OTKY:n jäsentapaaminen, 2.10.2010.
Kysymykset – Juha Salonen
1.

Ketkä ovat Oulun apulaiskaupunginjohtajat?

2.

Kuka legendaarinen kitaristi tunnetaan nimellä ”Slow Hand”?

3.

Suomessa peräkärryjen rekisterikilvet voivat alkaa kahdella eri kirjaimella, millä?

4.

Mikä nisäkäs? Se on luokiteltu Suomesta hävinneeksi. Käytännössä se hävisi Suomesta jo
1950-luvulla, viimeinen varmistettu havainto on Sotkamosta vuodelta 1992. Euroopassa
sitä tavataan edelleen mm. Ranskassa, Espanjassa, Romaniassa, Ukrainassa ja Venäjällä.

5.

Minkä nimisen varustamon alus Titanic oli?

6.

Minkä valtion lipussa ja myös vaakunassa on kuvattuna Yrjön Risti -kunniamerkki (George
Cross)?

7.

Millä tutummalla nimellä tunnetaan säännöllinen heksaedri?

8.

Minkä kahden nykyvaltion rajajokena virtaa Yalu-joki, paikallisella nimellä Amnok?
Strategisen sijaintinsa johdosta sen ympäristössä on käyty taisteluja ainakin kolmessa eri
sodassa, vuosina 1894 - 95, 1904 - 05 sekä 1950 – 53.

9.

Mitä ja missä ovat Suomen neito, Veronkantaja, Eränkävijä ja Kauppias?

10.

Lokakuussa 1936 aloitettiin Ouluun säännöllinen lentoliikenne, kun valmistui ensimmäinen
lentokenttä, paremminkin lentopaikka. Minkä niminen se oli, nimi tulee sijaintipaikasta.

11.

Kenet Fidel Castro joukkoineen syrjäytti Kuuban johdosta 1959? Kuka oli Kuuban
diktaattori ennen Castroa?

12.

Kummalla on enemmän aikuisten arvokisamitaleja (MM ja Olympia), Harri vai Marja-Liisa
Kirvesniemellä (Hämäläinen)?

13.

Millä nimellä tunnetaan julkisuudessa Jorma Piisinen (syntynyt 1960)?

14.

Mitä rotua on Tintin Milou-koira? Mahdollisimman tarkka vastaus. Vinkki: rotunimitys
koostuu kahdesta yhdyssanasta.

15.

Jos poltat (tai räjäytät) vetyä, mitä ainetta on palamisjäännös?

16.

Aki Kaurismäki ohjasi vuosina 1986 - 1990 kolme elokuvaa eli ns. työläistrilogian. Ohjaaja
itse puhui aluksi luuseritrilogiasta. Mainitse kaksi trilogian elokuvista.

17.

Minkä maan korkein vuori on 6267 metriä korkea Chimborazo? Vuorella on kaksi
erityispiirrettä: vuoren rinteillä on päiväntasaajan korkein kohta ja se on maapallon
litistyneisyyden takia korkein, jos kriteerinä käytetään etäisyyttä maapallon keskipisteestä.

18.

Minkä nimiset henkilöt (roolinimet) ovat pääosissa Stieg Larssonin Millennium-trilogiassa?

19.

Mitkä järvet Vuotson kanava yhdistää toisiinsa?

20.

Mikä oululainen seura pelasi lentopallon SM-sarjassa vuosina 1980 - 86? Kuka nykyäänkin
näkyvästi Oulussa esillä oleva oli joukkueen passari vuoteen 1983 asti?

21.

Minkä maalainen lentoyhtiö on Ryanair?

22.

Missä Pohjois-Pohjanmaan kaupungissa sijaitsee vanha kauppa- ja markkinapaikka
Plassi?

23.

Missä pelissä voidaan suorittaa ohestalyönti? Mutta ei ole pakko jos ei taho.

24.

Mikä on litroissa mitattuna ollut viime vuosina Alkon myydyin tuote?

25.

Vuorisaarnaa pidetään yhtenä Jeesuksen tunnetuimmista saarnoista. Vuorisaarnassa on
mm. Isä meidän -rukous. Kenen evankeliumista vuorisaarna löytyy raamatusta?

26.

Levyraati oli takavuosikymmenien suosikkiohjelma, jota esitettiin 1961 - 2005. Kuka toimi

raadin toistaiseksi viimeisenä vetäjänä vuosina 2003 – 05?
27.

Kuka näki kenet kylvyssä legendaarisessa M.A. Nummisen hitissä vuodelta 1972?
Kyseessä on siis kappale, jossa pohje vilahtaa ja joskus näkyy melkeinpä ”aah”. Kysytään
henkilöiden etunimiä.

28.

Mille Karibian alueen valtiolle kuuluu saari nimeltä Isla de la Juventud eli Nuoruuden saari?
Saari on pinta-alaltaan kyseisen valtion toiseksi suurin.

29.

Rausingin suku on yksi Ruotsin vaikutusvaltaisimpia ja varakkaimpia teollisuussukuja. Millä
teollisuuden alalla suku on luonut omaisuutensa? Heidän tuotteensa on koskettanut kaikkia
meitä tavalla tai toisella, useita monta kertaa päivässä. Kyseessä ei ole WC-paperi.

30.

Kuka oli Lyydian viimeinen ja tunnetuin kuningas? Persialaiset kukistivat hänet 564 eaa.
Hänen nimensä on jäänyt elämään ja tunnetaan edelleen yleisesti ja käytetään
vertauksissa. Eräs Ankkalinnan sivuhenkilökin on nimetty tämän kuninkaan (ominaisuuden)
mukaan.

31.

Ketkä neljä muodostivat Kummelin ydinryhmän 1990-luvun alkupuolella?

32.

Musta ryssä ja Valkovenäläinen ovat juomasekoituksia. Mitä kahta alkoholia tulee
molempiin juomiin?

33.

Keitä ovat Jens Kyllönen, Thomas Wahlroos, Patrik Antonius ja Ilari Sahamies?

34.

Minkä Afrikan valtion pääkaupunki sijaitsee lähimpänä 0-meridiaania?

35.

Afrikan mantereella sijaitsevista valtioista kolme on kuningaskuntia, mitkä?

36.

36. Kara eli karamboli eli carambole on yksi biljardin eri lajeista. Se kuitenkin poikkeaa
erittäin selvästi muista suosituimmista lajeista (pool, snooker, kaisa). Miten?

37.

Mikä on tämä suomalainen, nimipäiväkalenterista löytyvä, naisen nimi? Se on adjektiivi,
nimipäiväkalenterista löytyy myös kyseisen adjektiivin superlatiivimuoto.

38.

Mikä kaupunki on Ruotsin elokuvateollisuuden keskus? Siellä tuotetaan nykyisin yli puolet
ruotsalaiselokuvista. Myös energiayhtiö Vattenfallin syntyhistoria liittyy tähän kaupunkiin.
Elokuvayhteyksissä kaupungista käytetään myös Hollywood, Bollywood –tyylistä nimitystä,
joka koostuu kaupungin nimen kahdesta ensimmäisestä kirjaimesta sekä -ollywoodlopusta.

39.

Mitä mitataan VEI-indeksillä? Sen asteikko on 0 - 8.

40.

Mikä sama sana on sekä seurapeli, syötävä (tuotemerkki eli syötävän tuotteen nimi) ja
kuuluisan, 1928 syntyneen, muusikon sukunimi?

41.

Mikä Suomen kunta tai kaupunki on eteläisin poronhoitoalueella? Se on siis kokonaan
poronhoitoaluetta.

42.

Mistä kahdesta Oulun naapurikunnasta löytyy Oulun ortodoksisen seurakunnan tsasouna?

43.

Mikä sijoittaja ja liikemies Veikko Lesonen on koulutukseltaan?

44.

Minkä tv-sarjan keskeisiä tapahtumapaikkoja on pubi nimeltä Villapakka (Woolpack)?

45.

Kaakkois-Aasian tsunamissa kuoli yli 200000 ihmistä. Minkä valtion alueella kuolleita oli
toiseksi eniten ja missä valtiossa kuolivat kauimmaiset uhrit (siis mitattuna järistyksen
keskipisteestä)?

46.

Kuka suomalainen näyttelijä? Hän on näytellyt monissa elokuvissa ja tv-sarjoissa. Parhaan
miespääosan Jussi-palkinnon hän on saanut 2000-luvulla. Hän on juontanut monia tvohjelmia ja toimii juontajana myös radio Novassa. Hänen täyskaimansa voitti Maailman
vahvin mies -kilpailun vuonna 2000.

47.

Minkä urheilulajin kilpailu ja massatapahtuma on Hollannissa järjestettävä alkuperäinen
Elfstedentocht, vapaasti suomennettuna "yhdentoista kaupungin kierros"? Viimeksi tämä
Hollannissa suuren suosion saavuttanut kansanjuhla järjestettiin v. 1997.

48.

Mille valtiolle kuuluu saaristo nimeltä The World? Saarista käytetään myös nimitystä Globe

Islands, saaristoon kuuluu noin 300 saarta.
49.

Minkä alkuaineen nimellä alkavan yhtyeen muodostivat Jussi Rainio ja Rami Alanko?
Yhtyeen menestysvuodet olivat 1990-luvun alkupuoliskolla, tunnettuja kappaleita olivat mm.
”Kemiaa” ja ”Polku”.

50.

Missä joessa sijaitsevat Seitenoikean, Aittokosken ja Ämmän voimalaitokset?

51.

Nettipalstoilla törmää usein lyhenteeseen LOL, nykyisin se on leviämässä jo
puhekieleenkin. Mitä se tarkoittaa?

52.

Majakkasaari, suomalaisen runoilija, raahelainen yhtye ja vanha Lapin murresana, joka
tarkoittaa kirnupiimää tai vastaavaa juomaa. Eli mikä sana?

53.

Mikä on Vapepa (lyhenne)?

54.

Mikä vuosi on kyseessä? Iranin-Irakin sota päättyi, Vihreä liitto rekisteröityi puolueeksi, Kari
Kairamo kuoli ja toistaiseksi viimeisin sellainen vuosi, ettei autourheilun F1-sarjassa
suomalainen ajaja ajanut yhtään osakilpailua.

55.

Mikä lintu? Se on Luxemburgin kansallislintu, linnun nimen alkua voi käyttää nimityksenä
joistakin ihmisistä. Se on osittaismuuttaja eli osa kannasta talvehtii Suomessa, joskin
kuolee kovina talvina.

56.

Saavuttaakseen Mensan jäsenyyden on nykyisin saavutettava älykkyysosamäärä 131
(keski-hajonta 15, ennen 148 ja 24). Kuinka monta prosenttia ihmisistä saavuttaa tuon
rajan?

57.

10, 20 ja 50 sentin kolikot valmistetaan Nordic Gold -metalliseoksesta. Mistä neljästä
metallista se koostuu?

58.

Missä Italian kaupungissa sijaitsee paavin kesäasunto? Siellä sijaitsee myös Vatikaanin
observatorion päämaja, itse observatorio siirrettiin Arizonaan 80-luvulla. Kaupunki sijaitsee
noin 20-30 km Roomasta ja siellä sijaitsevalla Lago Albano -järvellä järjestettiin Rooman
olympialaisten soutu- ja melontakilpailut vuonna 1960.

59.

Bloomsday on tiettyjen piirien juhlapäivä, jota vietetään 16.6 ympäri maailmaa. Minkä takia/
kunniaksi sitä vietetään?.

60.

Mistä ihmisellä voi löytyä afta, kirjoitetaan pienillä, ei siis lyhenne AFTA (Kaakkois-)Aasian
vapaakauppa-alue?

kuva A
Mikä on suurin
pistemäärä, jonka
voi saada yhdellä
tikalla dartsissa eli
"bubitikassa"?

kuva B
Ketkä ovat kuvassa?
Kysytään näyttelijöiden
sukunimiä ja roolihenkilöiden
etunimiä.

kuva C
Minkä nimiseen ryhmään
miehet kuuluvat?

kuva D. Kuka on kuvassa? BONUSPISTE: Keksi kuvien henkilöitä yhdistävä sana.

Vastaukset
1.

Timo Kenakkala ja Sinikka Salo (0,5p/nimi)

2.

Eric Clapton

3.

P tai W (0,5p/kirjain)

4.

Vesikko

5.

White Star Line

6.

Maltan. Yrjön Risti on korkein Britannian myöntämä kunniamerkki. Yleensä se annetaan
yksityishenkilöille, mutta kahdesti se on jaettu yhteisölle. Malta sai kunniamerkin vuonna
1942.

7.

Kuutio (säännöllinen kuusitahokas)

8.

Kiinan ja Pohjois-Korean. (Kiinan - Japanin sota, Venäjän - Japanin sota ja Korean sota;
0,5p/valtio).

9.

Wäinö Aaltosen veistämät Pirkkalaisveistokset Tampereen Hämeensillalla, paljastettu 1929
(0,5p/osio).

10.

Oritkari

11.

Fulgencio Batista

12.

Marja-Liisalla 15 (1978-94; 6-5-4), Harrilla 14 (1980-98; 1-3-10; viesteistä 10)

13.

Remontti-Reiska

14.

Karkeakarvainen kettuterrieri (pisteytys: terrieri 0,5p; kettuterrieri 0,75p ja täydellinen
vastaus 1p)

15.

Vettä

16.

Varjoja paratiisissa (1986), Ariel (1988) ja Tulitikkutehtaan tyttö (1990) (0,5p/elokuva).

17.

Ecuador

18.

Lisbeth Salander ja Mikael Blomqvist

19.

Lokan ja Porttipahdan tekojärvet (0,5p / järvi).

20.

Oulun Kisko ja Timo Kenakkala (0,5p / nimi).

21.

Irlantilainen

22.

Kalajoella

23.

Shakissa, se on sotilaiden erikoissiirto, lisätty sääntöihin ilmeisesti 1500-luvulla

24.

Original Gin Long Drink eli Lonkero. Vuonna 2009 n. 6 miljoonaa ltr (Kossu 4,5), vuonna
2008 n. 7 miljoona ltr (Kossu 5)

25.

Matteuksen

26.

Ruben Stiller, häntä edelsi Rakel Lignell

27.

Helmer-herra näki Helga-neidin (0,5p / nimi)

28.

Kuuballe

29.

Pakkausteollisuus, Tetrapak. Päätuotteita ovat olleet kartonkiset juoma- ja
elintarvikepakkaukset, pakkauskoneet. Ensimmäinen tuote tetraedrin muotoinen pakkaus
tuli 1950-luvun alussa.

30.

Kroisos (rikas kuin Kroisos; Kroisos Pennonen)

31.

Heikki Silvennoinen, Timo Kahilainen, Heikki Hela ja Olli Keskinen (0,25p / nimi).

32.

Vodkaa ja kahvilikööriä. Lisäksi jäitä, valkovenäläiseen myös maitoa (0,5p / juoma)

33.

Suomalaisia pokeriammattilaisia

34.

Ghanan (Accra)

35.

Lesotho, Marokko ja Swazimaa (0,5p / valtio)

36.

Siinä ei ole lainkaan pusseja. Osumia lyödään toisiin palloihin monen vallin kautta, myös
pieniä keiloja käytetään.

37.

Hellä (Hellin)

38.

Trollhättan (Trollywood)

39.

Tulivuorten purkausten räjähdysasteikko (Volcanic Explosivity Index). Se lasketaan
purkaustuotteiden tilavuudesta, purkauspilven korkeudesta ja havaitusta voimakkuudesta.

40.

Domino (dominopeli, -keksi ja Fats Domino)

41.

Hyrynsalmi

42.

Haukiputaalta ja Muhokselta (0,5p / kunta).

43.

Konerakennusteknikko (Kemi)

44.

Emmerdalen

45.

Sri Lankassa (n. 35 000; Indonesia 150 000, Intia 16 000) ja Etelä-Afrikka (2 uhria)

46.

Janne Virtanen

47.

(Retki)luistelun. Jääolosuhteiden vuoksi kilpailu pystytään järjestämään harvoin. Reitti, joka
kulkee pitkin kanavia ja kanaaleita, on pituudeltaan n. 200 km ja jäätä on olltava
kauttaaltaan vähintään 15 cm. Pyöräilyyn on kehitetty vastaava tapahtuma ja se pystytään
järjestämään vuosittain.

48.

Arabiemiraateille (Dubai), keinotekoiset saaret

49.

Neon 2

50.

Emäjoessa

51.

Paljon naurua, ääneen nauramista jne. (Loughing out loud tai lots of laughs)

52.

Harmaja

53.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Auttaa viranomaisia mm. kadonneiden ja eksyneiden
etsinnöissä.

54.

1988

55.

Hippiäinen

56.

2%

57.

Kupari (89%), alumiini (5%), sinkki (5%) ja tina (1%)

58.

Castel Gandolfo

59.

James Joycen Odysseus-kirjan. Kirjan tapahtumat sijoittuvat 16.6.1904 ja kirjan päähenkilö
on Leopold Bloom. Aamiaiseksi syödään munuaisia.

60.

Suusta, limakalvoilla esiintyvä haavauma.

A

60 eli tripla 20

B

John Travolta ja Olivia Newton-John, roolinimet (elokuvassa Grease) Danny ja Sandy

C

Jackass ("Ameriikan Duudsonit")

D

1) Uljanov eli Lenin, 2) Dzugasvili eli Stalin 3) Chaplin 4) Juha Vuorinen (0,25p / nimi).
Yhdistävä sana: diktaattori.

