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Kylä-
kätköily!



KÄTKÖILLE!
Loimaan kylissä on paljon löydettävää. 

Geocaching eli geokätköily
on hauska ja eri-ikäisiä harrastajia houkutteleva tapa 
tutustua eri alueisiin ja kokea löytämisen iloa. Kätköilyssä 
kun voi löytyä paitsi piilotettu objekti, myös aivan uusi 
paikka, uusia maastoja, uusia reittejä, ja aivan varmasti 
myös uusia, näkemisen arvoisia kohteita.

Loimaan kylät ry:n mielestä kylissämme riittää runsaasti 
löytämisen arvoisia paikkoja. 

Kutsummekin teidät, arvon kylät, nyt rakentamaan oman 
geokätkönne -tai useita- paikkoihin, joista olette ylpeitä, jotka 
ovat kauniita, jotka ovat historiallisesti mielenkiintoisia tai 
jotka ovat muuten teille merkittäviä.

Mitä geokätköily siis on?

Geokätköily on harrastus, jossa sekä luodaan omia kätköjä 
että etsitään muiden harrastajien tekemiä kätköjä.

Kätköilyssä, kuten muissakin lajeissa, on omat sääntönsä 
ja tapansa, mutta näiden tultua tutuiksi harrastus on 
hyvä tekosyy lähteä tutustumaan erilaisiin kohteisiin -tai 
vuorostaan houkutella muita harrastajia tutustumaan 
kätkön varjolla oman kylän ihaniin paikkoihin.

Kun mahdollisimman moni hienoista kylistämme löytyy 
kätkökartoilta, kätköseikkailijalla eli kätköilijällä on hyvät 
suuntaviitat ja kiintopisteet, joiden ympärille rakentaa 
kylävierailunsa juuri tänne Loimaan kyliin.

Kylissämme on paljon nähtävää ja paljon näytettävää. 
Kätkö kannattaakin perustaa paikalle, joka on jollain tavalla 
erityinen ja ehkä visuaalisestikin vaikuttava -siten useampi 
geokätköily-yhteisön jäsen tietää tulla tutustumaan juuri 
teidän kyliinne.
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tutustu.

Harrastukseen on helppo 
tutustua osoitteissa geokätköt.
fi ja  6123tampere.com/
aloittelijan-opas/

Näitä sivustoja tulette 
tarvitsemaan myöhemminkin.

kysele.

Löytyykö kylältänne harrastaja, 
joka osaisi antaa konkarin 
vinkkejä kätköilyn ihmemaasta? 
Lähdettekö porukalla etsimään 
muutamia kätköjä saadaksenne 
tuntumaa harrastukseen?

kartoita.

Sitten hauska osuus. Miettikää 
yhdessä, mitkä paikat olisivat 
niitä, jotka haluaisitte kylän 
alueelle tulevien etsijöiden 
näkevän. Onko niillä mehevä 
ja kertomisen arvoinen tarina? 
Ovatko ne vain kauniita?

Alkuun!
rakenna.

Kätköilyssä pääsee olemaan 
myös luova. Mistä Loimaan 
kylästä löytyy se erikoisin 
kätkö? 

Paikka kannattaa valita siten, 
että sitä ympäröivä maasto 
kestää muutaman etsijän. 
Kätkö taas voi olla mitä tahansa 
tavallisen ja käsittämättömän 
välillä -legenda kertoo 
kävyksikin naamioidusta 
kätköstä. 

Kätkön sisällöstä päätätte te. 
Onko se osa paikan tarinaa, 
onko se jotain kylään liittyvää, 
onko se alennuskoodi kylän 
yritykseen -te päätätte. 

KErro.

Kerro meille kätköstänne 
osoitteeseen loimaankylat@
gmail.com. Pistämme tiedot 
sivuillemme ja faceen. Jakakaa 
tietoa omilla kanavillanne 
ja -mikä tärkeintä- koko 
geokätköily-yhteisölle.
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1
Kyläkätköily olisi mahtava hitti kesälle 2021 ja toivottavasti myös 
siitä eteenpäin. Kattavasti geokätköilystä ja siitä jyvälle pääsemi-
sestä löytyy tietoa osoitteessa geokätköt.fi.

2

Seuraavaan Okraan tarkoitettu kylien yhteisesite, johon on saatu 
myös apuraha Varsinais-Suomen kulttuurirahastolta. Osallis-
tuminen on kylille maksutonta alusta loppuun asti. Aineistoa 
otetaan vastaan vuoden 2021 loppuun asti tuttuun osoitteeseen 
loimaankylat@gmail.com.

3

Kylien nettisivut osoitteessa loimaankylat.fi. Lähetä kylästänne 
tietoja ja kuvia osoitteeseen loimaankylat@gmail.com, me hoi-
damme loput! Mallia voit katsoa vaikka tuoreimmasta esittelystä 
eli Orisuon osiosta, loimaankylat.fi/orisuo. Myös näille sivuille 
osallistuminen on kylille täysin maksutonta.

4

Kylien liikuntapaikkojen kartoittamisesta tuli suuntaamme 
hieno aloite. Nettisivuille olisi nyt alkuun matalalla kynnyksellä 
mahdollista pistää osio, joka kattavasti pitäisi sisällään kaikki 
kylien ulkoilureittien lähtöpaikat, frisbeegolfradat, ulkoilumajat 
ja retkikohteet sijainteineen sekä perinteisessä muodossa että 
citynomadi-sovelluksella. Ilmoittakaa kohteitanne ja pistetään 
homma alulle! 

5
Kylien esittelyvideoita on tehty jonkin verran. Onko teillä kiin-
nostusta omaan? Ottakaa yhteyttä loimaankylat@gmail.com ja 
katsotaan mitä keksitään.

6

Kylien turvallisuusprojekti Suomen kylät ry:n vetämänä. Etsin-
nässä on Loimaan alueelta kyläyhteisö tai useampi, joka olisi kiin-
nostunut ottamaan tiloihinsa tarvittaessa käytettävän tietoliiken-
neverkoista riippumattoman laitteiston. Ilmoittaudu!

Muuta yhteistä
Loimaan kylät ry:llä on tulilla useampikin kylien yhteisnäkyvyyttä ja kylissä 
käymisen helppoutta edistävä projekti.
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loimaankylat.fi


