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KYSYMYKSET
ALKUERÄ
1. Kuka aloittaa keväällä Oulun kaupungin teatterin
taiteellisena johtajana?
2.

Kenen laulajan (toistaiseksi) suurin hitti on vuodelta
1984, Jukka Alihangan säveltämä ”Lulu”?

3.

Kuka suomalainen arkkitehti? Hän eli 1910-77.
Oulussa hänen piirtämänsä on Nordean (KOP) talo
Kirkkokadulla, Oulujokivarteen hän suunnitteli useita
voimalaitosrakennuksia ja -kyliä. Myös mm.
Helsingin yliopiston Porthania-rakennus on hänen
suunnittelema. Hänen toinen vaimonsa oli näyttelijä
Rauni Luoma.

4.

Millä vuosikymmenellä Suomessa
a) homoseksuaaliset teot poistettiin rikoslaista?
b) homoseksuaalisuus lakkasi olemasta virallisesti
listattu sairaus?

5.

Missä toisessa Suomen kaupungissa Helsingin
lisäksi on Mannerheimin ratsastajapatsas? Se
paljastettiin aiemmin kuin Helsingin ratsastajapatsas.

6.

Mikä on ”kulta” -sanan monikon adessiivimuoto?

7.

Minkä niminen on Peter von Baghin ohjaama
dokumenttielokuva, joka kertoo ohjaajan nuoruuden
Oulusta? Elokuvan nimen lisämääre on ”pieni
elokuva 50-luvun Oulusta”.

8.

Syyskuun 11. on päivämäärä, joka muistetaan
tietysti vuoden 2001 terrori-iskusta. Sama päivämäärä on liikuttanut maailmaa aiemminkin. Tuolla
päivämäärällä tehtiin aikoinaan vallankaappaus,
jonka yhteydessä demokraattisesti valittu presidentti
sai surmansa. Tapahtumalla oli suuria ja näkyviä
seurannaisvaikutuksia myös Suomeen. Mistä
maasta on kysymys?

9.

Mistä kaupungista tulee tällä kaudella Valioliigan
a) eteläisin
b) pohjoisin joukkue?

10.

Minkä valtion tunnuslause on ”A mari usque ad
mare” - se on siis latinaa, suomeksi: ”mereltä
merelle”.

11.

Missä lajissa
a) Espanjan kuningas Juan Carlos
b) Monacon ruhtinas Albert II
on osallistunut olympialaisiin kilpailijana?

12.

Mikä tai mitä on zeniitti?

13.

Kuka suomalainen on voittanut Cannesin elokuvajuhlilla parhaan naisnäyttelijän palkinnon?

14.

Minkä maalainen on
a) kehitysministeri Pekka Haaviston
b) oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin
c) Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander
Stubbin puoliso?

15.

Mitä ovat mm. ”Rockstar”, ”Red Devil2, ”ED”, ”Mad
Croc”, ”Mixxed Up”? Kyseessä siis erisnimet.

16.

Mistä valtiosta sanottiin näin?
Siellä on kuusi kansallisuutta, viisi kieltä, neljä
etnistä ryhmää, kolme uskontoa, kaksi kirjaimistoa ja
yksi puolue.

17.

Mikä rauha on esitetty
viereisellä kartalla?

18.

Kuka suomalainen rokkari
ideoi ja julkaisi yhdessä
Kalevala Korun kanssa ”A
Star All Heart -korusarjan?
Korusarja julkaistiin viime
vuonna - kuvassa sarjaan
kuuluva korvakoru.

19.

Minkä kansainvälisen
valuutan (maksuvälineen) logo, merkki ja lyhenne?

฿,BTC

20.
a) Mikä peli?

b) Minkä yhtiön
logo?

c) Mikä peli?

21.

a) Kuka oululainen voitti viimeisimmän Suomen
”Idols”-kilpailun?
b) Nyt on menossa kolmas ”Voice of Finland” –
tuotantokausi, mainitse jompikumpi aiempien
kausien voittajista.

22.

Suomen miesten lento- ja koripallomaajoukkueet
ovat viime aikoina olleet hyvässä nosteessa. Missä
maassa pidetään elo-syyskuussa
a) lentopallon MM-kisat (jonne Suomi selvisi
pelaamalla)?
b) koripallon MM-kisat (jonne Suomen pääsi ns.
villillä kortilla)?
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23.

Suomen itsenäisyyspäivänä 6.12.1917 tapahtui
Pohjois-Amerikassa tuhoisa räjähdysonnettomuus
kaupungin satamassa, kun kaksi laivaa törmäsi
toisiinsa. Toisen lastina oli räjähdysaineita, jotka
räjähtivät tulipalon seurauksena - noin 2000 ihmistä
kuoli. Räjähdys oli voimakkain ihmisen aiheuttama
aina vuoteen 1945 asti. Kaupungissa on 2000luvulla pelattu jääkiekon MM-kisoja. Mikä kaupunki?

24.

Minkä valtakunnan kuningas oli Hammurabi?

25.

2000-luvulla kahden Euroopan valtion presidentit
ovat kuolleet lento-onnettomuudessa. Mitkä ovat
nämä valtiot?

26.

Missä TV-sarjassa oli poliisipäällikkönä
a) Frank Furillo
b) Kauko Junni?

27.

Matti Eskon suurin hitti, ”Rekkamies”, tehtiin alun
perin mainokseen. Menestyksen myötä kappaleesta
tehtiin ”oikea”, normaalimittainen biisi. Mitä tuotemerkkiä mainoksessa mainostettiin?

28.

Mikä valtio?
- presidenttinä on vuoden 2007 alusta toiminut
Rafael Correa.
- valuuttana USA:n dollari
- panamahattu on kotoisin tästä valtiosta
- ainoa olympiamitalisti on kävelijä Jefferson Perez
- suurin kaupunki, ja tärkein satamakaupunki, on
Guayaquil.
- asukkaita on noin 15 miljoonaa.
Fazerin siniseen käytettävä kaakao tuli alun perin
täältä ja Fazerin tiedottajan mukaan tulee edelleen.

29.

Millä nimellä
a) nykyisin virallisesti tunnetaan Jyväskylän
suurajot?
b) tunnettiin paremmin kilpailu, jonka virallinen nimi
oli Suomen suurajot?

30.

Mistä syystä Jorge Mario Bergoglio on nykyään
tunnettu?

31.

Mitä ovat kiehiset?

32.

Kreikkalaisen filosofi Empedokles (492 – 423 eaa.)
kehitti jaon, jonka mukaan maailmankaikkeus voitiin
jakaa neljään alkuaineeseen eli elementtiin. Neljää
ainetta kutsutaan nimellä klassiset alkuaineet. Mitkä
ne ovat? Yksikään niistä ei ole oikeasti alkuaine.

33. Ketä vuosina 1858 - 1947 elänyttä fyysikkoa
pidetään kvanttimekaniikan löytäjänä? Hän tutki
erityisesti mustan kappaleen säteilyä ja sai Nobelin
fysiikan palkinnon vuonna 1918. Hän pysyi Saksassa huolimatta natseista ja hänen poikansa oli osallisena Hitleriä vastaan tehdyssä salamurhayrityksessä ja teloitettiin vuonna 1944.

34. Ketä oululaista muusikkoa pidetään ilmakitaran
maailmanmestaruuskisojen ideoijana ja perustajana? Ensimmäiset MM-kisathan pidettiin 1996.
35. Minkä nimisen operaattorin verkossa soitettiin
maailman ensimmäinen GSM-puhelu vuonna
1991? Myös ensimmäinen tekstiviesti (1993)
lähetettiin ja ensimmäinen maksullinen soittoääni
(1998) ladattiin tämän operaattorin verkossa.
36.

Ihmisellä voi olla rotasisimi, mikä se on? Yleisempi
lapsilla, vähenee iän myötä mutta tavataan
aikuisillakin.

37.

Mikä vuonna 1969 perustettu, ja edelleen toimiva,
yhtye?
- otti nimensä Charles Dickensin
romaanissa David Copperfield
esiintyneestä hahmosta?
- Yhtye on esiintynyt myös Oulussa,
Kuusrockissa 1984.

38.

Ketkä mestarit ovat kuvassa? Yksi näistä on
roolihahmo, vaaditaan sekä näyttelijän että
roolihahmon sukunimi.

a)

b)

c)

)
)

)
39.

a)

40.

a)

Mistä yrityksestään kuvan henkilöt nousivat
menestykseen? Ei siis kysytä henkilöiden nimiä
vaan yritysten.

b)

Ketkä saman lajin maailmanmestarit ovat kuvassa?

b)
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VÄLIERÄ

FINAALI

1.

Mistä maasta on lähtöisin maailman toiseksi
kallein mauste, vanilja?

2.

Mitä on a) boulderointi b) suppaus c) twerkkaus?
Kaikki ovat fyysisiä ihmisen suorittamia.

3.

Suomessa on valittu vuoden urheilijaksi kolme
kertaa moottoriurheilulajin edustaja. Ketkä ovat
nämä kolme?

4.

Mikä saari on kuvassa?

a)

1.

Saloth Sar tunnettiin, ja muistetaan edelleen,
paremmin toisella, monien mielessä kauhua
herättävällä nimellään. Millä nimellä tämä
hirmumies tuli tunnetuksi?

2.

Mitä olivat Zoom, Ruutu, Non Stop ja Tapiiri?

3.

NHL:ssä on toistaiseksi valmentanut kaksi
eurooppalaista päävalmentajaa. Ketkä he olivat ja
mitä joukkueita he valmensivat?

4.

Mikä nimi ja mikä rotu ? (vasemmanpuoleisella)

5.

Ketkä elämänkumppanit? Pariskunta yhteishaudassakin - mutta eivät olleet naimisissa.

b)

5.

Mikä valtio?
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1.

Kari-Pekka Toivonen

2.

Tuula Amberla

3.

Aarne Ervi (vuoteen 1935 asti sukunimi oli Elers)

26.

a) Hill Street Blues
b) Taivaan tulet

27.

Elovena (-kaurapuuroa)

28.

Ecuador

29.

a) Neste Oil Ralli (tai Neste Oil Rally Finland)
b) Eläintarhan ajot (1932-63)

4.

a) 1970-luvulla (1971) b) 1980-luvulla (1981)

5.

Lahti, patsas on Veikko Leppäsen veistämä.

30.

Nykyinen paavi Franciscus.

6.

Kullilla

31.

7.

Muisteja

Sytykkeitä, vuollaan klapiin ohuita lastuja, jotka jätetään
toisesta päästään kiinni. Asetetaan tuleen lastut alaspäin.

8.

Chile. Vallankaappaus tapahtui vuonna 1973. Suomeen
tuli vajaat 200 pakolaista.

32.

Maa, vesi, ilma ja tuli.

33.

Max Planck (alun perin Marx Planck)

9.

a) Southampton
b) Newcastle (upon Tyne). Sunderland kuuluu samaan
metropolialueeseen mutta on etelämpänä.

34.

Jukka Takalo (tunnettu mm. Aknestik-yhtyeen
johtohahmona)

35.

Radiolinja

36.

Ärrävika

37.

Uriah Heep, kuvassa kitaristi Mick Box.

38.

a) kapellimestari Santtu-Matias Rouvali
b) shakin maailmanmestari Magnus Carlsen
c) valvova, ei aina vastaava rakennusmestari Timo
Harjakainen eli Aku Hirviniemi.

39.

a) Kotipizza (Rabbe Grönblom)
b) Hesburger (Heikki Salmela)

40.

a) Graham Hill
b) Damon Hill (edellisen poika)

10.

Kanada.

11.

a) Purjehdus (1972)
b) kelkkailu (1988, 92, 94, 98 ja 2002)

12.

Taivaankannen ylin piste, joka on suoraan havainnoijan
yläpuolella.

13.

Kati Outinen (2002 elokuvasta ”Mies vailla menneisyyttä”)

14.

a) ecuadorilainen (Nexar Antonio Flores - tapasivat
Kolumbiassa)
b) suomalainen (Janne Henriksson)
c) englantilainen (Suzanne Innes-Stubb)

15.

Energiajuomiamerkkejä

16.

Jugoslavia

17.

Tarton rauha 1920 - häpeärauhaksikin kutsuttu, Suomi sai
Petsamon, Repola ja Porajärvi jäivät/palautettiin
Neuvosto-Venäjälle.

18.

Michael Monroe

19.

Bitcoin, digitaalinen valuutta. Bitcoin kehitettiin v. 2008
(nimimerkki Satoshi Nakamoto), yksi bitcoin on 100 milj.
satoshia, lasketaan liikkeelle geometrisenä sarjana,
kaikkiaan 21 miljoonaa kappaletta.

20.

a) Pacman (Namco,1980)
b) Rovio
c) Kiinan shakki eli tähtihalma

21.

a) Mitra Kaislaranta
b) Mikko Sipola tai Antti Railio

22.

a) Puolassa
b) Espanjassa

23.

Halifax

24.

Babylonian

25.

Puola (Lech Kaczynski 2010, Venäjä) ja Makedonia (Boris
Trajkovski 2004, Bosnia-Hertsegovina).

VÄLIERÄ
1.

Meksiko

2.

a) Kiipeilyä, matalilla seinillä, kallioilla tai lohkareilla ilman
varmistusvälineitä
b) Stand Up Paddling eli surffilaudalla seisten melomista
c) Eräänlaista tanssia, jossa takapuolta liikutellaan ylösalas kyykkyasennossa.

3.

Keke Rosberg 1982, Juha Kankkunen 1993 ja Mika
Häkkinen 1998

4.

a) Märket
b) Hiidenmaa

5.

Kroatia
(Dalmatialainen, Blanca Vlasic, Davor Suker ja kravatti)
FINAALI

1.

Pol Pot, Kamputsean Punaisten Khmerien johtaja.

2.

Sarjakuvalehtiä

3.

Alpo Suhonen - Chicago Blackhawks ja Ivan Hlinka Pittsburgh Penquins

4.

Lennu, bostoninterrieri

5.

Jean-Paul Sartre ja Simone de Beauvoir

