OTKY:n jäsentapaamisen parikilpailu 5.12.2009
1. Kuka on kuvassa? (0,5 pistettä / nimi)

a)

b)

c)

2. Kuka on kuvassa? (0,5 pistettä / nimi; c-kohdassa sekä näyttelijän että roolihahmon nimi)

a)

b)

c)

b) tekemä?

c) muistomerkki?

3. Kenen (0,5 pistettä / nimi)

a) tekemä?

4. a) Mikä kaupunki on Suomen virallinen joulukaupunki? b) Kenen joululevy on nimeltään Joulupukin
juhannusyö? c) Mikä Helsingin katu on Suomen virallinen joulukatu? d) Mistä Afrikan maasta tiernapojista
tuttu murjaanikansa on lähtöisin? (0,5 piste / vastaus)
5. Minkä maan alaisuudesta Alankomaat julistautui itsenäiseksi 1581?
6. Kuka näyttelijä esiintyi kolmessa ensimmäisessä Komisario Palmu–elokuvassa, mutta joka kerta eri
roolissa? Roolinimet olivat: Aimo Rykämö, Kurt Kuurna ja toimittaja Nopsanen
7. Minkä yhtyeen muodostivat Jukka Orma, Jouko Hohko, Alf Forsman ja Ismo Alanko?

8. Mikä etuliite tarkoittaa 10-12? Samanniminen sarjakuvasankarikin on, seikkailee Fantasio-nimisen
kaverinsa kanssa.
9. Minkä kahden alkuaineen kemiallinen merkki on suomen kielen persoonapronomini? (1 piste / alkuaine)
10. Kenen v. 1943 syntyneen suomalaismiehen v 1999 ilmestynyt muistelmateos on nimeltään
Rinnanympärys 106? Lisävihje: Jope Ruonansuu on levyttänyt kyseisen miehen nimisen kappaleen.
11. Mistä sanoista tulee tietokonemaailmasta tuttu lyhenne PDF? (0,5 pistettä / sana)
12. Minkä valtameren osa (tai sivumeri) on Weddellinmeri?
13. Kuka on a) Ruotsin kruununprinsessa Victorian kihlattu? b) prinsessa Madeleinen kihlattu? c) Mikä on
prinsessojen sukunimi? (0,5 pistettä /nimi)
14. Islamilainen ajanlasku alkaa vuodesta 622. Minkä tapahtuman johdosta?
15. Kenen virka-asuntona toimii Brummerin talo?
16. Millä nimellä tunnetaan nykyisin sairaus, joka aiemmin tunnettiin nimillä pikkurokko, viides tauti tai
viides lastentauti?
17. Kumpi seuraavista mittayksiköistä on lyhyempi, 1 parsek (pc) vai 1 ångström (Å)?
18. a) Mikä on Kiinan suurin saari? b) Minkä Oulun läänin kunnan tai kaupungin ainoa järvi on Mourunginjärvi
(Mourunkijärvi)? (1 piste / vastaus)
19. Ketkä kaksi suomalaista on voittanut moottoripyöräilyn: a) trial-ajon maailmanmestaruuden?
b) motocross-ajon maailmanmestaruuden? (0,5 pistettä /mestari) c) Minkä merkkisellä moottoripyörällä
Jarno Saarinen voitti ratamoottoripyöräilyn maailmanmestaruuden 1972? (0,5 pistettä)
20. Mikä on veljessarjan sukunimi? (1 piste / nimi)
a) Harry, Albert, Sam ja Jack b) Alec, Daniel, Stephen ja William?
21. Minkä valtion viraston/laitoksen lyhenne on MIKES?
22. Mikä merkittävä seuraus oli syystalven 1724 tulvalla Oulujoessa?
23. a) Mikä on maapallon väkiluku 0,1 mrd tarkkuudella? b) Kuinka monta miljardia vuotta sitten tapahtui
alkuräjähdys eli universumin synty 0,1 miljardin vuoden tarkkuudella?
24. Mitkä valtiot erottaa salmi (kapein kohta), joka on nimetty edellisten jalkapalloilun EM-kisojen finaalin
ainoan maalin tehneen pelaajan sukunimikaiman mukaan? (1 piste / valtio)
25. Mikä valtio? Sitä pidetään voodoon syntysijoina, pinta-ala noin 113 000 km2, asukkaita noin 7
miljoonaa, laulaja Angelique Kidjo on sieltä kotoisin.
26. Mikä on tämä vierasperäinen sana? Se on keskiluku eli lukujoukon keskimmäinen arvo tai lukujoukossa
ollessa parillinen määrä lukuja keskimmäisten keskiarvo.
27. Kuka oli a) Napakymppi- b) Onnenpyörä-ohjelman alkuperäinen juontaja?
28. Mikä Neuvostoliiton hajotessa syntyneistä, nykyisistä itsenäisistä, valtioista (siis entinen
Neuvostotasavalta) on a) pinta-alaltaan pienin b) sijainniltaan eteläisin ?

29. Minkä kahden kaupungin välillä a) kulki alkuperäinen route 66 b) kulkee Suomen kantatie 66, josta Jussi
Raittinen lauloi alkuperäisen Get your kicks on route 66 sävelin. (0,5 pistettä / kaupunki)
30. Mikä tehtävä yhdisti seuraavia henkilöitä a) Akseli Anttila, Tuure Lehen, Inkeri Lehtinen, Paavo
Prokkonen, Mauritz Rosenberg ja Armas Äikiä? b) Antti Peltonen ja Hannu Koistinen? (1 piste / tehtävä)
31. Minkä maakunnan? (0,5 pistettä / vastaus)

a) maakuntalintu?

b) maakuntakasvi?

c) vaakuna?

32. (0,5 pistettä / kuva)

a) Mikä kuvio?

b) Minkä tuotteen logo?

c) Minkä tunnetun suomalaisyhtyeen logo?

33. Mikä..(0,5 pistettä / vastaus)

a) kaupunki?

b) kuvassa rahan toisella puolella?

c) liikuntaväline?

34. Kuka a) on nykyinen Helsingin Sanomien pilapiirtäjä? b) oli Helsingin Sanomien pilapiirtäjänä Kari
Suomalaisen ohella vuosina 1983-84? (1 piste / nimi)
35. Millä toisella nimellä (kauppanimi) tunnetaan kielikampela (Solea solea), jota yleisesti pidetään
maultaan maailman kampelalajeista parhaimpana?
36. Kuka on a) Palestiinan itsehallintoalueen b) Israelin presidentti? (1 piste / presidentti)
37. Lasse Viren voitti urallaan neljä olympiakultaa. Luettele ne juoksijat, jotka jäivät Lassen perässä
olympiahopealle. (0,5 pistettä / juoksija)

38. Mitä vierasperäistä sanaa käytetään ruoasta joka on a) juutalaisten säännösten mukaista (kelvollinen ja
puhdas) ja b) islamin sääntöjen mukaista (puhdas tai sallittu) (1 piste / sana)
39. Suomeen tullaan perustamaan Selkämeren kansallispuisto. Tätä ennen on jo ollut neljä merellistä (tosin
uudessa on alueita mantereeltakin) kansallispuistoa. Luettele ne. (0,5 pistettä / kansallispuisto)
40. Mikä on kapellimestari Esa-Pekka Salosen "oma" soitin? Opiskeli Sibelius-Akatemiassa säveltä-misen ja
orkesterinjohdon ohella. Soitti sitä myös Piirpauke: Konevitsan kirkonkellot –kappaleella.
41. Minkä niminen on Liverpoolin kotistadionin Anfield Roadin legendaarinen fanikatsomo? Lisäämällä
yhden vokaalin tähän kolmikirjaimiseen nimeen, saadaan tunnetun artistin etunimi.
42. Kuka sittemmin Suomen pääministerinäkin toiminut filosofian tohtori on toiminut myös metsän-hoidon
professorina Helsingin yliopistossa sekä metsähallituksen ylijohtajana. Hän myös kehitti vuonna 1909
metsätyyppiopin. Kansan parissa hän lienee tunnetumpi eräästä ei-tieteellisestä "saavutuksestaan"(malliCajander).
43. Suomessa esiintyy nykyisin vakituisesti (pesii) kahdeksan eri varisten heimoon kuuluvia lintuja, luettele
ne. (0,25 pistettä / lintu)
44. Millä nimellä tunnetaan parhaiten kappale, joka alkuperäiseltä nimeltään on Comme d'habitude?
45. YK:n peruskirjan allekirjoitti vuonna 1945 San Franciscossa 51 valtiota. Mitkä kaksi pohjoismaata
kuuluivat tuohon joukkoon ja olivat siten YK:n perustajajäseniä? (1 piste / maa)
46. Missä Pohjois-Irlannin kaupungissa tapahtui 1972 verinen sunnuntai, jossa brittisotilaiden luo-teihin
kuoli 14 ihmistä. Kaupunki on Pohjois-Irlannin toiseksi suurin ja koko Irlannin neljänneksi suurin.
Tapahtuma on inspiroinut lukuisia taiteilijoita, ehkä tunnetuin aiheesta syntynyt kappale on U2:n Sunday,
bloody sunday.
47. Helsingin olympialaisten alla Alkoholiliike toi markkinoille kaksi valmiiksi pullotettua long drink –
tyyppistä juomaa helpottamaan ravintoloiden henkilökuntia kisavieraiden ruuhkassa. Molemmat
alkuperäiset long drinkit olivat alkoholin ja limonadin sekoituksia. Mistä juomista nämä oli sekoitettu?
Toinen limonadi on selkeästi merkki. (0,5 pistettä / juoma)
48. Mitä vanhoja ovat Helsingin Pihlajamäessä sijaitsevat, 1990-luvulla löytyneet, yleisökilpailussa viime
vuonna nimensä saaneet, Aarnipata ja Rauninmalja?
49. Mitkä kolme lajia/osuutta kuuluvat hirvenhiihtoon? (0,5 pistettä / laji)
50. Nykyisen kouluopetuksen mukaan suomen kielessä on 14 sijamuotoa entisen 15 sijasta. Mikä sija-muoto
(vanha rinnakkaisnimi kohdanto,) on "alennettu" ja sitä pidetään vain kahden muun sija-muodon
käyttötapana (nominatiivin ja genetiivin).
50 + 1. Mistä Suomen kunnasta kuvan maisema on?

VASTAUKSET:
1. a) Jim Morrison b) Tapio Wirkkala c) Linus Torvalds
2. a) Fredrik Pacius b) Tiivi-Taavi (englanniksi Tinky-Winky) c) Touko-Pouko, Jukka Rasila
3. a) Kaarlo Mikkonen (Oulun toripolliisi-patsas) b) Eila Hiltunen c) Mika Waltari (Kuningasajatus; Veikko
Hirvimäki)
4. a) Turku b) M.A. Numminen c) Aleksanterinkatu d) Mauritaniasta
5. Espanjan
6. Pentti Siimes
7. Sielun Veljet
8. Piko
9. Telluuri (Te) ja Helium (He)
10. Mattiesko Hytönen
11. Portable Document Format
12. Atlantin valtameren
13. a) Daniel Westling b) Jonas Bergström c) Bernadotte
14. Profeetta Muhammedin muutto (tai pako) eli hidzra, Mekasta Medinaan
15. Helsingin kaupunginjohtajan eli ylipormestarin (Aleksanterinkatu 14)
16. Parvorokko
17. Ångström. Ångström (Å) on 10-10 m eli 0,1 nm. Parsek (pc) eli parallaksisekunti on n. 3,26 valovuotta
18. a) Hainan Dao b) Kempele
19. a) Yrjö Vesterinen (-76, -77, -78) ja Tommi Ahvala (-92) b) Heikki Mikkola (-74, -76, -77, -78) ja Pekka
Vehkonen (-85) c) Yamaha (250 cm)3
20. a) Warner (Wonskolaser, Puolan juutalaisia Kanadassa, 1. teatteri 1903, perustivat Warner Brosin 1918
b) Baldwin (näyttelijöitä)
21. Mittatekniikan keskus
22. Hyydepato tukki jokisuiston uomat niin tehokkaasti että vesi raivosi itselleen tien Toppilan tilalla
kulkevaa pientä ojaa pitkin. Syntyi Toppilansalmi ja siihen perustettiin Toppilan satama.
23. a) 6,8 mrd vuotta b) 13,7 mrd vuotta
24. Australia ja Papua-Uusi-Guinea (Torresinsalmi)
25. Benin
26. Mediaani
27. a) Markus Similä (sittemmin Kari Salmelainen) b) Kim Floor (sittemmin Janne Porkka)
28. a) Armenia b) Turkmenistan
29. a) Chicago ja Los Angeles b) Orivesi ja Lapua
30. a) He olivat Terijoen, eli Kuusisen, eli Suomen kansanhallituksen ministereitä b)Suomen Unelmien
poikamies -sarjan poikamiehet
31. a) Kainuu (kuukkeli) b) Satakunta (tyrni) c) Päijät-Häme
32. a) Tursaan sydän tai mursun sydän b) Mozilla Firefox (selain) c) HIM
33. a) Toronto (CN Tower) b) Suomenlinnan kuninkaanportti c) Skike (skate + bike)
34. a) Henrik Karlsson b) Mauri Kunnas
35. Meriantura
36. a) Mahmud Abbas (2005--) b) Shimon Peres (2007--)
37. 1972; 5000m Mohammede Gammoudi (Tunisia) ja 10000m Emiel Puttemans (Belgia). 1976; 5000m
Dick Quax (Uusi-Seelanti) ja 10000m Carlos Lopes (Portugali)
38. a) kosher (tai koser) b) halal
39. Perämeren, Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistot.
40. Käyrätorvi
41. (The) Kop
42. Aimo Kaarlo Cajander

43. Harakka, kuukkeli, korppi, mustavaris, naakka, närhi, pähkinähakki ja varis. (Idännaakasta yksittäinen,
tosin varma, havainto 1800-luvulta.)
44. My way
45. Norja ja Tanska
46. Londonderry, käytetään myös muotoa Derry. Iiriksi Doire (Dhoire).
47. gini ja greippilimonadi sekä brandy ja Pommac.
48. Hiidenkirnuja, ovat Suomen vanhimmat tunnetut, ainakin yli 50000, ehkä yli 100000 vuotta.
49. Ammunta, hiihto ja etäisyyden arviointi.
50. Akkusatiivi
50 + 1. Sodankylä (Nattaset)

TULOKSET:
1. Sakari Jussila ja Eero Ylitalo 50,75
2. Aki Huovinen ja Pertti Huovinen 47
3. Risto Kohonen ja Pekka Mikkola 46,5
4. Pekka Jokivartio ja Juha Pohjonen 41,25
5. Matti Korvala ja Antero Virkkunen 35,25
5. Juha Porma ja Seppo Säkkinen 35,25
7. Jukka Karjalainen ja Jukka Toijonen 32,75
8. Hannu Verronen ja Klaus Vesa 32,25

