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Siniset ajatukset -organisaatio

• Järjestävä organisaatio Kajaanin Latu ry
• Geokätköilyn jaos operatiivisena toteuttajana
• Talous ja kirjanpito hallituksen seurannassa
• Hallituksen nimeämä geojaos: Marjut Kinnunen (hallituksen sihteeri), Ville Heikkinen 

(hallituksen tiedottaja), Harri Takala, Sirpa Takala, Anita Hiltunen, Hannele Karvonen, 
Kuuva Erkki

• Siniset ajatukset –järjestäjätiimi ed. lisäksi: Tuula Väisänen, Jari Kuvaja, Sari Ylisirniö, 
Marja Lukkari, Marika Sandberg, Seppo Rajala, Mika Karppinen ja Anu Pöyry

• Geocaching.com, HQ Seattle
• Geokätköilyn kansainvälinen organisaatio, joka rekisteröi kätköilijöiden nimimerkit, 

julkaisee kätköt, myöntää oikeudet järjestää kansainvälisiä mega- ja giga-
suurtapahtumia

• Sopimus Siniset ajatukset –Mega Finland tehty HQ:n kanssa



Mikä on Mega?

• Kansainvälinen geokätköilyn suurtapahtuma
• Kätköilijöiden ”kokoontumisajot”
• Yksi ajallisesti rajattu päätapahtuma = MEGA 
• Vapaa liikkuminen tapahtuma-alueella, ei pääsymaksua
• Lauantai 11.6.2022 klo 9-20



Megan erikoisuudet

• Näyttävä lokikirja
• Kätköilijät kirjaavat nimimerkillään

• Erikoiskätköjä tapahtuma-alueella
• Signal the Frog® Locationless-kätkö
• lab-kätköt 10 kpl, tekijät kutsuttu erikseen, mahdollisuus sponsorointiin

• Erikoiskätköjä ja tapahtumia tapahtuma-alueen ulkopuolella
• Tavallisia miittejä, kuka tahansa kätköilijä voi järjestää 50 km säteellä tapahtuma-alueesta, 

tapahtuman järjestäjä rajauksen sisäpuolella
• Celebration-miittejä mm. Ärjässä 10.6.2022
• CITO-miittejä mm. Vuokatissa 12.6.2022
• Lab-kätköt 10-20 kpl, järjestäjätiimi tekee, näyttäviä ja mielenkiintoisia kohteita

• Osallistumiskirjauksilla saa erilaisia kätkötyyppejä kätkötilastoon (geocaching.com)



Megaan liittyvät muut tapahtumat

• Kätköbingot tapahtuma-alueella
• Oheistapahtumat yhteistyökumppaneiden järjestämänä

• Melontakurssi, Kajaanin Latu ry, melojat

• Geokätköilyn alkeiskurssit, Suomen Latu ry, Geonautit ry

• Maastopyöräilyretket, Kajaanin Latu ry, pyöräilijät

• Ratkaiseva reitti – mysteerien ratkaisun joukkuekisa, Geonautit ry

• Myyntikojut tapahtuma-alueella



Megan kävijäprofiilit

• Kävijätyypit:
1. VIIKON REISSU: Mega on lähes viikonmittainen matka, jonne edetään 

tarkoin valittua reittiä pitkin (kiinnostavat kätköt, matkan varren miitit), 
osallistutaan mahdollisimman moneen erikoisuuteen ja etsitään 
laadukkaimmat ja haastavimmat kätköt

2. PARI PÄIVÄÄ: Megaan tullaan pariksi päiväksi ja osallistutaan erikoisuuksiin 
ja etsitään alueen kätköjä

3. MEGA-PÄIVÄ: Megaan tullaan vain pääpäivänä ja osallistutaan erikoisuuksiin 
ja etsitään jonkun verran alueen kätköjä

4. ALOITTELIJA: Mega on vasta-aloittaneelle kätköilijälle kiinnostava 
tapahtuma, mutta ei oikein tiedä mitä siellä pitäisi tehdä

5. KIINNOSTUJA: Kätköilyharrastusta ei ole vielä aloitettu vaan sitä kohtaan 
koetaan vahvaa mielenkiintoa



Megatapahtuman luonne yleisesti

• Tapahtuma-alueella liikutaan vapaasti
• Haetaan kaikki alueen erikoiskätköt
• Kirjataan nimimerkki lokikirjaan
• Pelataan bingoa, jolloin kontaktoidaan muita kätköilijöitä ja liikutaan alueella 

aktiivisesti
• Kävijät etsivät alueen kätköjä

• Laadukkaita kätköjä, Kainuussa Suomen parhaita kätköntekijöitä
• PT Kajjjaanista Vuokattiin, 301 kätkön traili
• Osallistutaan miitteihin

• Muita aktiviteetteja henkilökohtaisen kiinnostuksen ja tarjonnan 
mukaan



Yhteistyökumppanit ja sponsorit

• https://www.kajaaninlatu.fi/sinisetajatukset/sponsorit/
• Oheistapahtumat
• Muu tuki: viestintä, tarvikkeet, tavarat yms.

• Näkyvyys tapahtuman nettisivuilla 150 €
• Mainostila värillisessä tapahtumaesitteessä 50 – 400 €
• Näkyvyys tapahtuma-alueella, Lab-kätkö 250 €

https://www.kajaaninlatu.fi/sinisetajatukset/sponsorit/


Siniset ajatukset yhteystiedot

• Tapahtuman nettisivu: https://www.kajaaninlatu.fi/sinisetajatukset/
• Email sinisetajatukset@kajaaninlatu.fi
• Facebook, Instagram, Whatsapp
• Geojaoksen vastuuhenkilö: Marjut Kinnunen, puh. 0447100120

https://www.kajaaninlatu.fi/sinisetajatukset/
mailto:sinisetajatukset@kajaaninlatu.fi

