Ennen alla olevan ohjeen lukemista tai käyttöönottoa muuta kansainvälisen GEO sivun kieli
suomeksi.
1. Kirjaudu sivulle Geogaching.com
2. Sivun oikeassa yläkulmassa näkyy kätköilijä tunnuksesi sekä kirjekuoren kuva. Klikkaa niiden välissä
olevaa laatikkoa, jossa on nuoli alaspäin.
3. Valitse aukeavasta valikosta ylempi hammasrattaalla merkitty vaihtoehto.
4. Aukeavan sivun vasemmassa reunassa on valikko. Valitse alimmainen eli Setup.
5. Valitse ylimmäisestä vetovalikosta Suomi.
6. Tallenna sivu alareunassa olevasta painikkeesta.
7. Kirjaudu linkistä: https://www.geocaching.com/play/hide tai valitse ylävalikosta Kätköile, Piilota
geokätkö
8. Seuraa ohjeita täyttäessäsi kätkökuvausta ja täytä kaikki välilehdet.
9. Tallenna jokainen sivu erikseen

Hide A Geocache

https://www.geocaching.com/play/hide

Valitse: Create a New Geocache
Valitse: Continue
Ylävalikosta valitse eri välilehdet ja täytä ne.

1. Type & Location
Enter the coordinates for your geocache’s location below to make sure it doesn’t conflict with other
visible waypoints. Note: Your geocache listing will still be reviewed by a community volunteer
before it is published.

Esimerkiksi: N 61° 09.486 E 024° 19.343
2. Waypoints (Optional)
Tähän voi halutessaan lisätä merkkipaikkoja esimerkiksi polun alku,
pysäköintipaikka tai nähtävyyspaikka lähistöllä.
Waypoints are extra points of reference for geocachers. For example, you can put a waypoint for
parking, the trailhead, or even a nice viewpoint.

Parking

Name

Coordinates

Nimi: Pysäköintialue
Esimerkiksi: N 61° 09.462 E 024° 19.404

Description

Tähän on lupa pysäköidä GEO-mobiili kätköllä käynnin ajaksi.

3. Description
Geocache Details
Geocache Name
GEO-TUVI
Summary
Using 500 characters or less, summarize this geocaching experience. Toggle the Source
button to enter your own HTML.
Tämä kätkö on perustettu pelastusalan turvallisuusviestinnän seminaarin muistokätköksi. Kätkön
perustamiselle on maanomistajan lupa.
Loggauksessa toivomme vastausta kuvauksen lopussa olevaan tehtävään.
Den här gömman är en minnesgömma från räddningsbranschens säkerhetsinformations seminarium
den 23-24.5.2017. Markägaren har gett sitt medgivande till gömma.
När du loggar in önskar vi att du beskriver uppgiften.
Description
Describe in detail this geocaching experience. The description may include information
about the location and its significance, the cache container, the journey to get to the
cache, and so forth. Toggle the Source button to enter your own HTML.

Pelastusalalla on jo vuosikausia yhdistetty GEO kätköilyyn turvallisuusviestintää. Ajatuksena on
saada mahdollisimman monen Suomalaisen paloaseman läheisytyteen kätkö, jossa löytäjää
kehotetaan turvallisuustekoon kotonaan tai muualla.
Tehtävässä voidaan esimerkiksi kertoa palovaroittimen kaipaavan testausta joka kuukausi ja
kehotetaan kertomaan loggauksessaan, milloin on sen viimeksi testannut.
Noin 70 – 80% kätköilijöistä reagoi loggauksessaan altistumaansa turvallisuusärsykkeeseen. Näin
kätköilijät huomaamattaan saavat turvallisuusviestintää ja pelastusala saa asioita kerrottua
käyttämättä siihen resursseja kovinkaan paljoa. Molemmat tahot voittavat.
Tällä alueella järjestettiin pelastusalan turvallisuusviestijöiden seminaari toukokuussa 2017, jossa
iltapuhteena harjoiteltiin kätkön perustamista ihan konkreettisesti. Harjoittelun tuotoksena syntyi
tämä purkki.
Tehtävätoive: Jotta osaltasi tukisit turvallisuusviestintää, kerro logatessasi mielestäsi hyvä idea
tuleviin palokuntakätköihin laittavasta turvallisuustehtävästä.

Räddningsbranschen har redan i årtal använt GEO gömman som en del i säkerhetsupplysningen.
Tanken är att så många brandstationer som möjligt i Finland skulle delta i säkerhetsupplysningen
genom att ha en egen gömma i närheten av brandstationen, där man uppmanar till säkerhetstänkande hemma.
Som uppgift kan man t.ex. berätta att man skall testa brandvarnaren en gång i månaden. Vid
inloggningen uppmanas att man berättar när man senast har testat brandvarnaren.
Ca 70-80 % av geocacharna reagerar på säkerhetsuppgiften som finns i gömman. På detta sätt kan
räddningsbranschen nå ut med säkerhetsupplysningen med små resurser. Båda parter vinner på detta
koncept.
På detta område arrangerades räddningsbranschens säkerhetsinformations seminarium i maj 2017,
där man som kvällsprogram övade med att skapa en Geo-gömma. Som övning skapads denna
gömma.
Önskemål om uppgifter för gömman: för att stöda säkerhetsinformationen, berätta vid inloggningen om
goda idéer för säkerhetsuppgifter i kommande brandkårsgömmor
Hint (Recommend)
= Vinkki

Who can see this geocache?

X

•

Everyone

•

Premium Members Only

I have read and agree to the Terms of Use Agreement and the Cache Listing Requirements Guidelines.

4. Size & Ratings
What size is your geocache?
Other

Micro

Small

Difficulty and Terrain
We recommend this system to rate your cache.
Difficulty / Vaikeustaso

Regular

Large

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Terrain / Maastohaaste
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Attributes
Määritteet, joilla voit kuvata olosuhteita kätköllä. Voita valita enintään 15 kpl. Jos haluat
ilmaista, että kuvake osoittaa että asia ei ole toiminnassa, klikkaa tuplasti. Näin kuvan
päälle tulee punainen rasti.
You may choose up to 15 attributes to describe this cache. Some have more than one state. Click
once for 'applicable'; click twice for 'not applicable'.

5. Reviewer Notes
You're almost done! Use this space to describe your geocache location, container, and how it's
hidden to your reviewer. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache.
This note will not be visible to the public when your geocache is published.
Ohjeita kätkötarkastajalle, että hänen olisi helpompi hyväksyä kätkö julkaistavaksi. Tämä teksti ei tule
kätköilijöille näkyviin.

