Iin Avoimet tietomestaruuskilpailut

12.4.2015

kysymykset laati Aki ja Pertti Huovinen

KYSYMYKSET
Osa I
1.

Kuka tangokuninkaallinen laulaa?

2.

Millä juoksumatkalla Iissä syntyneellä Esa
Liedeksellä on Suomen mestaruus?

3.

Mikä maa liittyi Pohjoismaista ensimmäisenä EU:n
edeltäjään Euroopan yhteisöön vuonna 1973?

4.

Nimeä kaksi kuntaa, joissa on Iijärvi?

5.

Minkä merkittävän helsinkiläisen rakennuksen
edustalla on Wäinö Aaltosen veistämä Aleksis Kiven
patsas?

6.

Mikä sukunimi? Se oli Isovihan aikana toimineen inkeriläisen sissijohtajan sukunimi ja yleistyi konfliktin
aikana tarkoittamaan suomalaisia sissejä. Tämä nimi
on käytössä vieläkin. Eräs sen tunnetuista kantajista
toimi vuosina 1986-2007 erään Suomen suurimpiin
kuuluvan aikakauslehden päätoimittajana.

7.

Kaikkien aikojen elokuvateattereissa katsotuin elokuva Suomessa on Edvin Laineen Tuntematon sotilas.
a) Mikä on elokuvateattereissa toiseksi katsotuin
katsottu elokuva Suomessa?
b) Mikä on elokuvateattereissa katsotuin
ulkomaalainen elokuva Suomessa?

8.

Paperiteollisuus on jo pitkään ollut merkittävä teollisuudenala Suomessa. Millä vuosisadalla perustettiin
Pohjan pitäjään Suomen ensimmäinen paperimylly?

9.

Mitkä kaksi Etelä-Amerikan maata kuuluuvat
öljynviejämaiden järjestö OPEC:iin?

10.

Minkä niminen urheilun keskusjärjestö on perustettu
yhdistämään Suomen koko urheilun järjestökenttää?
Vastaukseksi riittää lyhenne.

11.

Kuka v. 1583-1654 elänyt ruotsalainen valtaneuvos?
Hän kuuluu Ruotsin historian merkittävimpiin valtiomiehiin. Hän oli Kustaa II Adolfin läheinen ystävä ja
kuninkaan nimittämä valtakunnan kansleri, joka Kustaan kuoltua oli asiallisesti Ruotsin hallitsija, kunnes
kuningatar Kristiina II vähensi hänen valtaoikeuksiaan.

12.

Elisabeth Rehn on ollut maailman ensimmäinen
puolustusministerinä toiminut nainen. Kuka toinen
nainen on ollut Suomen puolustusministerinä?

13.

Mikä Yhdysvalloissa edelleen aktiivisessa käytössä
oleva vanha
massan
mittaamisen
yksikkö on noin
28,35
grammaa?

14.

Kuvassa on
ranskatar nimeltä Virginie
rakastajansa

maalaamana. Kuka suomalainen taidemaalari oli
tämä rakastaja?
15.

Mistä Suomen
kaupungista löytyy tämä Aimo
Talevan suunnittelema Olavi
Virran muistomerkki ”Elämän
virta”?
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16.

Minkä niminen on tämä ruotsalaisten sisarusten
Klara ja Johanna Söderbergin muodostama yhtye,
joka on yksi naapurimaamme tämän hetken
suosituimmista yhtyeistä?

17.

Missä Pohjois-Pohjanmaan kunnassa on Jalavan
kauppa, joka on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta
1883 saakka?

18.

Eräs maailman vilkkaimmista lentokentistä tunnettiin
vuoden 1963 joulukuuhuun saakka nimellä Idlewild.
Millä nimellä lentokenttä nykyisin tunnetaan?

19.

Kuka tunnettu näyttelijä juontaa Yle Radio Suomessa keskiviikkoiltaisin Luontoilta-nimistä suosittua
ohjelmaa?

20.

Mitä nimitystä käytetään luonnontilaisista metsäalueista, jotka ovat saaneet kasvaa rauhassa ilman
ihmisten metsänhoidollisia toimenpiteitä. Euroopassa tällaisia metsäalueita ei ole paljonkaan jäljellä,
mutta niitä löytyy edelleen pieninä tilkkuina Suomesta, myös Iistä.

21.

Mikä Afrikan maa osallistui tänä talvena jääpallon
MM-kisojen B-ryhmään?

22.

Mille maalle kuuluu Pohjoisessa jäämeressä sijaitseva Wrangelinsaari, joka on pohjoisin Unescon
maailmanperintökohteista?

23.

Vuoden 2011 eduskuntavaalien kymmenen eniten
ääniä saaneen joukossa oli kolme edustajaa Kokoomuksesta, SDP:stä ja Perussuomalaisista. Kuka
oli ainoa näiden puolueiden ulkopuolelta kärkikymmenikköön päässyt kansanedustaja?

24.

Minkä alan kuuluisuus on Thomas Quasthoff?

25.

Mikä Windowsin käyttöjärjestelmä tuli markkinoille
vuonna 2007. Sekä sen edeltäjä Windows XP että
seuraaja Windows 7 ovat olleet tätä parjattua
järjestelmää suositumpia.

26.

Kaksi suomalaissuunnistajaa jakoi pitkän matkan
henkilökohtaisen maailmanmestaruuden vuonna
2007 suunnistamalla sekunnilleen saman ajan.
Ketkä olivat nämä suunnistajat?

27.

Edger Lee Masters on kirjoittanut tunnetun teoksen,
joka on suomennettu nimellä ”Spoon River antologia”. Mistä paikasta hän sai teoksensa hieman
erikoisen aiheen?

28.

Minkä klassikkoelokuvan lopussa kuullaan Pekka
Autiovuoren lausahdus: "Mitenköhän se on, kun
nuoruus kerran on sitä parasta aikaa, niin mitenkähän helevetin vaikeaa sitä vanhana on?"

29.

Kuvassa oleva mies on amerikkalaisen rikoskirjallisuuden varhainen legenda. Hänen esikoisteoksensa
”Postimies soittaa aina kahdesti” on
filmatisoitu lukuisia kertoja ja myös
seuraavasta kirjasta ”Nainen ilman

omaatuntoa” tehtiin klassikkoelokuva. Kuka oli tämä
vuonna 1977 menehtynyt mies?
30.

Kuka on kuvan
nuorukainen?

Iin Avoimet tietomestaruuskilpailut

12.4.2015

kysymykset laati Aki ja Pertti Huovinen
OSA III
31.

Minkä elokuvan tunnuskappale on tämä Vangeliksen
sävellys, jota soitettiin myös Lontoon olympialaisten
mitaliseremonioissa?

32.

Mikä oli Olli Jokisen viimeinen seura Suomessa
ennen miehen siirtymistä NHL:ään?

33.

Millä nimellä kutsutaan käsiteltyä nahkaa, jolle
tekstejä kirjoitettiin yleisesti kunnes paperi syrjäytti
sen?

34.

Mikä kauppaketju? Ketjun ensimmäinen liike perustettiin Kokkolaan vuonna 1969. Nykyisin ketju on levinnyt siten, että pohjoisin liike löytyy Torniosta ja
eteläisin Porista. Yrityksen perustajan hengellisen
vakaumuksen vuoksi ketjun myymälöistä ei saa alkoholia eikä savukkeita, vaikka muuten myynnissä
on myös elintarvikkeita.

35.

Minkä palloilulajin Suomen pääsarjassassa on ollut
eniten ulkomaalaisia pelaajia kausilla 2014-2015?

36.

Minkä eläimen vuosi alkoi kiinalaisten kalenterissa
helmikuussa?

37.

Mikä ranskalainen autonvalmistaja omistaa kokonaan romanialaisen Dacian, jonka malleja myydään
nykyisin Suomessakin.

38.

Suomen historiassa on ollut kaksi kertaa erityisen
pahoja nälkävuosia, jolloin molempien aikana
menehtyi yli 100000 ihmistä.
a) Millä vuosisadalla olivat niin sanotut suuret
kuolonvuodet ja
b) millä vuosisadalla olivat niin sanotut suuret
nälkävuodet.

39.

Mikä pelisarja? Se kuuluu ensimmäisen persoonan
ammuntapelien klassikoihin. Sarjan ensimmäinen
peli julkaistiin 2003 ja uusin osa Advanced Warfare
julkaistiin viime vuonna. Osa sarjan peleistä sijoittuu
historiaan ja osa tulevaisuuteen.

40.

Mikä on Suomen yleisimmän leppäkerttulajin
virallinen nimi?

41.

Millä nimellä tunnetaan ompelutöiden työvaihe, jossa
tuleva saumakohta merkataan väliaikaisesti harvoilla
pistoilla. Työssä käytetään huokoista helposti katkeavaa lankaa, joka on helppo poistaa ennen varsinaista ompelua tai sen jälkeen.

42.

150-v. juhlavuotta viettävällä Jean Sibeliuksella oli
ystävä ja tukija, joka hankki Sibeliukselle mesenaatteja ja edisti hänen teostensa tunnettavuutta ulkomailla. Kerrotaan Finlandian perustuneen hänen
ehdotukseensa. Kuka oli tämä tukija, josta on
kirjoitettu finlandiapalkittu romaanikin?

43.

Millä suomenkielisellä nimellä tunnetaan maailmanlaajuisesti yleinen ja usein kuolemaan johtava sairaus, josta käytetään virallisesti lyhennettä COPD?

44.

Minkä Englannin valioliigaseuran logo kuvassa on?
Logosta on poistettu seuran nimi.

45.

Kuka Batmanin vihollinen on tässä kuvattuna Tom
Hardyn näyttelemänä?
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46.

Minkä joen kunniaksi tämä sävellys on tehty?

47.

Vuosina 1920-1987 elänyt Esko Toivonen tunnetaan
paremmin hänen koomikkonimellään. Mikä se oli?

48.

Pohjois-Amerikan suurin järvi on englanninkieliseltä
nimeltään Lake Superior. Millä nimellä järvi
tunnetaan Suomessa?

49.

Kuka Kalevalan naishenkilö pyytää Väinämöistä
vetämään munan solmuun ja Väinämöinen tekeekin
sen?

50.

Kuka on voittanut eniten, eli 22 tenniksen naisten
kaksinpelin grand slam-kisoja?

51.

Muutamat suomalaiset ovat menestyneet hyvin
Knokke Cup-nimisessä laulukilpailussa. Mm. Ami
Aspelund voitti v. 1985 ja Kirka, Riki Sorsa ja Anneli
Saaristo sijoittuivat kolmanneksi Saariston tultua
valituksi parhaaksi naissolistiksi v. 1983. Missä
Euroopan maassa Knokke Cup järjestettiin?

52.

Mikä vuosittain vuodesta 1952 saakka ilmestynyt
metsästys- ja kalastusaiheinen vuosikirja sisältää
sekä edellä mainittuun aiheeseen liittyviä kuvitettuja
novelleja että asia-artikkeleita? Kirjassa julkaistavat
novellit kerätään nykyisin erillisellä kirjoituskilpailulla,
jota järjestää Metsästys ja kalastus -lehti yhdessä
tämän julkaisun kanssa.

53.

Minkä maan itsenäisyystaistelun henkinen johtaja,
kansallissankari ja kirjalija oli Jose Marti?

54.

Avaruusturisti on henkilö, joka maksaa matkansa
kustannukset itse. Kuka oli ensimmäinen avaruusturisti? Hänen sukunimikaimansa oli pitkäaikainen
valtion päämies Euroopassa?

55.

Kenellä 1700-luvun alkupuolella kirjan kansien väliin
päässeellä maailmankuululla romaanihahmolla on
1970-luvulla levyttänyt suomalainen kaima?

56.

Kuka tanssija ja koreografi? Hän on porilaissyntyinen yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista tanssija/koreografeista, joka aloitti uransa
Suomen kansallisbaletissa. Hän on voittanut mm.
kansainvälisen nykytanssikilpailun Pariisissa.
Viimeisin kiitetty koreografia on Kansallisoopperan
Kullervo Sibeliuksen musiikkiin.

57.

Minkä virtaavassa vedessä käytettävän perhokalastustavan voisi virheellisesti luulla ottaneen nimensä
Kreikan mytologiasta?

58.

Millä nimellä kutsutaan poronhoitoalueen paikallisorganisaatiota, jonka
poronhoitolain mukaan muodostavat alueella asuvat ja
porojaan laiduntavat
poronomistajat?

59.

Kuka on kuvassa oleva ruotsalainen kaunotar? Hän oli suuri elokuvatähti ja seksisymboli etenkin Italiassa, missä hän nousi pinnalle

Federico Fellinin elokuvassa ”Ihana elämä”. Hän jäi
jo 1960-luvulla asumaan pysyvästi Italiaan, missä
hän myös kuoli tämän vuoden tammikuussa 83vuotiaana.
60.

Millä nimellä tunnetaan kuvassa nähtävä solmu?
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VASTAUKSET
1.

Arja Sipola

31.

Tulivaunut

2.

Maraton

32.

HIFK

3.

Tanska

33.

Pergamentti

4.

Kuusamo, Inari, Sulkava, Suomussalmi,
Paltamo/Ristijärvi

34.

Halpa-Halli

35.

Jalkapallo, Veikkausliiga

5.

Kansallisteatteri

36.

Vuohen vuosi / Lampaan vuosi

6.

Kivekäs

37.

Renault

7.

a) Kulkurin valssi, b) Titanic

38.

a) 1600-luvulla, b) 1800-luvulla

8.

1600-luvulla (1667)

39.

Call of Duty

9.

Equador, Venezuela

40.

Seitsenpistepirkko

41.

Harsiminen

42.

Axel Carpelan

43.

Keuhkoahtaumatauti

44.

Arsenal

45.

Bane

46.

Tonava

47.

Eemeli

48.

Yläjärvi

49.

Pohjan Neiti ( Neito)

50.

Margaret Court (kysymyksessä virhe voittojen
määrässä, niitä on 24)

10.

VALO (Valtakunnallinen Liikuntaorganisaatio ry.)

11.

Axel Oxenstierna

12.

Anneli Taina

13.

Unssi

14.

Albert Edelfelt

15.

Tampere

16.

First Aid Kit

17.

Taivalkoski

18.

John F. Kennedyn Kansainvälinen lentokenttä

19.

Pirkka-Pekka Petelius

20.

Aarniometsä / Ikimetsä

21.

Somalia

51.

Belgia

22.

Venäjä

52.

Eränkävijä

23.

Paavo Arhinmäki

53.

Kuuba

24.

laulaja, musiikkipedagogi

54.

Dennis Tito

25.

Windows Vista

55.

Gulliver

26.

Minna Kauppi, Heli Jukkola

56.

Tero Saarinen

27.

Hautausmaa

57.

Nymfikalastus/ nymfiperhostus

28.

Käpy selän alla

58.

Paliskunta

29.

James M. Cain

59.

Anita Ekberg

30.

Valtteri Bottas

60.

Paalusolmu/ polsteeki

