
Kesä, aurinko ja lämpimät ilmat. Kesä on hyvää aikaa
harrastaa kaikenlaista. Itse en ole koskaan tykännyt
harrastaa mitään urheilullista tai liikunnallista, eivätkä
ne ole koskaan vetäneet minua puoleensa. Liikun
toki ympäri vuoden pyöräillen, mutta en kutsu
pyöräilyä kuitenkaan harrastukseksekseni, koska sitä
se ei ole. Kohdalleni on kuitenkin osunut kaksi
liikunnallista harrastusta, jotka ovat onnistuneet
tempaamaan minut mukaansa: geokätköily ja
Pokemon go. Vaikkei pyöräily itselleni harrastus
olekaan, niin se liittyy varsin olennaisesti mainittuihin
harrastuksiin, etenkin geökätköilyyn. Molemmat
mainituista harrastuksista keskittyvät pääosin
aikajänteelle loppukeväästä alkusyksyyn, keskittyen
kesäaikaan. Edellä mainittu johtuu, niin harrastajan,
kuin harrastusvälineen eli älypuhelimen
kylmyydensietokyvystä.
 
Pokemon Go:n pariin päädyin syyskuussa 2016 pari
kuukautta pelin julkaisun jälkeen, kun sain
hankituksi puhelimen, joka tuki peliä. Peliä pelataan
siis älypuhelimella (tai tabletilla). Peli hyödyntää ns.
lisättyä todellisuutta. Vaikka pelissä on nykyisin
paljon muutakin, pelin pääasiallinen tarkoitus on
kerätä virtuaalisia Pokemon-hahmoja liikkumalla
todellisessa maailmassa. Keräilijäluonteeni on se,
joka pääasiassa itseni pelin pariin veti alun perin,
kuten myös eräänlainen uutuuden viehätys sekä se
että, kyseessä oli mielenkiintoinen uusi tapa saada
liikuntaa.
 
Itselleni aktiivisin aika pelin parissa olivat vuodet
2016-2018.

Ensimmäisen vuoden ajan pelasin läpi vuoden,
mutta sen jälkeen aloin pitämään talvitaukoja.
Syksystä 2018 kevääseen 2020, en pelannut peliä
lähes ollenkaan, johtuen osittain siitä, että omalla
kohdallani peli muuttui itseään toistavaksi
puurtamiseksi ja kyllästyin siihen. Nyt korona-
aikaan olen hieman palaillut pelin pariin, mutta
pelaaminen ei ole läheskään yhtä aktiivista kuin
aiemmin ja olen lähinnä osallistunut pelin sisäisiin
tapahtumiin poistumatta kotoa. Käydessäni
kävelyllä ja pyöräillessäni peli kerryttää taustalla
kilometrejä (tietyt peliominaisuudet vaativat
aktiivista liikkumista). Nykyisin tätä helpottaa se,
että peli kerryttää kilometrejä suljettunakin, kun
aikaisemmin pelin oli oltava aktiivisena ja
käynnissä, mikä oli varsin raskasta puhelimelle, sillä
peli on todella raskas ja akkusyöppö (tosin ei
mitään Harry Potter: Wizards Unite –peliin
verrattuna).
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Kuva 1&2. Lisätyn todellisuuden kuvia
Pokemon Go -pelistä



Geokätköilyn pariin päädyin kesällä 2018, kun
Tönärillä oli jotain puhetta aiheesta ja
kiinnostukseni heräsi. Ensimmäisen kätköni löysin
1. kesäkuuta 2018.
 
Geokätköily on liikunnallinen harrastus, jossa
tarkoituksena on etsiä ympäri maailmaa piilotettuja
kätköjä. Kätköt ovat pääasiassa (virtuaalikätköja
lukuunottamatta)  fyysisiä esineitä,  säiliöitä
(laatikoita, purkkeja tai purnukoita), jotka on
piilotettu pääasiassa ulkotiloihin. Kätköjä voi löytyä
niin puunlatvasta, kuin järven pohjastakin, niin
keskeltä asfalttiviidakkoa, kuin korvesta keskeltä ei
mitään. Kätköilyä varten tarvitaan älypuhelin tai
tabletti. Periaatteessa myös pelkkä GPS-laite riittää,
jos puhelinsovelluksen sijaan käytetään
geocaching.com-sivustoa. Kätköillessä on myös
hyvä pitää aina kynä mukana. Fyysiset kätköt
sisältävät aina jonkinlaisen lokivihkon, johon pitää
oma nimimerkki merkitä, mutta kynää ei kätköissä
läheskään aina ole.
 
Tätä kirjoitettaessa oma löytyneiden kätköjen saldo
on 155, mikä on kohtalaisen vähän. Lajin maailman
huiput huitelevat siellä parinsadan tuhannen
kieppeillä. Täällä Kajaanissakin huiput menevät
useammassa tuhannessa. Kätköjä on
maailmanlaajuisesti yli 3 miljoonaa, kattaen kaikki
seitsemän maanosaa ja pelkästään Kajaanin
alueella on yli 1000 kätköä, joten löydettävää on
vielä runsaasti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itseäni geokätköilyssä kiehtoo erilaisten kätköjen ja
kätkötoteutusten näkeminen. Jokaisella
kätköntekijällä on oma tyylinsä, niin kätköjen, kuin
niiden kätkemisen suhteenkin. 

Osa kätköistä tuo haastetta, niin keholle, kuin
mielellekin. Itse tykkään eniten sellaisista
keskivaikeista pulmabokseista. Oma tähänastinen
suosikkipulmaboksi (GC60EP1), joutui valitettavasti
menneenä keväänä tihutyön uhriksi, eikä näin ollen
tulevat kätköilijät pääse sen iloista nauttimaan.
Myös kuvan 4 tyyliset mysteerikätköpulmat ovat
ihan kivoja.

Kuva 5-7. Kuvissa esiintyvät kätköt (GC55BEF,
GC67QXR, GC5TC37 )  eivät ole enää

löydettävissä.

Kuva 4. Mysteerikätköpulma GC83V4F
Kuvalähde geocaching.com

Kuva 3. Geokätkökarttaa Kainuusta


