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Hej!
Lähde mukaan 
seikkailulle 
Kokkolaan!



1. Ruutuhyppelyä museon pihalla

Cats Mankkosella on samanmittaisia tikkuja, joista hän tekee K.H.Renlundin 

museon pihalle ruutuhyppelyruudukon ja matikan laskuja. Osaatko sinä tehdä 

kuviosta ruudukon, jossa on kolme neliötä? Ota neljä tikkua pois.

a. 

Rakenna vielä tästä kuviosta seitsemän neliötä. Saat siirtää vain kahta tikkua. 

b.

Rakenna oma kuuden neliön kuvio, josta kolme tikkua poistamalla jää kolme 

neliötä jäljelle. 

 

K.H.Renlundin museo on 
alun perin Andreas 
Roosin perheen kotitalo, 
joka rakennettiin vuonna 
1813.



2. Pyöräretki Lohtajan Ohtakariin

Cats Mankkonen pyöräilee Kälviältä Lohtajan Ohtakariin ja takaisin 

neljässä tunnissa. Merivesi on 20 astetta lämmintä ja tuulee etelästä 2m/s. 

Kuinka pitkä on yhdensuuntainen matka, kun hän pyöräilee 15 km tunnin 

aikana?

Ohtakari tunnetaan 
kalastuspaikkana jo 
1500-luvulta alkaen. 
Siellä on kalastusmuseo, 
kalastajatorppia ja 
kymmeniä vapaa-ajan 
asuntoja.



3. Kalakeittoa Lohtajan Ohtakarissa

Cats viettää kesäpäivää Ohtakarin hiekkarannalla ystäviensä kanssa. Hänellä 

on aikomus valmistaa kalakeittoa suureen kattilaan koko porukalle. Cats 

tarvitsee 4 litraa vettä, jotta keittoa riittää kaikille. Valitettavasti Catsilla on 

vain 5 litran ja 3 litran ämpärit, joissa ei ole mitta-asteikkoja. Muita mittoja ei 

ole saatavilla. Rannan läheisyydessä on kaivo, joten makeaa vettä riittää. 

Miten Cats saa täsmälleen 4 litraa vettä mitattua? 

Lohtajan Ohtakarin rannoilla 
voit viettää kivoja kesäpäiviä 
kultaisella hiekalla ja 
välkkyvässä merivedessä!



4. Toivosen lampaat

Cats Mankkonen sai tehtävän Toivosen eläinpuistossa Kälviän 

Peltokorvessa. Hänen pitää laittaa yhdeksän lammasta erillisiin karsinoihin 

piirtämällä kolme neliötä niiden ympärille. 

  

Lampaiden lisäksi voit tutustua 
Toivosen eläinpuistossa n. 20 muuhun 
eläinlajiin. Alueella on myös 
Talonpojanmuseo, joka käsittää 
kymmeniä rakennuksia ja tuhansia 
museoesineitä. 



5. Vionojan alttaritaulu

Pro Finlandia –mitalisti Veikko Vionoja oli ullavalainen kuvataiteilija. Vuonna 

2009 vietettiin hänen syntymänsä 100-vuotisjuhlaa. 19-vuotiaana hän maalasi 

Ullavan kirkon alttaritaulun, jota voimme ihailla siellä edelleen. 

a. Minä vuonna hän siis taulun maalasi? 

b. Montako vuotta alttaritaulu on ollut kirkossa?

Ullavan kirkko 
rakennettiin 
vuonna 1783.



6. Bussilla Kauppatorille

Cats järjestää Kokkolaan liittyneille kuntalaisille linja-automatkan Kauppatorin 

markkinoille. Linja-autoon mahtuu yhteensä 60 henkilöä. Ullavalaisia mukana 

on yhtä monta kuin kälviäläisiä. Mukana olevien ullavalaisten määrä on puolet 

lohtajalaisten määrästä. 

a. Kuinka monta ullavalaista, kälviäläistä ja lohtajalaista oli mukana 

reissussa?

Kokkolan keskustasta Ullavaan on kolme kertaa niin pitkä matka kuin 

Kokkolan keskustasta Kälviälle. 

b. Kuinka pitkä matka on Kokkolan keskustasta Kälviälle, kun Kokkolan 

keskustasta Ullavaan on 45 km? 
Kokkolassa on viihtyisä 
Kauppatori. 
Se on kuuluisa kesäisestä 
iltatoristaan, jossa 
saattaa myyntipöytiä olla 
jopa 150!



7. Suntin sillalla

Cats Mankkosen pitäisi ylittää Suntin yli menevä huonokuntoinen riippusilta 

yhdessä kolmen ystävänsä Andersin, Johanin ja Karlin kanssa. Kukaan 

heistä ei halua ylittää siltaa ilman lyhtyä, koska on jo pimeää. Kaveruksilla on 

yksi yhteinen lyhty. Sillan voi ylittää kaksi henkilöä kerrallaan. Kaikki heistä 

kulkevat eri tahtia sillan yli, mutta aina hitaamman vauhtia. 

Cats ylittää sillan minuutissa (1min). 

Andersilla menee sillan ylittämiseen kaksi minuuttia (2 min).

Johanilla kuluu aikaa sillalla viisi minuuttia. (5 min).

Karl köpöttelee sillan yli kymmenessä minuutissa (10 min).

Ystävyksillä on vain 17 minuuttia aikaa ylittää silta. 

Missä järjestyksessä heidän pitää ylittää silta?

Sunti eli kaupunginsalmi 
oli 1600-luvun alussa 
merenlahti. 
Maankohoaminen on 
tehnyt lahdesta kapean 
salmen. 



8. Vanhassa kaupungissa

Cats kävelee Neristanissa eli Vanhassa kaupungissa. Hän näkee Ollin 

sahaamassa halkoja talonsa pihalla. Ensin Olli katkoo viisi pitkää halkoa, 

kaikki neljään osaan. Työssä menee neljä minuuttia. Seuraavaksi hän ottaa 

seitsemän lyhyttä halkoa, jota hän sahaa kolmeen osaan. Olli sahaa koko 

ajan yhtä nopeasti.

Kumpi työ kestää kauemmin?

Kuinka paljon kauemmin?

Vanhan kaupungin 
taloista suurin 
osa on rakennettu 
1800-luvulla. 



9. Kävelykadun kesäkukat

Kävelykadulle istutetaan kesäkukkia. Puutarhatyöntekijältä kuluu neljän 

kesäkukan istuttamiseen 1 min ja Cats Mankkoselta 8 kukan istuttamiseen 2 

min. 

a. Kuinka monta kukkaa he ehtivät yhteensä istuttaa puolen tunnin aikana?

b. Jos he ovat istuttaneet yhteensä 48 kukkaa, kuinka kauan he ovat silloin 

olleet töissä? 

Kokkola sai kävelykadun vuonna 
2006. Siellä voit kesäisin 
ihailla jopa 4000 kukan 
väriloistoa! Katu on 
päällystetty perinteisin 
mukulakivin. 



10. Viesti vanhassa vesitornissa

Kävellessään teatterin ohitse Cats Mankkonen näkee korkealla vanhan 

vesitornin seinässä valkoisen lapun. Onko se joku viesti? Cats laskee, että 

viesti on 45. tiilen korkeudella ja päättää kiivetä viestin luo. Hänen on 

kiivettävä viestin luo 20 minuutissa ennen iltapäiväruuhkaa. Cats kiipeää 

kuuden tiilen matkan minuutissa. Jokaisen kiipeämisminuutin jälkeen hän 

huilaa minuutin, jonka aikana hän valuu yhden tiilen alaspäin. 

Ehtiikö Cats napata viestin ennen ruuhkaa?

1

Vesitorni on 
rakennettu vuonna 
1921. Rakentaminen 
kesti 7 vuotta.



11. Taikapapu Kaarlelan kirkon pihalla

Cats ihailee kauniina maanantaipäivänä Kaarlelan kirkon tornia mutustellen 

samalla maukkaita papuja. Vahingossa hän pudottaa yhden pavuista kirkon 

seinän vierelle multaan. Seuraavana aamuna mullasta pilkistää pieni verso. 

Sitä seuraavana aamuna verso on jo kasvanut kaksinkertaiseksi. Ja sitäkin 

seuraavana aamuna kasvi on taas kaksinkertaistunut. Sunnuntaihin 

mennessä kasvi yltää jo kirkontornin huipulle. 

Minä päivänä taikakasvi yltää kirkontornin puoleen väliin?

Kaarlelan kirkko on 
keskiaikainen kivikirkko 
1400-luvulta. Siellä on 
800 istumapaikkaa.



12. Catsin serkkupojat Vesiveijarissa

Catsilla on neljä serkkupoikaa, jotka hän aikoo viedä Vesiveijariin uimaan. 

Vesiliukumäkeen mennessään pojat menevät ikäjärjestykseen jonoon 

nuorimmasta vanhimpaan. Nuorin on 3-vuotias ja vanhin 10-vuotias. Kerkko 

on kaksi vuotta vanhempi kuin Pertti. Terho on kolme vuotta nuorempi kuin 

Pertti. Hermanni on kaksi vuotta vanhempi kuin Kerkko. 

a. Missä järjestyksessä pojat menevät vesiliukumäkeen? 

b. Kuka pojista viettää tänä vuonna 6-vuotissyntymäpäivää?

Vuonna 1985 valmistunut 
Kokkolan Vapaa-aikakeskus 
muuttui Uintikeskus 
VesiVeijariksi saneerauksen 
jälkeen vuonna 2006. 
Vuosittain Vesiveijarissa 
polskii yli 200 000 uimaria.



13. Soutuveneellä Elbasta Mustakarille

Cats on Villa Elban rannassa. Hän on saanut tehtäväkseen kuljettaa 

soutuveneellä Mustakarille suden, lampaan ja kaalin. Veneeseen hän voi 

ottaa mukaan vain yhden kerrallaan. Jos hän jättää rannalle suden ja 

lampaan keskenään, susi syö lampaan. Jos hän taas jättää lampaan ja kaalin 

rannalle, lammas syö kaalin.

Kuinka pitkän matkan Cats joutuu soutamaan, jotta hän saa kaikki veityä 

turvallisesti Mustakarille, kun Elban ja Mustakarin välinen matka on 900m? 

                                                                   

Vanha Villa Elba oli 
ennen maatalo, joka 
siirrettiin huvilaksi 
Elbaan 1800-luvun  
lopulla.

Mustakari on 
ruotsinkielisen 
purjehdusseuran 
kotisatama. 
Kesäravintolasta saa 
maukkaita kesäherkkuja! 



14. Pyöräretki Kokkolassa

Cats  ja hänen ystävänsä Anders tekivät pyöräretken Kokkolan ympäristössä. 

He ottivat yhteensä 40 valokuvaa nähtävyyksistä ja ihmisistä. Anders otti 6 

kuvaa enemmän kuin Cats. Aurinko oli pilvessä ja tuuli 5m/s.

a. Kuinka monta kuvaa kumpikin otti?

b. Kuvista viidesosa oli henkilökuvia, kuinka monta maisemakuvaa tytöt 

ottivat?

 
Kokkolassa on 
paljon upeita 
jääkauden 
silottamia 
kalliorantoja.



15. Seitsemän sillan tiellä

Aurinkoisena kevätpäivänä Cats lähtee pyöräilemään Seitsemän sillan tietä 

ystävänsä luokse Pietarsaareen. Hän käy ystävänsä luona harvoin seitsemän 

ahneen siltakissan vuoksi. Jokaisen sillan kohdalla hän joutuu maksamaan 

ahneelle kissalle hiiritullia puolet mukanaan olevista hiiristä. Vaikka 

rantakissat ovatkin ahmatteja, ne eivät ole ilkeitä eivätkä kovin nokkeliakaan, 

joten jokainen rantakissa antaa aina yhden hiiren takaisin Catsille.

Montako hiirtä Catsin pitää ottaa mukaan, jotta hän saa vietyä Pietarsaareen 

kaksi hiirtä, toisen ystävälleen ja toisen itselleen?

Kokkolasta Pietarsaareen 
pääset kaunista Seitsemän 
sillan tietä pitkin. 
Tie on 35 km pitkä. 



16. Porkkanoita syysmarkkinoilta

Syysmarkkinoilla Cats Mankkonen tapasi ystävänsä Kallen. Kalle oli ostanut 

markkinoilta porkkanoita. 

Kuinka monta porkkanaa Kalle oli ostanut, kun porkkanoiden lukumäärän voi 

jakaa luvulla 5 ja numeroiden summa on 2?

Kokkolan torilla 
on monipuoliset 
markkinat joka 
syksy ja kevät. 



17. Taikuri Kokkola-salissa

Cats menee Kaupungintalon Kokkola-saliin katsomaan esiintyvää taikuria, 

joka tekee korttitemppuja. Mustassa hatussa on neljä korttia. Yksi kortti on 

musta kummaltakin puolelta ja toinen on valkoinen kummaltakin puolelta. 

Kolmas ja neljäs ovat toiselta puolelta mustia ja toiselta valkoisia. Taikuri 

nostaa yhden korteista ja asettaa sen pöydälle valkoinen puoli ylöspäin. Hän 

väittää, että kortin alapuolikin on valkoinen. Cats epäilee taas sen olevan 

musta. 

Kumman kannalle asetut, Catsin vai taikurin? Miksi?

Kokkolan kaupunki 
on perustettu 
vuonna 1620.



 

Ratkaisukortti 1

1. Ruutuhyppelyä museon pihalla
a. esim.

b. esim. 

                            
                               
                           

2. Pyöräretki Lohtaja Ohtakariin. Vastaus: 30 km
3. Kalakeittoa Lohtajan Ohtakarissa. Vastaus: Cats täyttää 5 litran 

astian ja kaataa siitä 3 litran astian täyteen, jolloin 5 litran astiaan jää 2 
litraa vettä. Cats kaataa 2 litraa vettä kattilaan ja täyttää 5 litran astian 
uudelleen…

4. Toivosen lampaat. Lisävinkki: neliöt voivat olla eri asennoissa.

                                

5. Vionojan alttaritaulu. Vastaus: a. 1928, b. 82 vuotta (vuonna 2010)
6. Bussilla Kauppatorille. Vastaus: a. ullavalaisia 15, kälviäläisiä 15 ja 

lohtajalaisia 30, b. 15 km
7. Suntin sillalla. Vastaus: Ensin sillan ylittää Cats ja Anders (2min). Cats 

palaa takaisin (1min). Seuraavaksi sillan ylittää Johan ja Karl (10min) ja 
takaisin palaa Anders (2min), joka ylittää vielä sillan Catsin kanssa 
(2min).

 



Ratkaisukortti 2

8. Vanhassa kaupungissa. Viiden pitkän halon neljään osaan 
sahaamiseen tarvitaan 5 x 3=15 sahausta, johon aikaa kuluu mainittu 4 
min. Seitsemän lyhyen halon kolmeen osaan sahaamiseen tarvitaan 7 x 
2=14 sahausta. Vastaus: Viiden pitkän halon sahaaminen vie yhden 
sahauksen verran enemmän aikaa. Yhteen sahaukseen kuluu aikaa 
240s:15=16s. 

9. Kävelykadun kesäkukat. a. Molemmat istuttavat kukkia samalla 
vauhdilla (4 kpl/min), jolloin kukkia tulee istutettua yhteensä 8 kpl/min. 
Vastaus: 240 kukkaa. b. 48 kukan istuttamiseen heiltä kuluu aikaa 6 
min.

10.Viesti vanhassa vesitornissa. Cats etenee 5 tiilen matkan kahdessa 
minuutissa, joten 20 minuutissa matka on 50 tiiltä. Vastaus: Cats ehtii 
napata viestin.

11. Taikapapu Kaarlelan kirkon pihalla. Vastaus: lauantaina

12.Catsin serkkupojat Vesiveijarissa. Vastaus: a. Terho, Pertti, Kerkko 
ja Hermanni, b. Pertti

13. Soutuveneellä Elbasta Mustakarille. Ensin Cats vie lampaan 
Mustakarille ja soutaa yksin Elbaan takaisin. Sitten hän vie suden 
Mustakarille ja ottaa lampaan paluumatkalle Elbaan mukaan. Cats 
jättää lampaan Elban rannalle ja vie kaalin Mustakarille. Lopuksi hän 
hakee lampaan Elbasta Mustakarille. Vastaus: 7 x 900m = 6300m

14. Pyöräretki Kokkolassa. Vastaus: a. Anders otti 23 kuvaa ja Cats 17 
kuvaa, b. 32 maisemakuvaa

15. Seitsemän sillan tiellä. Vastaus: 2 hiirtä

16. Porkkanoita syysmarkkinoilta. Vastaus: 20 (20:5=4 ja 2 + 0=2)

17. Taikuri Kokkola-salissa. Vastaus: Taikurin, koska on 3 
mahdollisuutta, että kortin alapuoli on valkoinen, mutta vain kaksi, että 
se on musta. Mutta sattuma saattaa ratkaista lopulta… tai taikuus!


