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KYSYMYKSET
1. OSIO
1.
Tämä laulaja on ensimmäinen äänilevylle laulanut
suomalainen romani. Kuka hän on?
2.

Kenen tunnetun vuonna 2010 edesmenneen
julkkiksen viimeinen keikka oli Iissä ravintola
Iisakissa?

3.

Mikä pankki syntyi vuonna 1995, kun KOP ja SYP
yhdistyivät?

4.

a) Minkä nimisellä saarella Anders Behring Breivik
surmasi 69 ihmistä?
b) Minkä nimisessä ruotsalaisessa kylässä Juha
Valjakkala murhasi kolme ihmistä?

5.

Ruotsalainen jääkiekkolegenda Sven Johansson
vaihtoi vuonna 1965 sukunimekseen lempinimensä,
jonka hän oli saanut kotitaajamansa mukaan. Mikä
oli tämä myöhempi sukunimi?

6.

Kuka oli republikaanien pääehdokas, kun Barack
Obama valittiin toista kertaa Yhdysvaltojen
presidentiksi?

7.

Mitkä kaksi rajanaapuria on Yhdistyneillä
arabiemiirikunnilla eli Emiraateilla?

8.

Millä vuosisadalla musta surma teki tuhojaan
Euroopassa?

9.

Kuka edelleen aktiivinen suomalainen dekkarikirjailija on julkaissut rikosromaaneja jo kuudella eri
vuosikymmenellä? Hänen ensimmäinen dekkarinsa
Murha on sydämen asia ilmestyi vuonna 1968 ja
uusin Kulki kuolema puistotietä viime vuonna.

10.

Minkä niminen on Heinävedellä sijaitseva
ortodoksinen luostari?

11.

Millaisessa käsityöläistoiminnassa tarvitaan
työvälineenä dreijaa?

12.

Pohjoisesta havumetsävyöhykkeestä, johon
pohjoisen Suomen metsätkin kuuluvat käytetään
useissa kielissä venäjänkielistä lainasanaa? Mikä on
tämä Suomessakin käytössä oleva termi?

13.

Mikä on ainoa Nobel-palkinto, joka jaetaan Ruotsin
sijasta Norjassa?

14.

Mikä nykyisin nuorten naisten lehdeksi profiloitunut
julkaisu, joka ilmestyy useassa eri maassa, alkoi
ilmestyä jo vuonna 1886 perhelehtenä? Lehdellä on
Suomessakin oma toimitus.

15.

Deep Blue oli ensimmäinen shakkitietokone, joka
onnistui voittamaan shakin hallitsevan maailmanmestarin normaalimittaisella turnausajalla pelatessa.
Kenet maailmanmestarin Deep Blue voitti kuuluisassa vuoden 1996 ottelussa?

16.

Toukokuussa 2015 kuoli yhdysvaltalainen matemaatikko ja taloustieteen nobelisti John Nash. Hän oli
Princetonin yliopiston matematiikan laitoksen johtava matemaatikko, mutta kaikki eivät halunneet työskennellä hänen kanssaan, koska häntä pidettiin
aggressiivisena. Hänelle diagnosoitiin paranoidinen
skitsoferia, minkä vuoksi hän oli hoidossa useaan
otteeseen.
a) Minkä elokuvan esikuvana hän on ollut?
b) Kuka näytteli elokuvassa häntä?

17.

Minkä niminen on juutalaisten kahdeksan päivää
kestävä juhla marras-tammikuussa, Juhlaan kuuluu,
että lapsille annetaan pieniä lahjoja?

18.

Kuka voi saada Yrjö-palkinnon?

19.

Kuva on vuonna 2015 ilmes-tyneestä elokuvasta
Efter-skalv. Kuka on kuvassa ole-va nainen, jota ei
ole juuri elokuvissa nähty viime vuo-sikymmeninä,
vaikka joskus hän oli yksi Ruotsin suosituimmista
näyttelijöistä?

20.

Minkä nimisiä etenkin ajoneuvoissa ja tietokoneissa
käytettäviä ruuveja voi aukoa kuvassa olevalla
ruuviavaimella?
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21.

Minkä suositun tv-sarjan tunnuskappale tämä on?

22.

Minkä eduskuntapuolueen liikuntapoliittisesta
ohjelmasta on seuraava lainaus: "Suomessa on
esimerkkejä loistavasta puistokaavoituksesta
(esim. Helsingin keskuspuisto) ja
ulkoliikuntamahdollisuuksien tarjoamisesta
lähiluonnossa (esim. Iijoen rannat Iissä), joiden
merkitys liikkumisen kokonaismäärän suhteen on
merkittävä"

33.

Minkä ennätyksen rikkoi kesällä 2015 venäläinen
Gennadi Padalga?

34.

Veljekset Niilo, Valto ja Uuno olivat suomalaisen
ilmailun uranuurtajia. Veljesten perustama Karair
Oy sulautettiin Finnairiin vuonna 1996. Mikä oli
veljesten sukunimi, joka näkyi myös Karairin
alkuperäisessä nimessä?

35.

Missä tallissa Kimi Räikkönen aloitti F1-uransa?

23.

Millä vuosikymmenellä Helkama aloitti klassikoiksi
muodostuneiden Jopo-polkupyörien
valmistamisen?

36.

Kuka amerikkalainen filmitähti tuli 1980-luvulla
tunnetuksi myös erittäin suosituilta aerobicvideoilta?

24.

a) Missä maassa Roope Ankan arkkivihollinen
Milla Magia asuu?
b) Missä maassa Roope Ankan kilpakumppani
Kulta-Into Pii asuu?

37.

Suomen tiet on on luokiteltu numeroin tien
suuruuden mukaan. Millä nimellä kutsutaan tietä,
jonka numero on välillä 40-99?

38.

Kimalaiskolibri on maailman pienin lintu. Valtaosa
sen populaatiosta elää pelkästään yhdellä
Karibianmeren saarella.
Millä saarella?

39.

Minkä niminen on tämä
kuvassa näkyvä David
Bowien roolihahmo?

40.

Minkä niminen on alla
kuvattu ensiapuote, jolla pyritään irroittamaan
kurkkuun tarttuneita esineitä?

25.

a) Minkä lajin huippu-urheilija on ollut Mika Ahola?
b) Sami Ahola?

26.

Minkä kunnan alueella on Euroopan suurin
kultakaivos nimeltä Suurkuusikko?

27.

Mikään valtio ei ole eronnut Euroopan Unionista
siihen liityttyään. Eräs itsehallinnollinen alue kuitenkin erosi Euroopan yhteisöstä vuonna 1985.
Mikä?

28.

Minkä niminen oli se antiikin kuningas, joka voitettuaan roomalaiset Heraclean tastelussa v. 279
eaa. ja kärsittyään itse raskaat tappiot sanoi: Vielä
yksi tällainen voitto, niin olen hukassa. Hän on
antanut nimen menestykselle, josta on maksettu
raskas hinta.

29.

Sisarukset Anne, Charlotte ja Emily ovat kaikki
tunnettuja edesmenneitä englantilaisia kirjailijoita.
Mikä on heidän sukunimensä?

30.

Mikä on se Iin naapurikunnassa oleva noin 90 km2
laajuinen järvi, jossa on järjestetty Kultainen taimen
-nimistä suuria osanottajamäriä koonnutta
vetouistelukilpailua?

31.

Maassamme on kesäisin jo pitkään järjestetty
valtakunnallisia maatalousnäyttelyitä, mm. Iissäkin
vuonna 1957. Millä vierasperäisellä nimellä tämä
taahtuma tunnetaan nykyisin?

32.

Vertauskuvallisesti voidaan sanoa, että ihminen
joutuu kurimukseen. Mikä on kurimus?
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41.
Mikä tällä vuosikymmenellä Qstockissakin
esiintynyt yhdysvaltalainen yhtye esiintyy tässä
ääninäytteessä?
42.

43.

44.

Iin Illinsaaressa ja Pohjois-Iin Kantolassa on
asunut aikoinaan muutaman vuoden Yli-Iin
Karjalankylässä syntynyt seppä Jaakko Hökkä.
Keneen herätysliiikkeen johtajaan hänen nimensä
voidaan aiheellisesti yhdistää?
Minkä Pohjois-Pohjanmaan joen sivujoki on
Heinijoki, jonka varrella on tunnettu Hepokönkään
vesiputous?
Minkä niminen iltapäivälehti alkoi ilmestyä Oulussa
vuonna 1973? Lehti myytiin myöhemmin helsinkiläiseen omistukseen ja se lopetti ilmestymisensä
vuonna 1975.

45.

Ketkä kaksi ovat edustaneet yleisurheilun MMkisoissa Suomea ja jotakin toista maata?

46.

Missä Yhdysvaltojen osavaltioissa seuraavat
merkittävät kaupungit sijaitsevat?
a) Philadelphia, b) Houston
c) Boston, d) Las Vegas

47.

Minkä niminen tekojärvi on Assuanin padon
yläpuolella?

48.

Mistä mihin johti keskaikainen Hämeen härkätie?

49.

a) Kenen suomalaisen kirjailijan novellit tunnetaan
”lastuina”?
b) Kenen suomalaisen kirjailijan novellit tunnetaan
”lyhyinä erikoisina”?

50.

Kolme Pohjois-Pohjanmaan kuntaa muutettiin
1970-luvulla kaupungeiksi. Mitkä ne olivat?
(kahdella oikealla kaupungilla saa 0,5 pistettä,
yhdellä oikealla 0,25)

51.

Missä urheilussa yli-iiläinen Pekka Nyman on
voittanut lukuisia suomenmestaruuksia?

52.

Mitä italian kielestä tulevaa nimeä käytetään Saharasta puhaltavasta tuulesta, joka yltyy Välimerellä
toisinaan hirmumyrskyksi. Vinkkinä voimme kertoa,
että eräs Volkswagenin malleista on nimetty tuulen
mukaan?

53.

Mikä valtio on asukasluvultaan maailman suurin
monarkia?

54.

Mikä ammattiliitto on jäsenmäärältään
a) SAK:n suurin?
b) STTK:n suurin?
c) AKAVAN suurin?
(kahdella oikealla vastauksella saa 0,5 pistettä,
yhdellä 0,25)

55.

Mitkä kaksi Pohjois-Pohjanmaalta olevaa joukketta
on pelannut kaudella 2015-16 miesten salibandyn
Divarissa?

56.

Merisäätiedoissa mainitaan päivittäin
Ahvenanmaan saaristoon kuuluva majakkasaari,
joka on jaettu keskeltä Suomen ja Ruotsin kesken
ja on maailman pienin kahdelle maalle jaettu saari.
Mikä on tämä saari?

57.

Minkä niminen keksitty päihde esiintyy Aldous
Huxleyn romaanissa Uljas uusi maailma? Tämä
hallusinogeeni, jolla ihmiset turruttavat itsensä
vapaa-ajalla on samanniminen kuin muinaisten
hindujen päihde, jota käytettiin uskonnollisissa
rituaaleissa. Vinkkinä kerromme vielä, että aineen
nimi on suomenkielen adjektiivi.

58.

Millä alkalimetalleihin kuuluvalla alkuaineella on
ollut ja on osin vieläkin yhtenä merkittävänä
käyttökohteena mielialalääkkeet? Alkuaineen muita
käyttökohteita ovat muun muassa erilaiset akut.

59.

Kuvassa näkyvä Pyhän Savan kated-raali on yksi
maailman suurimmista
kreikkalaiskatolisista
kirkoista. Missä
Euroopan
pääkaupungissa se
sijaitsee?

60.

Minkä lajin kulta- ja
hopeamitalistit vuoden
1936 olympialaisista
ovat kuvassa? Vastoin
Adolf Hitlerin toiveita
vasemman puoleinen
mies jäi lajissa hopealle. Tuskin Hitleriä
olisi myöskään miellyttänyt tieto siitä, että
miehistä tuli keskenään hyviä ystäviä.
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61.

Mistä oopperasta on seuraava näyte?

62.

Iin pappilassa yöpyi kesällä 1752 Ruotsin
kuningas, jota leskiruustinna Margareta Cajanus
kestitsi ja jolle nimismies Johan Bäck järjesti
kalastusnäytöksen. Kuka kuningas oli?

63.

Kenellä suomalaisella on ollut oma talli
ratamoottoripyöräilyn MM-sarjassa 2000-luvulla

64.

Missä sijaitsee Suomen maavoimien
panssariprikaati?

65.

Mikä sama nimi on eräällä merellisellä Helsingin
kaupunginosalla ja niin ikään merellisellä
Hailuodon länsirannikolta löytyvällä kylällä?

66.

Mitä kelloaikaa näyttää Kotipizzan logo?

67.

Minkä Karibian alueen valtion puhutuin kieli on
ranska?

68.

Miksi Feidippides-niminen henkilö on jäänyt
historiaan?

69.

Pohjoismaista dekkaripalkintoa Lasiavain on jaettu
v. 1992 alkaen. Sen on voittanut vain yksi
suomalainen kirjailija vuonna 2007 teoksella
Ystävät kaukana. Kuka tämä kirjailija on?

70.

Mihin Suomen kaupunkiin Google perusti vuonna
2011 merkittävän palvelinkeskuksen?

71.

Mikä on ollut Suomen ainoa valtamerisatama?

72.

Mikä on nimeltään ympäröivää vesialuetta
matalammalla sijaitseva yleensä kuivattu maaalue, joka on erotettu vesialueista valleilla ja
padoilla.

73.

Mikä modernin kirjallisuuden klassikkoteos kuvaa
eteläamerikkalaisen Macondon kylän elämää
usean sukupolven ajan?

74.

Mitä nykyisin hyvin yleistä termiä käytti
ensimmäisenä vuonna 1967 yhdysvaltalainen
teoreettisen fysiikan professori John Wheeler?

75.

Minkä tuotteen mainoskampanjassa vuonna 1995
käytettiin Rollings Stonesin kappaletta Start me
up?

76.

Viron maaseudulla näkee moisioita. Mitä ne ovat?

77.

Missä merkittävässä tehtävässä Boris Johnson on
toiminut vuodesta 2008 saakka?

78.

Nikolai Gogolin klassikkonovellissa kollegioasessori Kovaljov huomaa erään ruumiinosansa lähteneen karkuun ja alkaneen elää omaa elämäänsä.
Mikä ruuminosa on kyseessä?

79.

Minkä suositun taistelupelisarjan järjestysnumeroltaan seitsemännestä osasta tämä kuva on?

80.

Kuvassa oleva
tuottelias nainen on ollut
suosittu sekä
nuortenkirjailijana että aikuisten viihderomaanien tekijänä. Nuorten
kirjoistaan hän on saanut lukuisia palkintojakin. Kuka on
tämä nainen, jonka esikoisromaani Rosan talo ilmestyi
vuonna 1984?
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1.

Taisto Tammi

41.

Twisted Sister

2.

Tony Halmeen

42.

Hän oli Paavo Ruotsalaisen oppi-isä

3.

Merita

43.

Kiiminkijoen

4.

a) Utoya, b) Åmselessä

44.

Iltaset

5.

Tumba

45.

Eduard Hämäläinen ja Franz Kruger

6.

Mitt Romney

46.

7.

Oman ja Saudi-Arabia

a) Pennsylvaniassa, b) Teksasissa,
c) Massachusettsissa, d) Nevadassa

8.

1300-luvulla

47.

Nasserjärvi

9.

Pirkko Arhippa

48.

Turusta Hämeenlinnaan (nykyisen Hämeenlinnan
alueelle)

49.

a) Juhani Ahon, b) Veikko Huovisen

50.

Ylivieska (1971), Haapajärvi (1977) ja Oulainen (1977)

51.

Tukkilaiskisoissa

52.

Sirocco tai Scirocco

53.

Japani

54.

a) PAM, b) TEHY, c) OAJ

55.

Kellon lyönti ja Limingan niittomiehet

56.

Märket

57.

Soma

58.

Litium

59.

Belgradissa

60.

Pituushypyn

61.

Helmenkalastajat (säv. Georges Bizet)

62.

Adolf Fredrik

63.

Aki Ajolla (Aki Ajo Racing Team)

64.

Parolannummella, Hattulan kunnassa

65.

65. Marjaniemi

10.

Lintula

11.

Keraamikon työssä, saven muotoilussa

12.

Taiga

13.

Rauhanpalkinto

14.

Cosmopolitan

15.

Garri Kasparov

16.

a) Kaunis mieli, b) Russell Crowe

17.

Hanukka

18.

Suomalainen jazz-muusikko

19.

Inger Nilsson

20.

Torx

21.

Silta

22.

Vihreät

23.

1960-luvulla (1965)

24.

a) Italiassa, b) Etelä-Afrikassa

25.

a) Endurossa (myös Motocross päädyttiin
hyväksymään),
b) Pesäpallossa

26.

Kittilän

66.

11.50

27.

Grönlanti

67.

Haitin

28.

Pyrrhos

68.

29.

Brontë

Juoksi tarun mukaan Marathonista Ateenaan tuomaan
voitonsanomaa

30.

Simojärvi

69.

Matti Rönkä

70.

Haminaan

71.

Liinahamari, Petsamossa

72.

Polderi

73.

Sadan vuoden yksinäisyys

74.

Musta aukko

75.

Windows 95

76.

Maalaiskartanoita

77.

Lontoon pormestari

78.

Nenä

79.

Tekken

80.

Tuija Lehtinen

31.

Farmari

32.

Vesipyörre, koski, rotko

33.

Pisimpään avaruudessa yhtäjaksoisesti ollut ihminen

34.

Karhumäki

35.

Sauber

36.

Jane Fonda

37.

Kantatie

38.

Kuubassa

39.

Ziggy Stardust

40.

Heimlichin ote

