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Tiedustelut sähköpostilla menot@kpk.fi  tai puhelimella 020 750 
4400 / tapahtumat. 

Sudokun ratkaisu 
huomenna.

Vieressä eilisen 
tehtävän ratkaisu.

RISTIKKO Laatinut: Jyrki Takala. Ratkaisu tiistain lehdessä
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Keskipohjanmaa 16.8.1965
Kokkolan 
kauppaopistoon 
paljon hakijoita
Kokkolan kauppaopiston yliop-
pilasluokalle pyrki kaiken kaik-
kiaan 73 henkilöä. Viime vuon-
na samaiseen oli hakijoita aino-
astaan 38, joten hakijoiden mää-
rä on noussut huomattavasti 
viimevuotisesta. Talousalueel-
ta kokkolasta on nyt pyrkimäs-
sä 59 oppilasta, Kokkolan kau-
pungista 24. Tänä vuonna yliop-
pilasluokalle hyväksytään vain 
23 oppilasta, mikä tarkoittaa si-
tä, että ainoastaan 32% hakijois-
ta pääsee koulutukseen.

Vielä ”huonommin” tilanne 
on opisto-puolella, hakijoita on 
210 kun viime vuonna vastaava 
luku oli 145. Tästä pyrkijä mää-
rästä tulee Kokkolan talous-alu-
een osalle 180 ja Kokkolan kau-
pungin osalle 33.

Nykyaikaa lähemmäksi
Kokkola 16.8
Historian ja yhteiskuntaope-
tuksen painopisteen vieminen 
lähemmäs nykyaikaa on epäi-
lemättä tärkeä tavoite. Tiedon 
piirin laajentuessa ja teknillisen 
kehityksen muuttaessa maail-
mankuvan piirteitä, aikamme 
tarjoaa opetuksen sisällöksi pal-
jon sellaista uutta joka kiinnos-
taa nuorempia ihmisiä, myös 
mahdollisesti opintiellä olevaa, 
paljon enemmän kuin muinai-
sen historian tapahtumat. Noil-
la kaukaisilla asioilla on tieten-
kin aikanaan ollut oma merki-

tyksensä, mutta historian pers-
pektiivissä ne sittenkin jäävät 
vaikutuksiltaan verraten vaati-
mattomiksi, jos otamme vertai-
lun kohteeksi erittäin käänteen-
tekevät suuret kehitysilmiöt.

Historian yhteiskunnan ja 
valtiollisen kehityksen kannal-
ta tuskin löytää niin tapahtu-
marikasta ja mullistavaa aikaa, 
kuin ovat olleet viimeksi kulu-
neet 100 vuotta.

Niihin sisältyy kansallisaat-
teen vaikutus, yhteiskunnal-
listen ideologiain esiinmars-
si, suurisuuntainen teknilli-
nen sekä taloudellinen kehitys, 
kaksi mullistavaa maailmanso-
taa, ja nykyisin selvästi nähtä-
vissä oleva, tihentyvän kansain-
välisen yhteistyön ja uusien it-
senäisten valtioiden synty. Joka 
päivä syntyy aina jotakin uut-
ta. Puhutaan avaruus- ja ato-
miajasta, tietoliikenne ei tunne 
enää lainkaan minkäänlaisia ra-
joja. Jos mietitään kulttuurihis-
torian kannalta niin kiinnosta-
vampia ovat uusimmat keksin-
nöt ja niiden vaikutus ihmis-
ten käsitysten muuttamiseen. 
Sotien historiakin on merkit-
tävä lähinnä siinä mielessä, et-
tä niihin liittyy joskus myös yh-
teiskunnallisia oloja ja kulttuu-
ria uudistavia tekijöitä. Pelkkä 
tappaminen ja valloituspolitiik-
ka tuskin ansaitsevat huomiota. 
Sankaritarut ovat taruja ainoas-
taan, jos ne jäävät irrallisiksi val-
tiollisesta ja yhteiskunnallisesta 
kehityksestä. 

KALAJOKI
Suomen Hevonen -kesäteatteriesitys  
16.8 klo 16  Kalajoen Kesäteatteri, Teat-
teripolku. Tarkista näytösajat: www.wil-
lilakeus.fi  Kalajoki Matkailuyhdistys ry. 

KOKKOLA
Teatteria: Puun sydämen laulu  16.8 

klo 14  Laivurintalo Läntinen Kirkko-
katu 26. Kuvanveistäjä Eva Ryynäsen 
satavuotisjuhlavuoden kunniaksi teh-
ty näytelmä. Musiikkia, tanssia ja teat-
teria yhdistävä esitys kertoo kohtaa-
misista Eva Ryynäsen elämässä, tai-
telijan intohimoisesta suhteesta puu-
hun, oman tien löytämisestä, sekä 

elämän kunnioittamisesta.
Kotiseurat  16.8 klo 14 Lohtajan Kos-
kenkylällä Pihlajakankaantie 9  Sari ja 
Esa Koskella.
Hampurilaispäivä Jukkolanmäen Na-
vetanvintillä  16.8 klo 14 Jukkolanmä-
entie 27.
Kulttuuri-Karavaani  16.8 näytel-

mä Puun sydämen laulu, vier.teat-
teriryhmä Joensuusta (Laivurinta-
lo), 19.8 Sanataidepäivänä mm.stand 
uppia sekä runoutta(Vohvelikahvila), 
22.8 Lastenpäivässä mm. käsinukke-
työpaja (Vohvelikahvila) www.ora-
vanpyora.net 
Lähetystilaisuus  Su 16.8. Klo 16 Lä-

hetystilaisuus Kirkonmäen Anna-sa-
lissa. Kääriäisen perheen Taiwanin 
terveiset.    
Perinteiset iltamat  Alaviirteen Me-
ripaviljongilla, Venevajantie 166,  pe-
rinteiset iltamat su 16.8. klo 19. Rau-
tion näyttelijät esittävät Tommi Tih-
tarisen näytelmän Vuosirenkaat näy-

telmän jälkeen Guns & roses soittaa 
aidot lavatanssit.
 
VETELI
Ravintolapäivä 16.8. klo  11 - 15 Tor-
pantie 188  Vetelin Nuorisoseura. Ter-
vetuloa syömään ja samalla tukemaan 
Veikkolan kunnostusta.

Jeesus sanoi: ”Älkää te antako kutsua itseänne 
rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olet-
te kaikki veljiä.” Matt. 23: 8

Aurinko nousee:
Kokkolassa 5.22
(pimeys päättyy 4.18)
Ylivieskassa 5.15
Helsingissä 5.35
Utsjoella 4.08

Aurinko laskee:
Kokkolassa 21.39
(pimeys alkaa 22.42)  
Ylivieskassa 21.35
Helsingissä 21.12
Utsjoella 22.21

Nimipäivät tänään: 
Aulis
ruotsinkielisillä Brynolf
ortodokseilla Toimi

Nimipäivät huomenna:
Verneri
ruotsinkielisillä Verner, 
Veronika
ortodokseilla Miro, Heikki, 
Teuvo
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TYTTÖ
12.8.  Pauliina ja Janne Humalajoki, Perho
 11.8.  Heini ja Kari Raudaskoski, Hämeenlinna
 9.8.   Teija ja Arimatti Karhulahti, Ruotsalo
 9.8.   Iiris ja Ilari Rautiola, Toholampi
 7.8.   Mervi ja Matti Puoliväli, Toholampi
 6.8.  Laura ja Ville Jutila, Kokkola
  1.8.  Ilana Koistinaho ja Janne Saraluhta, Kokkola
31.7.  Silja Marko Rantala, Rautio

POIKA
13.8  Hanna ja Pasi Parhaniemi, Kalajoki
13.8.  Anna Nurisalo ja Jani Anttiroiko, Laihia
 6.8.  Hanna-Mari ja Jarkko Pulkkinen, Kokkola
 3.8.  Millastiina Lapinoja ja Jaakko Hosionaho,  Nivala
 2.8. Mari Pernu ja Kimmo Mäkelä, Himanka
15.7.  Monica ja Taneli Kolppanen, Ruotsalo
 9.7.   Miia Petäjäsoja ja Janne Yli-Torvi, Kalajoki

Miia Ruuttula
KOKKOLA (KP)
Kokkolan Urheilutalolla on voi-
nut kesän alusta saakka kokeil-
la vastikään Suomeen rantau-
tunutta mailapeliä – picklebal-
lia. Matalan kynnyksen lajissa 
yhdistyvät tennis, sulkapallo 
ja pingis. 

Lajia pelataan kaksin- tai ne-
linpelinä sulkapallokentällä ta-
vallista isommilla pingismailan 
kaltaisilla mailoilla, mutta verk-
ko on  matalalla kuten tennik-
sessä. Pallo muistuttaa saliban-
dypalloa, mutta on pinnaltaan 
sileämpi ja joustaa enemmän.

Kokkolassa lajin ovat löytä-
neet vasta harvat, vaikka vä-
lineet ovat olleet Urheilutalol-
la tarjolla koko kesän. Tiikerit 
päätyivät kokeilemaan lajia Ur-
heilutalon Esa Jalkasen suosi-
tuksesta.

– Tämä on vähän kuin ten-
nistä, mutta helpompaa, koska 
kenttä on pienempi eikä voi-
maa tarvitse yhtä paljon, Tii-
kereiden Olli-Pekka Ojansi-
vu ja valmentaja Tommi Tiili-
kainen kuvailevat.

Miehet ovat käyneet pelaa-
massa lajia tälle kesälle jo vii-
si kertaa. Lajilla saa hyvin hi-
en pintaan. 

– Tämä laji sopii minulle pa-
remmin kuin sulkapallo, jossa 
häviän Tiilikaiselle aina, Ojan-
sivu heittää.

Kaksinpelinä 
hauskempaa
Muut Tiikerien pelaajat eivät 
ole vielä lajia kokeilleet, sen si-
jaan Ojansivu ja Tiilikainen ker-
tovat kokeilleensa kerran pick-
leballia nelinpelinä jalkapalloi-
lijoiden kanssa.

– Mehän se voitettiin, mut-
ta kyllä tämä on kaksinpelinä 
hauskempaa, Tiilikainen sa-
noo.

Ojansivu komppaa, että kent-
tä on turhan pieni nelinpeliin. 
Tiikereiden miehillä peli sujuu 
jo hienosti, vaikka pickleball ei 
ihan lentopalloa olekaan. 

– Me ollaan pelattu käsilläm-
me koko elämä, niin tämä tulee 
aika luonnostaan. Tässäkin ke-
hittyy pelisilmä, Ojansivu ver-
tailee.

Pickleball kehittyi Yhdysval-
loissa jo 60-luvulla. Tennis-
tä kevyempänä lajina se sopii 
kaikenikäisille, ja höntsäpe-
lailu onnistuu kaikkialla, mis-
sä on sulkapallokentän ver-
ran tilaa ja sopiva alusta pal-

lon pomppia.
– Tästä tuli tällainen meidän 

kesälaji. Talvella ei varmaan 
enää aika riitä pickleballiin, 
Tiikereiden miehet arvelevat.

Pickleball-mailoja ei Suomes-
sa ole kovin helposti saatavil-
la. Urheilutalolle mailat on ti-
lattu Yhdysvalloista, joten net-
tikauppa saattaakin olla paras 
paikka aloittaa, jos lajia haluaa 
harrastaa omin välinein.

Olli-Pekka Ojansivu kertoo pärjäävänsä pickleballissa valmentajalleen paremmin kuin sulkapallossa. KP/EMILIA KANGASLUOMA

SÄÄNNÖT LYHYESTI
 ■ Syöttö tehdään kädestä alakautta kentän ta-

kalinjan takaa.
 ■ Pallo syötetään kentän kulmasta kulmaan 

vuorotellen kentän oikealta ja vasemmalta lai-
dalta

 ■ Syöttövuoro jatkuu, kunnes syöttäjä tekee 
virheen, jolloin vuoro vaihtuu kaksinpelissä vas-
tustajalle ja nelinpelissä ”kakkossyöttäjälle”.

 ■ Pelaaja tai joukkue saa pisteitä vain omalla 
syöttövuorollaan.

 ■ Pelit pelataan 11 tai 15 pisteeseen (vähintään 
kahden pisteen erolla), kilpailuissa 15 tai 21 pis-
teeseen.

 ■ Pallon täytyy pompata kerran, ennen kuin 
syöttöön saa vastata.

 ■ Kun pallo on pompannut syötön jälkeen ker-
ran molemmilla puolilla, saa palloon lyödä myös 
ilmasta.

 ■ Verkon edessä olevalla kentän levyisellä 
”keittiön” alueella on lentopeli kielletty.

Pickleball yhdistää tutut mailapelit
Kokkolan Tiikereiden Olli-Pekka Ojansivu ja Tommi Tiilikainen löysivät kesälajinsa


