohjeitten
mukaan seuraavalle kätkölle. Rosinmäen “travel bug” on kiinnitetty Joe Daltonin kaulaan. Sen suuntana on länsi./EK

- Jossakin
täällä sen
pitäisi olla...
löytyi!
Joel Riikonen
Rosinmäen
luolan geokätköllä.

