Tietokilpailun SM-kisat, Oulu 23.9.2017

Joukkueen nimi:

Joukkuekisa (3 x 20 kysymystä)

Osio 1

1. Minkä urheilulajin sekä naisten että miesten maailmanennätykset
on tehty välineellä, jonka merkki on UCS Spirit? Ennätysten tekijät
ovat myös olympiavoittajia.
2. Sosiaalinen verkkosivusto, jossa käyttäjät voivat jakaa linkkejä
kiinnostaviin verkkosivustoihin. Sen perustivat Steve Huffman ja
Alexis Ohanian vuonna 2005. Se mainostaa itseään nimellä "The
front page of Internet". Mikä on sivuston nimi?
3. Minkälaisessa asumuksessa asuvat mm. Pembroke, Österberg,
Reckhardt, Groundstroem...
4. Kuka suomalainen kenraali on kirjoittanut sotahistorian
klassikkoteoksen ”Suomen kohtalon ratkaisu Kannakselle 1944”?
5. Vuonna 1973 parhaan miespääosan Oscar-voittaja lähetti Sacheen
Littlefeatherin gaalaan kertomaan ettei ota palkintoa vastaan. Kuka
oli tämä näyttelijä ja mikä elokuva?
6. Kuka on valittu Suomen kansallisoopperan ja -baletin
pääjohtajaksi vuodesta 2018 alkaen? Hän aloittaa tehtävässä Päivi
Kärkkäisen jäädessä eläkkeelle
7. Minkä maan "pääkieli" on espanjan ja guarinin yhdistelmä nimeltä
jopará
8. Millä nimellä tunnemme paremmin hydroksyylihapon? Aine
tunnetaan paremmin muilla nimillä, mutta kyseistä nimeä käytetään,
kun halutaan todistaa ihmisten puutteelliset tiedot tieteestä.
9. Antiikin kreikassa oli lääketieteen isäksi sanottu Hippokrates
Koslainen, mutta minkä tieteen- alan edustajana Hippokrates
Khioslainen on tunnettu?
10. Suhmuran Santra on vanha suomalainen laulu, mutta minkä
kaupungin alueella Suhmuran kylä sijaitsee?
11. Minkä "pienen", mutta varsin olennaisen osan Helsingin
olympialaisia suunnitteli Aukusti Tuhka?

12. Tuntematon sotilas-elokuvassa viitataan hieman virheellisesti
(humoristisesti?) erääseen toiseen suomalaisen kirjallisuuden
klassikkoon sanoilla ”…ratsasti aukkoja katsellen”. Kuka ratsasti ja
missä? (Mikä on runon nimi johon tässä viitataan?)
13. Minkä taudin kuvasi ensimmäisenä hollantilainen lääkäri
Johannes Echtius 1541?
14. Sodan seurauksena Neuvostoliitolle luovutettuun Karjalaan
kuului kaksi kauppalaa. Mitkä?
15. Mihin vuonna 1971 valmistuneeseen dokumenttielokuvaansa
Jörn Donner on tehnyt jatko-osan tänä vuonna (2017)?
16. Mikä on taloudellisesti merkittävin kuusta vioittava
runkotuholainen? Se kuulu kaarnakuoriaisten alaheimoon. (Kuva)
17. Kuka oli Viron ensimmäinen presidentti?

18. Kaikki brasilialaiset tuntevat katastrofin nimeltä Maracanazo.
Mikä se oli?
19. Missä kaupungissa sijaitsee Pertti Pasasen patsas nimeltään
Speden kirnu? Hänelle pystytettin patsas, koska hän oli rahoittamassa
Isovuoren huipulla olevan rapaumaonkalon esillekaivuuta. Onkalo on
nimeltään Pirunpesä. (Kuva)
20. Juontaja kolmikko Jeremy Clarkson, Richard Hammond & James
May lähtivät BBC:n perinteisestä autoiluohjelmasta Top Gearista, ja
siirtyivät tekemään uutta ohjelmaa. Mikä on uuden ohjelman nimi?

Vastaukset
1. Seiväshyppy
2. Reddit
3. Wigwam
4. Karl Lennart Oesch
5. Marlon Brando (Kummisetä)
6. Gita Kadambi
7. Paraguay
8. Vesi
9. Matematiikka
10. Joensuu (entistä Pyhäselän kuntaa)
11. Helsingin kisojen olympiasoihdun
12. Döbeln Juuttaalla
13. Keripukki
14. Koivisto ja Lahdenpohja
15. Perkele - Kuvia Suomesta
16. Kirjanpainaja
17. Konstantin Päts
18. Vuoden 1950 jalkapallon MM - kotikisojen viimeisen loppusarjapelin tappio Uruguaylle
19. Kurikka (tarkemmin Jalasjärvi)
20. Grand Tour
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Joukkuekisa (3 x 20 kysymystä)

Osio 2

1. Mikä yhtiö oli myytyjen puhelimien kokonaismäärässä 3. vuonna
2017? Sen edelle nousivat vain Samsung ja Apple. Yhtiön perustaja
on Ren Zhenfei
2. Mikä on Intian brittiläisten siirtomaaisäntien kehittämä kuiva
maustesekoitus, jonka tarkoitus on helpottaa intialaistyylisten
ruokalajien tekemistä kotona Euroopassa.
3. Se on kiinankaalista tai muista kasviksista hapatettu korealainen
ruokalaji. Tulisuuden ja punaisen värinsä se saa mausteista, kuten
chileistä, sipulista, valkosipulista, retiisistä ja inkivääristä. Mikä
ruokalaji on kyseessä?
4. Bruce McLaren (1937) on kilpa-autoilija ja McLaren-tallin
perustaja, mutta mistä maasta hän on kotoisin?
5. Kenen suomalaisen säveltäjän ooppera on ”Pieni orjatar, jonka
kantaesitys oli 1824. Se perustuu satuun Ali Baba ja 40 rosvoa.
Uudessakaupungissa on hänen mukaansa nimetty kulttuuriviikko
6. Mikä paikka? Legendan mukaan se on Viron kansallissankarin
hautakumpu. Myös Viron parlamentti kokoontuu kyseisellä paikalla
olevassa linnoituksella. ”Pitkä Hermanni” – puolustustorni sijaitsee
mäen korkeimmalla kohdalla.
7. Mikä taidesuuntaus? Se loivat Max Ernst ja André Breton
vuonna 1919. Sen pyrkimyksenä ei ollut uudistaa taidetta tyylillisesti
vaan olemukseltaan ja kuvata ihmisen tiedostamatonta sielunelämää.
8. Kuka on Suomen eniten levyttänyt muusikko? Tämä v. 1934
syntynyt kitaristi on Gramexin mukaan ollut mukana 7302 levyllä.
9. Suomella oli kolme pääministeriä 2.03.1937 – 05.03.1943 välisenä
aikana. He kaikki kuuluivat Edistyspuolueeseen. Mainitse kaikki
kolme.
10. Mikä on nimeltään romaninaisen asun röyhelöinen yläosa?

11. Kuvassa on australialainen Omar-kissa, joka on kooltaan yksi
maailman suurimmista kotikissoista. Se kuuluu Maine coon kissarotuun. Mutta minkä niminen on maailman tunnetuin Main
Coon - rotuun kuuluva kissa? Sen omistaja on nimeltään Jonathan
“Jon” Arbuckle.

12. Minkälainen urheilulaji on meksikossa suuressa suosiossa oleva
“lucha libre”. Vaikka kyseessä on urheilulaji, se tunnetaan ehkä
parhaiten eräästä urheilijoiden käyttämästä asusteesta.
13. Karol Józef Wojtyła on yksi kauimmin erästä virkaa hoitaneista
ihmisistä, mutta mitä virkaa hän hoiti 27- vuotta?
14. Mikä on Charles Chaplinin viimeinen elokuva? Hän ohjasi
elokuva, mutta ei näytellyt siinä. Elokuvan pääosissa olivat Sophia
Loren ja Marlon Brando.
15. Minkälainen on ns. isolaattikieli?

16. 1600-luvulla esitettiin väittämä, jonka Andrew Wiles todisti vasta
1994. Kenen suuri lause tai viimeinen teoreema on kyseessä? (Kuva)
17. Britannian Chris Froomesta tuli vuonna 2017 kolmas pyöräilijä,
joka on voittanut samalla kaudella Ranskan ja Espanjan ympäriajot.
Mainitse toinen samaan saavutukseen pystyneistä. Vihje: edelliset
tuplamestaruusvuodet olivat 1963 ja 1978.
18. Minnesota Mining and Manufacturing Company perustettiin v.
1902. Millä luhyemmällä nimellä se nykyään tunnetaan? Se
valmistaa yli 55 000 erilaista tuotetta, joista tunnetuimpia ovat Postit-muistilaput ja Scotch-teipit.
19. Se on eliömaantieteellinen nimitys Indonesiassa sijaitsevalle
saariryhmälle, jonka erottavat Aasian ja Australian mannerjalustoista
syvän veden salmet. Se on nimetty vuosina 1823 - 1913 eläneen,
brittiläiset luonnontieteilijän mukaan.
20. Hän kuvitteellinen FBI:n asiamies. Sarjaa on käännetty
parillekymmenelle kielelle ja julkaistu yhteensä noin 850 miljoonaa
kappaletta. Suomessa näitä tarinoita kirjoitti mm. Seppo Tuisku.
Hänen voimakas nyrkiniskunsa tunnettaan nimellä "sepänsällin
spesiaali". Kuka on kyseessä?

16.

Vastaukset
1. Huawei
2. Curry
3. Kimchi
4. Uusi-Seelanti
5. Bernard Henrik Crusell
6. Toompean mäki
7. Surrealismi
8. Heikki Laurila
9. Aimo Cajander, Risto Ryti ja Jukka Wrangell
10. Röijy
11. Karvinen (Garfield)
12. (meksikolainen) vapaapaini
13. Paavi
14. Hong Kongin kreivitär (1967)
15. Ei sijoitu mihinkään kielikuntaan / ei ole tunnettuja eläviä eikä kuolleita sukukieliä
16. Fermat’n viimeinen teoreema
17. Ranskan Jacques Anquetil (1963) ja Ranskan Bernard Hinault (1978)
18. 3M
19. Wallacea
20. Jerry Cotton
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1. Islam on monoteistinen uskonto, mutta mitä sana Islam
kirjaimellisesti ottaen tarkoittaa?
2. Kuka amerikkalainen on tällä hetkellä Golfin maailmanlistan
kärkipaikalla?
3. Kuka oli Lotte Lenyan (1898-1981) kuuluisa säveltäjä-aviomies?
Mies teki yhteistyötä mm. Bertold Brechtin kanssa, ja hänen
kuuluisimpia sävellyksiään ovat mm. Kolmen pennin ooppera, Mack
The Knife ja Alabama Song. (Kuva)
4. Mitä ovat mauriainen, keltiäinen ja marskiviholainen?

5. Mikä on virallisesti Suomen suurin kraatteri (halkaisija 17 km)?

6. Kenen suomalaisen laulajan (1947 - 1987) ensimmäinen single oli
"Mun Sormuksein" vuodelta 1970?
7. Kenen filippiiniläinen aviomies oli Virgilio Hilario?

8. Etelä-Afrikan itäosassa ja Lesothossa sijaitsevat vuoret, jotka
nimensä perusteella sopisivat erityisen hyvin Game of Throneshahmolle Daenerys Targaryenille. Mikä on tämän n. 1100 kilometrin
mittaisen vuorijonon nimi, jonka korkein huippu on Thabana
Ntlenyana?
9. Hän oli suomalainen filosofi ja akateemikko (1916 – 2003).
Cambridgessa hän oli Ludwig Wittgensteinin läheinen työtoveri ja
seuraaja. Hän erikoistui filosofiseen logiikkaan, analyysiin,
kielifilosofiaan, mielenfilosofiaan sekä Charles Peircen läheiseen
tutkimukseen.
10. Minkä kasvin varressa titaani Prometeus toi jumalilta
varastamansa tulen ihmisille? Madeiran pääkaupunki on saanut
nimensä tämän kasvin mukaan.
11. Elokuun lopussa 2017 yksi nyrkkeilyn suurista nimistä Floyd
"Money" Mayweather kohtasi nyrkkeilyottelussa erään
vapaaottelijan. Kenet?

12. Kuka suomalainen rahamies (1949 – 2009)? Hän oli
taloustieteilijä, pääomasijoittaja ja Suomen ensimmäisiä sijoitusalan
julkisuuden henkilöitä. (kuva)
13. Kenen Oscar-palkitun ohjaajan elokuvia ovat mm. Porvariston
hillitty charmi, Kamarineidon päiväkirja, ja Vapauden aave?'
14. Kuka kirjailija on kirjoittanut Syrjästäkatsojan tarinoita-sarjan?
Sarjan aloitti ”Paimentyttö” vuonna 2013. Vuoteen 2017 mennessä
sarjasta on ilmestynyt 5-osaa, joista viimeisimman nimi on
”Ruokarouvan tytär” (2017).
15. Minkä niminen on kuvassa näkyvä noormarkkulalainen talo? Sen
suunnittelivat 1930-luvulla Alvar ja Aino Aalto.
16. Hän oli norjalainen upseeri ja äärioikeistolainen poliitikko, joka
toimi vuosina 1942–1945 kansallissosialistisen Saksan miehittämän
Norjan nukkehallituksen johtajana. Miehityksen jälkeen hänet
teloitettiin maanpetturuudesta, murhasta ja varkaudesta tuomittuna.
Kuka?
17. "Näin minä hyttysen: hyttynen, kuule, puhalla huiluuni sielu
ja henki! Aurinko paistaa, ei ole aikaa, hyrisi hyttynen, hämärän
renki, ja huiluni päivässä kiilsi." Minkä niminen laulu on kyseessä,
ja kuka on sen säveltänyt?
18. Mikä alkuaine? Se on yksi ilman jalokaasuista, ja ilman
massasta sitä on noin miljoonasosa. Tämän alkuaineen löysivät
William Ramsay ja Morris Travers vuonna 1898 tekemässään
kokeessa, jossa tutkittiin nestemäistä ilmaa. Nimellä on jotakin
tekemistä Jerry Siegelin ja Joe Shusterin luomien hahmojen kanssa.
19. Robert Louis Stevensonin kirja Tohtori Jekyll ja Herra Hyde.
Mikä oli kirjan mukaan Edward Hyden huomattavin piirre?
20. Mikä urheilulaji? Se koostuu kolmesta lajista: pujottelu, hypyt ja
kuviot. Nykyisistä aktiiveista menestynein suomalainen on Jutta
Menestrina (2 MM hopeaa, 2 EM hopeaa ja EM pronssi). HUOM!
EM-kisat pidetään syyskuussa 2017.

15.

Vastaukset
1. Alistumista
2. Dustin Johnson
3. Kurt Weill (1900 – 1950)
4. Muurahaislajeja
5. Lappajärvi
6. Rauli ”Badding” Somerjoki
7. Armi Kuuselan
8. Lohikäärmevuoret
9. Georg Henrik von Wright
10. Fenkoli
11. Conor McGregor
12. Pentti Kouri
13. Luis Bunuel
14. Enni Mustonen
15. Villa Mairea
16. Vidkun Quisling
17. Oskar Merikanto - Itkevä huilu
18. Krypton
19. Hänellä on saastainen sielu / Ei mikään. (“...melkein kääpiö, kalpea mies…”)
20. Vesihiihto

