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KYSYMYKSET
1. osio
1.

2.

Mikä sana puuttuu seuraavista suomalaisiskelmien
sanoituksista:
a) Minä halusin tavata __________, sillä tiesin sen
minua vielä etsivän. (vuodelta 1986)
b) Lämpöinen on ____________ nukka, huulillain
kun tunnen mä sen. (vuodelta 1980)
(Pisteitä saa vain täsmälleen oikeasta vastauksesta)
Mihin vuoteen sijoittuvat historioitsija Joseph
Persicon v. 2004 ilmestyneen kirjan ”Eleventh
Month, Eleventh Day, Eleventh Hour” tapahtumat?

13.

Minkä järven ympäristössä järjestetään vuosittain
vuonna 1997 perustettu Meidän Festivaali, jonka
vuoteen 2010 saakka käytössä olleessa nimessä
mainittiinkin tuon järven nimi?

14.

Kuka on nukahtanut ja kenen syliin Peter Paul
Rubensin kuuluisassa, noin vuodelta 1609 peräisin
olevassa maalauksessa, jossa parin vieressä on
kaksi muuta henkilöä (toisella kädessään kynttilä ja
toisella eräs työkalu) sekä huoneen ovella
filistealaisia sotilaita?

15.

Mitä ovat mm. batisti, milaneesi, nankiini ja organza?

16.

Keniassa toimi aikoinaan Mau-mau-niminen sissiliike
mutta missä vuonna 1962 itsenäistyneessä ja
vuonna 1997 nimensä nykyiseen muotoon
vaihtaneessa maassa toimi 1900-luvulla
vuosikymmenten ajan maan itsenäisyyttä ajanut
Mau-liike? Tämä maa ei sijaitse Afrikassa.

3.

Mikä oli päämääränä vuonna 1953 julkaistussa 16.
”Tintti”-albumissa albumin suomenkielisen nimen
mukaan (ensimmäinen suomennos ilmestyi 1970luvulla)?

4.

Baseball on ollut olympiakisojen virallisessa
ohjelmassa viisi kertaa. Mikä maa on ollut joka kerta
mitaleilla ja voittanut eniten kultamitaleja, kolme
kappaletta?

17.

5.

Kuka säveltäjä nousi maailmankuuluisuuteen
oopperallaan ”Peter Grimes”, joka kantaesitettiin
vuonna 1945?

Suomessa oli vuoteen 1997 saakka 12 lääniä. Mitkä
kaksi niistä olivat tuolloin uusimmat, molemmat
perustettu vuonna 1960?

18.

6.

Kuka vuonna 1948 syntynyt mieskirjailija sai J. H.
Erkon palkinnon ensimmäisestä novellikokoelmastaan ”Puhalluskukkapoika ja taivaankorjaaja” ja on
ollut Finlandia-palkintoehdokkaana romaaneillaan
”Pystyyn haudattu”, ”Tuulenpesä” sekä ”Yli tuulen ja
sään”?

Millä kuuluisalla, 1880-luvulla julkaistulla teoksella
on alaotsikko, joka suomennettuna kuuluu: ”Kirja
kaikille eikä kenellekään”?

19.

Minkä alkuaineen sulamispiste on lähimpänä nollaa
celsiusastetta (-7,3)? Tämä aine ei esiinny
luonnossa vapaana alkuaineena vaan ainoastaan
yhdisteinä ja sen nimesi ranskalainen Balard vuonna
1826.

7.

Mistä kasvista tislataan brasilialaista cachaçaalkoholijuomaa?

20.

8.

Alexandria Ocasio-Cortez ja ja Abby Finkenauer
valittiin Yhdysvaltain kongressiin vuoden 2018
vaaleissa. Minkä ikäisiä molemmat tuolloin olivat?
(Pisteen saa vain täsmällisestä vuosimäärästä.)

Minkä puolueen kaikkien aikojen ainoa kansanedustaja oli vuosina 1903-1983 elänyt Erkki
Johannes Paavola, josta käytettiin lempinimeä
”Piippu-Paavola”?

9.

2. osio
21.

Kenen vuonna 2017 kuolleen henkilön kuolinilmoituksessa oli siteerattu häntä itseään sanoin:
"Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään,
olettakaamme, että kaikki käy hyvin." ?

22.

Mihin Afrikan maahan suuntautuvalle matkalle
professori Anu Kanteleen vetämä tutkijaryhmä
pestasi suomalaisia ripulirokotetutkimusta varten
vuonna 2017?

23.

Millä yksisanaisella (yhdyssana) ”lempinimellä”
tunnetaan henkilö, jonka oikea nimi on Jean-Claude
Arnault?

24.

Minkä pitkäaikaisen, vuonna 1976 alkunsa saaneen
kirjasarjan, jonka osa 24 ilmestyi vuonna 2018,
päätoimittajana ja yhtenä perustajana oli
huhtikuussa 2017 kuollut Heikki Uusitalo?

25.

Minkä yleisurheilulajin Suomen-mestaruuden Kira
Kytölä voitti Kalevan kisoissa 2018?

26.

Kuka maansa ulkoministerinäkin toiminut henkilö
palkittiin vuoden 1953 Nobelin rauhanpalkinnolla?

Mitä ovat ja mihin maahan liittyvät mm. dogri,
konkani, orija ja santali?

10.

Minkä Johanna Vuoksenmaan ohjaaman ja
käsikirjoittaman 2010-luvun tv-sarjan päähahmona
oli Minttu Mustakallion esittämä kolmen lapsen äiti
Ella, joka juonsi ”Suuntana koti” -sisustusohjelmaa?

11.

Ranskalainen Leos Carax ohjasi v. 1991 ensi-iltansa
saaneen elokuvan, jossa Juliette Binoche ja Denis
Lavant esittivät rakastavaisia. Minkä nimisen paikan
rakastavaisia he olivat elokuvan nimen ja tapahtumapaikankin mukaan?

12.

Mikä on nimeltään Bledin kaupungista vajaan 20
kilometrin päässä sijaitseva paikka, jossa käytiin
vuoden 2001 ampumahiihdon MM-kilpailut ja joka on
valittu myös vuoden 2021 ampumahiihdon MMkilpailuisännäksi? Kaisa Mäkäräinen saavutti siellä
kaksi maailmancupin voittoa joulukuussa 2018.
Joissakin lähteissä tuolla hiihtokeskuksella on
läheisen korkean vuoren nimi mutta sitä emme nyt
kysy.

Talvimestaruuskisa 2019

19.1.2019

Visa käytiin Turussa, Seinäjoella ja Oulussa. Kysymykset laati turkulainen Jari Hakalax.
27.

Kuka elokuvista ja televisiostakin tuttu, v. 1942
syntynyt näyttelijä toimi teatterikorkeakoulun
rehtorina vuosina 1979-1982? Hänen lapsiaan ovat
mm. v. 1973 syntynyt näyttelijä ja v. 1975 syntynyt
muusikko.

28.

Millä noin 20 vuotta sitten perustetulla yhteisellä
kauppanimellä ovat tuotteitaan myyneet nimen
nykyisin kokonaan omistava turkulainen Leipomo
Salonen Oy, oululainen Pulla-Pirtti Oy,
tamperelainen Leivon Leipomo Oy ja
pieksämäkeläinen Moilas Leipomo Oy?

29.

Kenen sanoittamia ovat mm. laulut ”Kaunis Veera”,
”Nikkelimarkka”, ”Pieni sydän”, ”Puuseppä” ja
”Väliaikainen”?

30.

Suomessa numeroitiin valtatiet vuonna 1938, ja
valtatien 13 toiseksi päätepisteeksi määrättiin
Kokkola. Mikä oli tuolloin valtatie 13:n toinen
päätepiste?

31.

Kenen v. 1939 Yhdysvalloissa syntyneen ja
vanhojen autojen kokoelmastaankin tunnetun
muotisuunnittelijan eräs vaikkakaan ei tunnetuin
miestenvaatemallisto on nimeltään Purple Label?

32.

Minkä lautapelin pelilaudan pituus on perinteisesti
1,5 shakua (45,45 cm) ja leveys 1,4 shakua (42,42
cm)?

40.

Mitä s-kirjaimella alkavaa 16-kirjaimista sanaa käytetään suomen kielessä tähdestä tai tähdistöstä, joka tietyltä havaintopaikalta katsottuna pysyy aina
horisontin yläpuolella? Englannin kielessä vastaava
sana alkaa c-kirjaimella ja saksan kielessä zkirjaimella.

3. osio
41.

Minkä ministeriön ylijohtajana on toiminut Tarmo
Pukkila, jonka visailuihmiset saattavat muistaa 1990luvulta "Suomen Tietoviisas" -ohjelman tuomarin
roolista?

42.

Kuka oli Rooman keisari vuosina 161-180, josta
osan aikaa yhdessä adoptioveljensä Lucius Veruksen kanssa? Hän oli Rooman keisareista mahdollisesti ensimmäinen, joka lähetti lähetystön Kiinaan, ja
filosofina hän oli stoalainen ja julkaisi mm. filosofisen
teoksen ”Itsetutkiskeluja”. Hän kuoli Vindobonassa
eli nykyisessä Wienissä. Hänet tunnetaan kaksiosaisella nimellä, jonka molemmat osat on mainittava
vastauksessa.

43.

Minkä taudin torjumiseen tarkoitettu, lapsille
annettava rokote tuli Suomen kansalliseen
rokotusohjelmaan syyskuun 2017 alussa?

44.

Mihin urheilumuotoon liittyvä EA Sportsin videopelisarja on nimetty John Maddenin mukaan?

33.

Mikä valkeakukkainen kasvi, jonka suomenkielisessä nimessä esiintyy erään eläimen nimi genetiivissä
ja tämän eläimen erään osan nimi nominatiivissa ja
jota on kauan käytetty rohdoskasvina, on
tieteelliseltä nimeltään Achillea millefolium?

45.

Millä kahdella Helsingin metron, joka nykyisin ulottuu
Espoonkin puolelle, toiminnassa olevalla asemalla
on nimi, joka alkaa almanakasta löytyvällä suomalaisen miehen etunimellä? Nimet voivat olla nominatiivissa tai genetiivissä.

34.

Mikä numero esiintyy tämän v. 1996 perustetun
yhdysvaltalaisen yhtyeen nimessä? Yhtyeen laulaja
on Brad Arnold ja kitaristina oli aiemmin Matt
Roberts ja on nykyisin Chet Roberts. Rytmikitaristina
soittaa Chris Henderson. Yhtyeen hittejä ovat mm.
”When I'm Gone” ja ”Here Without You”. Yhtye on
perustanut lasten auttamiseen keskittyvän The
Better Life Foundationin (TBLF).

46.

Millä nimellä tunnetaan paremmin vuosina 18781940 elänyt virolainen kirjailija Anton Hansen?

47.

Alyson Hannigan tunnetaan mm. Lilyn roolista tvsarjassa ”Ensisilmäyksellä”. Missä elokuvasarjassa
hän näytteli Michelle Flahertyä vuosina 1999, 2001,
2003 ja 2012 valmistuneissa elokuvissa?

48.

Mitä automerkinkin sisältävää taiteilijanimeä käyttää
räppäri Linda-Maria Roine? Puoli pistettä saa, jos
vastaukseen sisältyy oikea automerkki.

49.

Keneltä säveltäjältä jäi kuoleman vuoksi kesken teos
”Requiem”, jonka viimeisteli Franz Xaver Süssmayr?

50.

Mikä on vastakohta sanalle haram?

51.

Kenen vuonna 1955 syntyneen ja pornotähti-poliitikko Cicciolinan kanssa avioliitossa olleen amerikkalaistaiteilijan teos ”Balloon Dog (Orange)” myytiin
vuonna 2013 huutokaupassa 58,4 miljoonan dollarin
hinnalla, joka oli kaikkien aikojen korkein elävän
taiteilijan teoksesta huutokaupassa maksettu hinta?

52.

Minkä maan pinta-alaltaan suurimman ja kolmanneksi suurimman saaren erottaa toisistaan
Foveaux'nsalmi?

53.

Minkä arvostetun palkinnon 40-vuotiaana
heinäkuussa 2017 kuollut iranilainen Maryam

35.

Kuka vuonna 1719 syntynyt, matematiikassa,
fysiikassa ja tähtitieteessäkin kunnostautunut mies,
jonka poika nousi maineeseen kemistinä, toimi
Turun piispana vuosina 1788-1802?

36.

Minkä maan nykyinen presidentti tunnetaan
kirjainlyhenteellä AMLO?

37.

Mikä suomalainen organisaatio, jonka nykyinen
johtaja on Elli Aaltonen, aloitti toimintansa
16.12.1937?

38.

Kenen italialaisen, Liguriasta kotoisin olleen,
Nobelilla vuonna 1975 palkitun ja vuonna 1981
kuolleen runoilijan valikoima ”Tuo minulle auringonkukka” vuodelta 2018 oli käännösrunouteen
erikoistuneen suomalaisen Parkko-nimisen
kustannusliikkeen ensimmäinen julkaisu?

39.

Kuka puuttuu listasta: Mikkola, Salonen, Kankkunen,
Mäkinen, Grönholm?
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Mirzakhani sai vuonna 2014 kaikkien aikojen
ensimmäisenä naisena?
54.

Minkä valtion kansanedustuslaitokseen liittyy 1922komitea?

55.

Edellisissä hiihdon MM-kilpailuissa Lahdessa 2017
Norja voitti kaikki naisten maastohiihdon kultamitalit
ja lisäksi miesten viestin. Venäjä voitti miesten
maastohiihdossa kaksi kultaa ja Suomen Iivo
Niskanen 15 kilometrin hiihdon. Mitkä kaksi maata
edellä mainittujen lisäksi voittivat kultaa miesten
maastohiihdossa vuoden 2017 MM-kilpailuissa?
Kumpikaan kysytyistä maista ei voittanut yhtään
kultaa Pyeongchangin olympialaisten maastohiihtokilpailuissa 2018.

56.

Millainen kokemus tai elämys aiheuttaa Stendhalin
syndrooman (toiselta nimeltään Firenzen syndrooman), jonka oireisiin kuuluu heikotusta, pahoinvointia, paniikkia, sekavuutta ja sydämentykytystä?

57.

Minkä Afrikan maan presidenttinä
toimi v. 1980-87 Canaan Banana?

58.

Mikä on nimeltään tämä Raamatusta nimensä saanut lahottajasieni,
jota varsinkin Aasiassa käytetään
myös ruoanlaitossa?

59.

Mikä on tämä Kaakkois-Aasiassa
elävä eläin, jonka mukaan on nimetty suomeksi myös sen suku, heimo
ja lahko vaikkakin lahkosta
(Scandentia) käytetään myös
nimitystä puupäästäiset? Vaihtamalla sen nimestä kaksi ensimmäistä kirjainta saat
erään syötävän hedelmän nimen.

60.

Tämän tirolilaistytön on maalannut
v. 1860 suomalainen, jonka etunimi
oli Zélé ja joka avioitui Hugo Kasimir
Nordenswanin kanssa, mutta mikä
Suomen historiasta hyvin tuttu nimi
oli hänen alkuperäinen
sukunimensä?

4. osio

Alma Median omistukseen kuuluvan lehden nykyinen vastaava päätoimittaja on Tomi Lähdeniemi.
66.

Minkä urheilumuodon suomalaisia MM-kisaedustajia
vuodelta 2018 olivat mm. Sofia Haajanen, Elias
Kuukka, Aleksi Niemi ja Maija Sianoja?

67.

Kuka 36-vuotiaana kuollut rockmuusikko esitti The
Blue Caps -yhtyeensä kanssa kuuluisimman
kappaleensa mm. vuonna 1956 ilmestyneessä
elokuvassa ”The Girl Can't Help It” (”Minkäpä tyttö
sille voi”), jonka naispääosassa esiintyi 34-vuotiaana
kuollut Jayne Mansfield?

68.

Kuka vuonna 1964 syntynyt sarjakuvataiteilija on
julkaissut 1990-luvulta lähtien B.E.M.-universumiin
sijoittuvia tarinoita, joihin kuuluvat mm. ”Venuksen
sulttaani”, ”Holmenkollen”, ”Kekkonen” ja ”Silvia
Regina”?

69.

Minkä eläimen sisäelimiä käytetään kreikkalaiseen
magiritsa-keittoon, jota syödään perinteisesti
pääsiäisenä heti paaston päätyttyä?

70.

Ketä ”Kauniit ja rohkeat” -televisiosarjan hahmoa
ovat näytelleet Clayton Norcross v. 1987-1989, Jeff
Trachta v. 1989-1996, Winsor Harmon v. 1996-2016
ja Ingo Rademacher vuodesta 2017? Hahmon
sukunimi on tietysti Forrester, joten vastaukseksi
vaaditaan etunimi.

71.

Kenen suomalaisen runoilijan tekstiä on ”Häätanhu”,
johon Vilho LuolajanMikkola on tehnyt sävelen ja
jonka ovat levyttäneet mm. Mauno Kuusisto, Matti
Salminen, Martti Talvela ja Vesa-Matti Loiri ja joka
alkaa sanoilla:”On ilo sulla, mut suru mulla, on mulla
hautajaiset, sulla häät”?

72.

Millä seuraavista maista on lipussaan ylimpänä
punainen väri: Liettua, Puola, Saksa, Slovenia,
Unkari vai Venäjä? Vastatkaa vain yksi maa.

73.

Kenen valtionpäämiehen mukaan oli nimetty
ensimmäinen ballistisin ydinohjuksin varustettu
sukellusvene, joka laskettiin vesille kesäkuussa
1959?

74.

Minkä niminen on Raimo Auvisen ja vuonna 2018
kuolleen Merja Metsäsen 1990-luvun lopulla
perustama ja Joutsassa nykyisin toimiva
taidekeskus, jolle myönnettiin vuonna 2015 Vuoden
taideteko -palkinto?

75.

Millä viisikirjaimisella sanalla tunnetaan ns. punalyijy
eli punainen lyijyoksidi (Pb3O4)?

61.

Kenen suomalaisen henkilön syntymän 100-vuotispäivänä 15.12.1961 paljastettiin häntä esittävä
patsas?

62.

Minä vuonna Suomi pelasi ensimmäisen kerran jääkiekon MM-kisoissa? Pisteen saa vain täsmälleen
oikeasta vuosiluvusta.

76.

63.

Minkä Keski-Suomen maakuntaan kuuluvan kaupungin vaakunassa on seitsemän muikkua?

Millainen vaate on japanilainen tabi: hattu, huivi,
takki, paita, hame, housut, sukka vai kenkä?

77.

64.

Minkä Sveitsin kantonin pääkaupunki on Delémont?
Kantonin alueella sijaitsee myös osa samannimisestä vuoristosta, joka on antanut nimen eräälle
menneelle aikakaudelle.

Minkä ruotsalaisen, Suomessakin paljon toimivan ja
nelikirjaimisen nimen omaavan rakennusyhtiön
perustivat veljekset Mats ja Erik Paulsson vuonna
1959?

78.

65.

Minkä v. 1873 perustetun maakuntalehden päätoimittajana toimi hetken aikaa Algot Untola, vaikka
olikin kotoisin aivan toiselta puolen Suomea? Tämän

Missä maassa tapahtui 20 vuotta maata hallinneen
johtajan syrjäyttämisen aikaansaanut Keltainen
vallankumous vuonna 1986? Tapahtumasta
käytetään myös nimeä EDSA-vallankumous
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merkittävänä mielenosoituspaikkana toimineen
Epifanio de los Santos Avenuen nimilyhenteen
mukaan.
79.

80.

Kuka vuonna 1936 syntynyt suomalainen arkkitehti
ja akateemikko, jonka sukunimi aikoinaan tarkoitti
yleisnimenä erästä mittayksikköä, on saanut useita
kansainvälisiä palkintoja ja on suunnitellut mm.
Myyrmäen kirkon, Saksan Helsingin-suurlähetystön
sekä Bertel Saarnion kanssa Kouvolan kaupungintalon?
Mainitse jompikumpi näyttelijöistä, jotka näyttelivät
sisaruksia (Iiristä ja Herttaa) vuonna 2014 ensiiltansa saaneessa, Inari Niemen ohjaamassa,
Hankoon sijoittuvassa elokuvassa "Kesäkaverit"?
Toinen heistä on viimeisen vuoden aikana ollut esillä
mm. erään tv-sarjan pääosanäyttelijänä ja
kymmenen vuoden takaisen elokuvan
kuvausolosuhteista heränneen keskustelun
yhteydessä.

5. osio
81.

Kuka v. 1541 murhattu konkistadori perusti Peruun
Liman kaupungin?

82.

Kenen vuosina 1771-1832 eläneen skotlantilaiskirjailijan historiallisia romaaneja ovat mm. ”Henkipatto Rob Roy”, ”Ivanhoe” ja ”Lammermoorin
morsian”?

83.

Mikä Marc Andreessenin ja Jim Clarkín perustama
yritys, alkuperäiseltä nimeltään Mosaic, julkaisi
1990-luvulla suureen suosioon nousseen Navigator
selainohjelman?

84.

Missä maanosassa kasvavat luonnonvaraisina
koolapuut, joiden eräistä lajeista saadaan
kofeiinipitoisia kolapähkinöitä?

85.

Mikä seura varasi koripalloilija Lauri Markkasen
NBA:n vuoden 2017 varaustilaisuudessa?
Vastauksessa mainittava seuran nimen molemmat
osat eli kotipaikka ja varsinainen nimi (puoli pistettä,
jos vain toinen on oikein).

86.

Mikä juoma esiintyy Suomen kookkaimman kotilon
(Helix pomatia) suomenkielisessä nimessä?

87.

Mikä väline on olennainen osa japanilaista kyūdōurheilulajia?

88.

Minkä yhdysvaltalaisen, tammikuussa 2013 Golden
Globella palkitun ja kaikkiaan kuusi tuotantokautta
kestäneen televisiosarjan päähenkilö oli Brooklynissa asuva Hannah Horvath, jota näytteli sarjan
käsikirjoittaja?

89.

Minkä havupuun siemeniä käytetään tavallisesti
peston ainesosana?

90.

Eppu Normaalin v. 1988 ilmestyneellä albumilla
”Imperiumin vastaisku” on kaksi kappaletta, joiden
nimi on sama kuin kuuluisan elokuvan suomenkielinen nimi. Mitkä ovat nämä kaksi elokuvaa, joista
toinen valmistui noin 50 vuotta sitten ja palkittiin
parhaan elokuvan Oscarilla ja toinen valmistui v.

1987 ja kertoo osin fiktiivisesti elokuvan käsikirjoittajan omasta elämästä?
91.

Mitä mitataan vuosina 1896-1981 eläneen David
Wechslerin kehittämillä Wechslerin testeillä?

92.

Katja Ketun tunnetuin romaani lienee vuonna 2011
julkaistu ”Kätilö” mutta mikä miehisempi ammatti on
nimenä Ketun vuonna 2008 julkaistulla romaanilla,
jonka juoni osittain liittyy M/S Estonian
uppoamiseen?

93.

Minä vuonna Suomessa tuli täysi-ikäisyysrajaksi
nykyinen 18 vuotta? Pisteen saa vielä yhden vuoden
virheelläkin.

94.

Mikä sama nimi on mm. tunnetulla suomalaisella,
pääosin kvartsiitista koostuneella luonnonmuodostelmalla, Intian Gujaratissa ja Pakistanissa yhteensä
yli miljoonan ihmisen puhumalla kieliryhmällä sekä
Piirpauke-yhtyeen v. 2010 julkaisemalla albumilla?

95.

Mikä on skiitta?

96.

Kenen Käkisalmella syntyneen säveltäjän merkittäviin teoksiin kuuluvat mm. ooppera ”Aino” ja baletti
”Sininen helmi”?

97.

Sidecar on 1920-luvulla kehitetty drinkki, joka
sisältää konjakkia, Triple sec -likööriä ja sitruunamehua. Between the Sheets on drinkki, jonka
alkuperän jotkut väittävän olevan ranskalaisissa
bordelleissa ja joka muistuttaa Sidecaria, mutta siinä
on vähemmän konjakkia ja lisäksi erästä alkoholia,
jota Sidecardrinkissä ei ole lainkaan. Mitä alkoholia?

98.

Kenen kuuluisan tähtitieteilijän klassikkoteos on
vuonna 1619 ilmestynyt ”Harmonices mundi”?

99.

Millä nimellä tunnetaan paremmin vuosina 18751955 elänyt yhdysvaltalaisruotsalainen kuvanveistäjä Carl Andersson, jonka tunnettuihin töihin kuuluvat monet suuret suihkulähteet kuten ”Europa”-lähde
Halmstadissa, ”Poseidon”-lähde Göteborgissa,
”Orfeus”-lähde Tukholmassa ja ”Meeting of the
Waters” St. Louisissa sekä myös Sten Sturen
muistomerkki Uppsalassa?

100.

"Scarborough Fair" on vanha englantilainen balladi,
joka tuli maailmankuuluksi Simon & Garfunkelin
versiona. Laulu alkaa sanoilla: "Are you going to
Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and
thyme". Mitä ovat nuo parsley, sage, rosemary ja
thyme suomeksi? Kolme oikein tuo puoli pistettä ja
kaikki neljä oikein täyden pisteen.

6. osio
101.

Mitä seuraa olympiavoittaja Lasse Virén edusti
koko huippu-uransa ajan? Oikea paikkakunta tuo
puoli pistettä.

102.

Minkä maalaisen sarjakuvataiteilijan luoma hahmo
on yksityisetsivä Nikke Knatterton?

103.

Mikä sukunimi on suomalaisella tutkija- ja kirjailijapariskunnalla, joka julkaisi vuonna 2005 kirjan
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”Rakkauden atlas”? Heistä toinen on erikoistunut
islamiin ja toinen intialaiseen kirjallisuuteen.
104.

Missä maassa sijaitsee yli 6000 metriä korkea
vuori Denali?

105.

Missä Sveitsin kaupungissa on vuodesta 1946
lähtien järjestetty vuosittain elokuvajuhlat, joiden
pääpalkinto on Kultainen leopardi?

106.

Kuka on ainoa Juha-niminen mies, joka on saanut
merkittävälle suomalaiselle sanoittajalle vuosittain
annettavan Juha Vainio -palkinnon? "Junnu" ei
itse saanut tuota palkintoa, jota alettiin jakaa
hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1991.

107.

Minkä niminen on Venetsiassa sijaitseva saari tai
oikeastaan saariryhmä, jonne Venetsian lasiteollisuus siirtyi 1200-luvun lopulla ja joka on edelleenkin kuuluisa lasituotteistaan?

108.

Missä kunnassa sijaitsee lomakylä
Kakslauttanen?

109.

Norjassa on Narvesen ja Ruotsissa on Pressbyrån. Mikä saman alan ja saman omistajan,
Reitan Conveniencen, yritys toimii näkyvästi
Suomessa?

110.

Sukulaismiehet Willy ja Nicky lähettelivät sähkeitä
toisilleen ns. Heinäkuun kriisin aikana. Ketkä olivat
Willy ja Nicky?

111.

Vuoden 2020 jalkapallon miesten EM-kilpailujen
karsintalohkot arvottiin viime vuoden lopulla.
Suomi pelaa lohkossa J. Lohkoon F arvottiin
kolme Pohjoismaiden joukkuetta. Mitkä kolme?
Pisteen saa vain, jos kaikki kolme ovat oikein.

112.

Minä vuonna on syntynyt kapellimestari Klaus
Mäkelä, joka on valittu Oslon Filharmonikkojen
ylikapellimestariksi syksystä 2020 alkaen?
Vastauksessa sallitaan yhden vuoden virhe.

113.

Minkä nimistä, vain runsaat 20 vuotta toiminnassa
ollutta puoluetta edustivat Yhdysvaltain presidenteistä William Henry Harrison (presidentti 1841),
John Tyler (1841-1845), Zachary Taylor (18491850) ja Millard Fillmore (1850-1853)?

114.

Minkä kolmen valtion alueella virtaa lähes 1000
kilometriä pitkä Sava-joki? Se on pitkän matkaa
myös erään neljännen valtion rajajoki mutta sitä
emme kysy. Kahdesta oikeasta saa puoli pistettä,
kolmesta täyden pisteen.

115.

Minkä maalainen jäätelönvalmistajayritys on
vuonna 1961 perustettu HäagenDazs?

116.

Minkä vuodesta 2007 julkaistun, historiaan sijoittuvan videopelisarjan osia ovat mm. ristiretkiaikaan sijoittuva ”Bloodlines”, 1500-luvulle
sijoittuva ”Revelations”, 1700-luvulle sijoittuva
”Black Flag” sekä vuonna 2018 ilmestynyt ja
peloponnesolaissotaan sijoittuva ”Odyssey”?

117.

a) Kuka Urho Kekkosen haastaja sai 66 ääntä eli
toiseksi eniten Suomenpresidentinvaalissa vuonna

1968?
b) Mikä oli a-kohdassa kysytyn henkilön Paavoisän alkuperäinen sukunimi, jonka tunnetuin
kantaja oli maineikas Suomen historian henkilö ja
sijoittui vuoden 2004 Suuret suomalaiset
-äänestyksessä sijalle 24?
118.

Mikä 1940-luvun elokuva?

119.

Mikä on tämä Suomen yleisimpiin
kuuluva lintu, joka pesii lähes koko Euroopassa ja läntisessä Aasiassa ja kasvaa pituudeltaan
yleensä hieman alle 15-senttimetriseksi? Vastaukseksi kelpaa suomenkielinen tai tieteellinen nimi.

120.

Kuka suomalainen, Pariisissakin
toimiva vaatesuunnittelija, joka
tunnetaan nimikirjaimiensa mukaan nimetyistä AR-tuotteistaan,
sai Kaj Franck-muotoilupalkinnon
v. 2017?
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VASTAUKSET
1.

a) Annelin (Leevi and the Leavingsin ”Pohjois-Karjala”),
b) poskensa (Paula Koivuniemen ”Tummat silmät, ruskea
tukka”). (Pisteitä saa vain täsmälleen oikeasta
vastauksesta)

30.

Viipuri.

31.

Ralph Lauren (Polo-mallisto on kiistatta tunnetumpi).

32.

Go.

Vuoteen 1918 (ensimmäisen maailmansodan, jonka
tulitauko alkoi 11.11.1918 klo 11 Ranskan aikaa, viimeisiin
vaiheisiin).

33.

Siankärsämö.

34.

3 (kolme/three). Yhtye on 3 Doors Down.

3.

Kuu.

35.

Jakob Gadolin.

4.

Kuuba (kultaa 1992, 1996 ja 2004, hopeaa 2000 ja 2008).

36.

5.

Benjamin Britten.

Meksikon (Andrés Manuel López Obrador, jonka
nimikirjaimista lyhenne tulee).

6.

Joni Skiftesvik.

37.

Kansaneläkelaitos eli Kela.

7.

Sokeriruoko.

38.

Eugenio Montale.

8.

29-vuotiaita (historian nuorimmat kongressiin valitut naiset).
Pisteen saa vain täysin oikeasta vastauksesta. OcasioCortez on syntynyt lokakuussa 1989, Finkenauer
joulukuussa 1988.

39.

Ari Vatanen. Listalla ovat suomalaiset ralliautoilun
maailmanmestarit.

40.

Sirkumpolaarinen.

41.

Sosiaali- ja terveysministeriön (koko nimi vaaditaan eli ei
puolikkaita pisteitä sosiaaliministeriöstä tai
terveysministeriöstä).

42.

Marcus Aurelius (molemmat nimet mainittava, ei puolikkaita
pisteitä).

43.

Vesirokon.

44.

Amerikkalainen jalkapallo (jenkkifutis).

45.

Matinkylä, Tapiola.

46.

A. H. Tammsaare.

47.

American Pie.

48.

Mercedes Bentso (puoli pistettä, jos vastauksesta löytyy
Mercedes; täyden pisteen saa esim. vastauksesta
Mercedes Benzo mutta ei vastauksesta Mercedes Benz).

49.

Wolfgang Amadeus Mozart.

50.

Halal (islamissa halal on sallittua ja haram kiellettyä).

51.

Jeff Koons.
Uuden-Seelannin (sijaitsee Eteläsaaren ja Stewartinsaaren
välissä).

2.

9.

Intian virallisia kieliä. Pisteen saa, jos Intia ja kieli on
mainittu vastauksessa; virallisuutta ei tarvitse mainita.
Puolikkaita pisteitä ei jaeta.

10.

Klikkaa mua.

11.

Pont-Neuf (elokuvan nimi oli ”Pont-Neufin rakastavaiset” ja
suurin osa tapahtumista sijoittui tuolloin korjattavana
olleelle Pariisin Pont Neufin sillalle).

12.

Pokljuka (joissakin lähteissä keskuksen nimeksi mainitaan
Sports Centre Triglav, mutta sitä ei nyt haettu).

13.

Tuusulanjärven (festivaalin entinen nimi oli Tuusulanjärven
kamarimusiikki).

14.

Simson ja Delila (Samson and Delilah).

15.

Kankaita, kangaslajeja.

16.

Samoassa. Vastaukseksi kelpaa myös Länsi-Samoa, joka
oli valtion nimi vuoteen 1997. Sen sijaan Amerikan Samoa
on väärä vastaus, sillä se ei olemvieläkään itsenäinen
valtio.

17.

Keski-Suomen lääni ja Pohjois-Karjalan lääni.

52.

18.

Näin puhui Zarathustra (Also sprach Zarathustra, Friedrich
Nietzschen teos).

53.

19.

Bromi.

Fieldsin mitalin, jota kutsutaan 'matematiikan Nobelpalkinnoksi'. Puoli pistettä saa, jos vastauksessa on
mainittu Fields mutta ei mitalia (esim. Fields-palkinto).

20.

Vapaamielisten Liiton, jonka kansanedustajaksi hänet
valittiin v. 1962 ja joka yhdistyi v. 1965 Suomen
Kansanpuolueen kanssa Liberaaliseksi
mkansanpuolueeksi.

54.

21.

Mauno Koivisto.

Ison-Britannian. Kyseessä on Konservatiivipuolueen
rivikansanedustajien ryhmä parlamentin alahuoneessa, ja
se on saanut nimensä siitä, että sen perustivat vuonna
1922 valitut uudet kansanedustajat. Englanti-vastauksesta
annetaan puoli pistettä.

22.

Benin.

55.

Italia (Federico Pellegrino sprintissä) ja Kanada (Alex
Harvey 50 kilometrillä).

23.

Kulttuuriprofiili (ruotsiksi Kulturprofilen).

56.

Voimakas tai liiallinen taide-elämys.

24.

Suuri toivelaulukirja.

57.

Zimbabwe.

25.

Pituushyppy.

58.

Juudaksenkorva.

26.

George Marshall.

59.

Tupaija (vinkkihedelmänä papaija).

27.

Eero Melasniemi.

60.

Agricola. Hän eli vuosina 1838-1925.

28.

Perheleipurit.

61.

Pehr Evind Svinhufvud.

29.

Tatu Pekkarinen.
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62.

Vuonna 1939. Pisteen saa vain täsmälleen oikeasta
vuosiluvusta.

92.

Hitsaaja. Puoli pistettä saa vastauksista hitsari,
levyseppähitsaaja, jne.

63.

Viitasaari.

93.

1976 (myös vuosista 1975 ja 1977 saa pisteen).

64.

Jura.

94.

Koli.

65.

Satakunnan Kansa.

95.

66.

Suunnistus.

Erakkomunkkien asuntola kirkkoineen ortodoksisessa
luostarissa tai pienisivuluostari. Pelkkä luostari riittää
pisteeseen.

67.

Gene Vincent (oik. Vincent Eugene Craddock), jonka
kuuluisin kappale on ”BeBop-A-Lula”).

96.

Erkki Melartin.

68.

Matti Hagelberg.

97.

(Valkoinen) rommi.

98.

Johannes Kepler.

99.

Carl Milles.

69.

Lammas (karitsa).

70.

Thorne.

71.

Yrjö Jylhä.

72.

Unkari.

73.

George Washington.

74.

Haihatus.

75.

Mönjä.

76.

Sukka, jossa isovarpaalle on oma syvennys.

77.

Peab.

78.

100.

Persilja, salvia, rosmariini ja timjami. Kolme oikein tuo puoli
pistettä ja kaikki neljä oikein täyden pisteen.

101.

Myrskylän Myrsky. Oikea paikkakunta tuo puoli pistettä ja
oikea loppuosa puoli pistettä.

102.

Saksalaisen (Manfred Schmidt). Vastaukseksi kelpaa myös
länsisaksalainen, mutta itäsaksalaisesta ei saa pistettä.

103.

Hämeen-Anttila (Jaakko ja Virpi).

104.

Yhdysvalloissa (Alaskassa). Vuoren nimi vuoteen 2015 oli
Mount McKinley.

Filippiinit (syrjäytetty presidentti oli Ferdinand Marcos).

105.

Locarno.

79.

Juha Leiviskä.

106.

Juha Tapio (v. 2017).

80.

Anna Paavilainen ja Pihla Viitala (toinen riittää pisteeseen).
Viitala on viimevuotisen ”Karppi”-sarjan nimiosan esittäjä ja
kertoi viime keväänä julkisuudessa Aku Louhimiehen
työskentelytavoista elokuvan ”Käsky” (2008) kuvauksissa.
”Kesäkaverit”-elokuvassa näyttelivät myös sisarukset Iina
ja Minka Kuustonen mutta heidän roolihahmonsa eivät
olleet sisaruksia.

107.

Murano.

108.

Sodankylässä (Saariselällä, tunnetaan ns. lasi-igluista).

109.

R-kioski.

110.

Saksan keisari Vilhelm II ja Venäjän tsaari Nikolai II
(Heinäkuun kriisi edelsi ensimmäistä maailmansotaa v.
1914). Puoli pistettä kummastakin oikeasta nimestä, jos
myös oikea järjestysluku on mainittu (ilman oikeaa
järjestyslukuamei pisteitä).

81.

Francisco Pizarro.

82.

Walter Scott.

83.

Netscape.

111.

Ruotsi, Norja ja Färsaaret. Kaikki kolme oltava oikein.

84.

Afrikka.

112.

85.

Minnesota Timberwolves (joka myi Markkasen saman tien
Chicago Bullsiin). Minnesotasta saa puoli pistettä ja
Timberwolvesista puoli pistettä.

1996 (myös vuodet 1995 ja 1997 tuottavat yhden vuoden
virheellä pisteen).

113.

Whig-puoluetta.

114.

Slovenia, Kroatia ja Serbia. Kaksi oikein tuo puoli pistettä,
kolme oikein täyden pisteen.

86.

Viini (laji on viinimäkikotilo).

87.

Jousi (kyūdō on suomeksi ”jousen tie” ja laji on eräänlaista
jousiammuntaa).

115.

Yhdysvaltalainen.

116.

Assassin’s Creed.

88.

Girls (käsikirjoittaja on Lena Dunham).

117.

a) Matti Virkkunen, b) Snellman.

89.

Pinja.

118.

90.

Keskiyön cowboy, Baarikärpänen. Puoli pistettä yhdestä
oikeasta.

Nainen Shanghaista eli The Lady from Shanghai (kuvassa
Orson Welles ja Rita Hayworth).

119.

91.

Älykkyyttä.

Harmaasieppo eli Muscicapa striata. Vastaukseksi kelpaa
suomenkielinen tai tieteellinen nimi.

120.

Anna Ruohonen.

