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KYSYMYKSET
1.

Toissa viikolla lehtihyllyistä löytyi Työmies-niminen
sanomalehti, jota tällä nimellä on viimeksi julkaistu
vuosina 1895-1918. Myöhemmin lehdellä on ollut
lukuisia nimivariaatioita. Millä nimellä tämä julkaisu
nykyään tunnetaan? (2p.)

2.

Kuka on Jari Aarnion asianajaja sekä Trevoc- että
ns. Hasistynnyrijutussa? (2p.)

3.

Jos ihminen beatifikoidaan, hänet julistetaan
a) varattomaksi b) ei-toivotuksi c) autuaaksi vai
d) kuolleeksi. (2p.)

4.

Missä kaupungissa Auguste Rodinin tunnettu
"Ajattelija"-patsas sijaitsee? (2p.)

5.

Kenen eurooppalaisen ohjaajan teoksia ovat mm.
"Dogville", "Antichrist", "Manderlay" ja "Breaking The
Waves"? (2p.)

6.

Kuka on Euroopan komission puheenjohtaja? (2p.)

7.

Mihin tautiin kuolee vuosittain vajaa kaksi miljoonaa
ihmistä? Kolmen viime vuosikymmenen aikana tauti
on tappanut yli 25 miljoonaa ihmistä. Suomessa
siihen kuolee vuosittain 15-30 ihmistä. Tartuntatapauksista 69 % on Saharan eteläpuolisessa
Afrikassa. (2p.)

8.

Minkä vuosina 1928-1993 toimineen kotimaisen
yrityksen tuotemalleja olivat mm. Manhattan, Boston
ja Messina? Yrityksen nimessä on mainittuna
tehtaan paikkakunta. (2p.)

9.

Minkälaista juotavaa on unkarilainen tokaiji?
a) Likööriä, b) viiniä, c) vodkaa vai d) olutta (2p.)

18.

Mainitkaa kolme kokoonpanoa, jotka osallistuivat
alkuperäiselle Tuuliajolla-rockkiertueelle vuonna
1981. (3p.)

________________________________________
1.

Minkä maalainen lentokonevalmistaja Bombardier
on? (2p.)

2.

Kuka on ainoa mäkihyppääjä, joka on voittanut
henkilökohtaista olympiakultaa sekä perinteisellä
tyylillä, että myös ns. V-tyylillä? (2p.)

3.

Kuka kotimainen naisartisti esittää kappaleen
"Tunteisiin", joka tunnetaan tv-sarja "Salattujen
Elämien" tunnuskappaleena. (2p.)

4.

Minkä maan pääkaupunki on Paramaribo? (2p.)

5.

Kreikkalaisessa mytologiassa hän on jättikokoinen
metsästäjä, Poseidonin ja Euryalen poika. Epäonninen rakkaus Meropeen sokeuttaa hänet. Toiselta
nimeltä tämä tähdistö tunnetaan Osiriksen tähdistönä ja DC Comicsin sarjakuvissa hän on Darkseidin
poika. (2p.)

6.

Minkä niminen on Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus? Lyhenne tarkoittaa myös dieselöljyä. (2p.)

7.

Uuden aallon elokuvakritiikissä ohjaajan merkitys
nähtiin entistä vahvempana osana elokuvan taiteellisuutta. Millä nimellä kutsutaan tätä elokuvan uuden
aallon ohjaajatyyppiä, jossa hänen oma henkilökohtainen näkemys ja persoonallinen jälki ovat läsnä?
(Termi on ranskaa, kuusikirjaiminen.) (2p.)

8.

Mikä nimi yhdistää sekä konekiväärityyppiä että
helsinkiläistä ja rovaniemeläistä elokuvateatteria?
Tämän niminen laulaja löytyy myös Prodigyyhtyeestä. (2p.)

9.

Kenen vuosina 1920-1992 eläneen tieteiskirjailijan
ja biokemistin teoksia ovat mm. "Säätiö"-ja "Robotti"sarja. Hän kuoli saatuaan HIV:in ja sittemmin
AIDS:in sydänleikkauksen yhteydessä suoritetussa
verensiirrossa. (2p.)

10.

Kenen pohjoismaalaisen kirjailijan satuteoksia ovat
"Prinsessa ja herne", "Janne Tomppeli" sekä "Pieni
tulitikkutyttö"? Kirjailija eli vuosina 1805-75. (2p.)

11.

Mikä vuonna 1930 ensikertaa järjestetty urheilutapahtuma on osallistujamäärältään maailman toiseksi
suurin kesäolympialaisten jälkeen? Kisat järjestetään neljän vuoden välein - viimeksi 2014
Glasgow'ssa. (2p.)

12.

Mitä ovat personalismo- sekä caudilismo-ilmiöt?
(2p.)

10.

Playboyssa on esiintynyt kolme suomalaista.
Mainitkaa kaksi heistä. (2p.)

13.

Minkä klassisen pelikonsolin julkaisu tapahtui Japanissa vuonna 1989, Euroopan unionin alueella 1990
ja Venäjällä vasta 1995? Sen myöhempiä seuraajia
ovat Pocket-, Light- ja Color-malliset konsolit. (2p.)

11.

Mistä maasta tulee olutmerkki Kingfisher? Kyseinen
merkki on maansa suosituin olutmerkki. (2p.)

12.

Mitä antofobiasta kärsivä pelkää sairaalloisesti?
(2p.)

13.

Millä kuusikirjaimisella sanalla kutsutaan Latinalaisessa Amerikassa ulkomaalaisia? Nimeä pidetään
halventavana ja useimmiten se tarkoittaa englantia
puhuvaa henkilöä. (2p.)

14.

Millä nimellä kutsutaan valtimonpullistumaa, joka on
yleinen kuolinsyy, myös kutsutaan? Nirvanalla on
tämänniminen vuonna 1996 julkaistu single. (2p.)

15.

Mikä on sähkövarauksen ja sähkövuon yksikkö SIjärjestelmässä? Sen tunnus on C. (2p.)

14.

Ketkä kaksi henkilöä esiintyvät jo klassikoksi
muodostuneesta "Tonnin seteli" sketsissä? (2p.)

15.

Mainitkaa kaksi heimoa, jotka taistelivat vastakkain
Ruandan sisällissodassa 1990-luvulla. (2p.)

16.

Mitä ovat palttina, toimikas sekä pomsi eli atlas?
(3p.)

17.

Mistä sanoista muodostuu Martti Ahtisaaren vuonna
2000 perustama CMI? (3p.)
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16.

Kuka oli historian ainoa Windsorin herttua? Hän
kuoli vuonna 1972 lapsettomana. (3p.)

17.

Mainitkaa kolme edelleen elossa olevaa
sarvikuonosukua/lajia? (3p.)

18.

Mainitkaa kolme 1970-luvulla NHL:n Stanley Cupin
voittanutta joukkuetta? (3p.)

VASTAUKSET
1.

Demokraatti

1.

kanadalainen

2.

Riitta Leppiniemi

2.

Jens Weissflog

3.

c) autuaaksi

3.

Anna Hanski

4.

Pariisissa

4.

Suriname

5.

Lars von Trier

5.

Orion

6.

Jean-Claude Juncker

6.

NAFTA

7.

HI-virus / AIDS

7.

auteur

8.

Salora

8.

Maxim

9.

b) viiniä

9.

Isaac Asimov

10.

H.C. Andersen

11.

Kansainyhteisön kisat / Commonwealth Games

12.

johtajien henkilökultteja

13.

Nintendo Game Boy

14.

Heikki Silvennoinen ja Timo Kahilainen

15.

hutut ja tutsit

16.

kudotun kankaan perussidoksia

17.

Crisis Management Initiative

18.

Eppu Normaali, Hassisen kone, Juice Leskinen ja Grand
Slam

10.

Gina Goldberg eli Tiina Virenius, Katariina Souri sekä Linda
Lampenius

11.

Intiasta

12.

kukkia

13.

gringo

14.

aneurysma

15.

coulombi

16.

Edward VIII

17.

Pensas-, iso- (valko-), sumatran-, jaavan- ja
intiansarvikuono, Myös vanhahtavat suippo- ja
leveähuulinimitykset tuottivat pisteen

18.

Boston Bruins, Montreal Canadiens, Philadelphia Flyersia
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