ERÄ I

SUOMI / LP

1. Suomen Turku julistaa jouluaattona klo 12 joulurauhan. Kuinka kauan joulurauhanjulistuksen
lukeminen kestää? Kysymyksessä on suomen- ja ruotsinkielisen tekstin lukemiseen käytetty
yhteenlaskettu aika (Mika Akkanen, 2013). +- 15 sekuntia
2. Minä vuonna oli alla olevan maalauksen kuvaama kokoontuminen?

3. Punakaartissa oli aikanaan sotilasyksikkö plutoona. Mitä Suomen armeijan maavoimien yksikköä
plutoona vastasi?
4. Millä ajopelillä kilpaillaan Päijänteen ympäriajossa?
5. Kuka on Suomen kaikkien aikojen nuorin pääministeri?
6. Minkä eläimen varhaisvaihe on likomato?
7. Mistä kaupungista on kotoisin tämän vuoden (2014) Eurovision laulukilpailussa Suomea edustava
Softengine?
8. Mihin tapahtumaa liittyy karjalaisessa perinteessä rotinat?
9. Millä sanoilla alkaa virsikirjan virsi 571? Neljä sanaa.
10. Kenen dekkarikirjailijan rikosromaaneissa esiintyvät poliisimiehet Heikki Söder ja Matti Joronen?

11. Sako Oy on suomalainen vuonna 1921 perustettu asetehdas. Mistä sanoista tulee nimi Sako?
Kysytty sanayhdistelmä oli yhtiön nimi 1920- ja 1930-luvuilla.
12. Minkä rakennuksen edustalla on Jättiläshauki –patsas?

13. Kuinka monta luterilaisen kirkon hiippakuntaa Suomessa oli 1600-luvulla?
14. Kenen suomalaisen olympiavoittajan toinen nimi on Sihveri? Kyseinen henkilö täytti 60 vuotta
10.4.2014.
15. Jääkiekon vuoden 1995 MM-kisojen finaalissa, jossa Suomi voitti Ruotsin 4-1, Ville Peltonen teki
”kypärätempun” eli kolme maalia. Kuka teki neljännen maalin?
16. Minä vuonna on perustettu suomalaista tutkimusta, tuotekehittelyä ja hyvinvoinnin edistämistä
tukeva Sitra rahasto?
17. Minkä urheilujärjestön tunnus?

18. Ketkä kolme kirjailijaa ovat olleet Kirjan ja ruusun päivän nimikkokirjailijoita? Kyseisten kirjailijoiden
kirja on annettu kaupan päälle Kirjan ja ruusun päivänä tehdystä kirjaostoksesta. 3 oikein 1 piste, 2
oikein ½ pistettä.
19. Minä vuonna syntyi Pohjantähden Akseli Koskela? Akseli syntyi ensimmäisenä pääsiäispäivänä.
Kyseisenä vuonna se oli 26. maaliskuuta. Oikeasta vastauksesta 1 piste, jos vastaus heittää 1-2
vuotta, niin ½ pistettä
20. Suomessa on vuodesta 1994 käyty presidentinvaali kaksivaiheisena suorana kansanvaalina. Ketkä
ovat olleet toisen kierroksen häviäjiä?

1. 2 minuuttia 10 sekuntia (1min 55 – 2min 25) Suomeksi 1 minuuttia, ruotsiksi 1 minuuttia 10
sekuntia.
2. 1863 (säätyvaltiopäivien avajaiset)
3. joukkuetta (jossa on noin 3-4 ryhmää, yhteensä noin 20-40 miestä)
4. moottoripyörällä
5. Esko Aho
6. nahkiaisen
7. Seinäjoelta
8. synnytykseen (Äidille tuotiin synnytyksen jälkeen ruokaa.)
9. Jo joutui armas aika
10. Kari Häkämiehen
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Suojeluskuntain Ase- ja Konepaja Oy
Musiikkitalon
kaksi (Turku, Viipuri)
Jouko Törmänen
Timo Jutila
1967 (Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto)
Suomen miekkailu- ja 5-otteluliitto
Tuomas Kyrö, Jari Tervo, Anna-Leena Härkönen
1887 (1885-86 ja 1888-89 ½ p)
Elisabeth Rehn (1994), Esko Aho (2000), Sauli Niinistö (2006) ja Pekka Haavisto (2012)

ERÄ II

SaanaL

1. Mikä on Suomen itäisin merenrantakunta?
2. Mikä on kuvassa oleva laite tai mikä on laitteen käyttötarkoitus? Laitteen on keksinyt Lee De
Forest 1900-luvun alkuvuosina.

3. Suomessa yleisimmin esiintyvästä kolmesta sammakkolajista vain yksi laji pulputtaa, muut
kurnuttavat. Mikä sammakkomme pulputtaa?
4. Missä Euroopan maassa järjestetään Gilles de Binche –karnevaali?

5. Minkä planeetan kuita ovat Miranda ja Ariel?
6. Mikä lintu tunnettiin aikaisemmin nimellä keisarikaappari? Lintu ei osaa kävellä eikä uida.
7. Ikosaedri on säännöllinen monitahokas, jonka tahkot ovat tasasivuisia kolmioita. Montako tahkoa
on ikosaedrissä?
8. Mikä on nimensä puolesta Italian ”Uusikaupunki”?
9. Minkä värinen on ringeten kumirengas eli rinkula?
10. Kuinka monen vuoden välein Helsingin yliopisto päivittää suomalaisen nimipäiväkalenterin?

11. Mistä maasta tulevat viinit Rotari, Masi, Paqua ja Tollo? Tulevat kaikki samasta maasta, joten
vastaukseksi yksi maa.
12. Missä tuotteessa on käytössä UTZ-sertifikaatti?
13. Minkä maataloustyökalun edeltäjiä olivat huhtakoukku ja sahra? Etsitty sana on almanakassa oleva
naisen nimi.
14. Mitä alkoholia käytetään Da-Capo –suklaassa?

15. Muntjakit ovat nisäkkäitä, mutta mihin heimoon ne kuuluvat?
16. Minkä yhtyeen perustivat Kauko Röyhkä, Maritta Kuula ja Pupu Lihavisto 1980-luvun alussa
Oulussa?
17. Minkä rasvaliukoisen vitamiinin hyviä lähteitä ovat kasviöljyt, erityisesti auringonkukkaöljy,
margariinit ja mantelit?
18. Mikä on Suomen kolmanneksi levinneine lintulaji (BirdLife Suomi)? Kyseinen lintulaji on kuvassa.

19. Mikä on naisrokkari Suzy Quattron instrumentti – lauluäänen lisäksi?
20. Mikä on Suomen pisin silta?

1. Virolahti (Kymenlaakson maakunnan kaakkoiskulmassa. Naapurikunnat Hamina ja Miehikkälä.)
2. audion, elktroniputki, joka mahdollisti radioäänen vastaanoton, n.s. putkiradion putki
3. viitasammakko, Rana arvalis (Muut lajit: sammakko, rupikonna, satunnaisesti mölysammakko,
viherkonna.)
4. Belgiassa (Valloniassa)
5. Uranuksen (Uranuksella on 27 kuuta ja ne on nimetty Shakepearen ja Alex Popen teosten
henkilöhahmojen mukaan.)
6. fregattilintu (keisarifrgattilintu)
7. 20
8. Napoli
9. sininen
10. viiden vuoden välein
11. Italiasta
12. kahvissa (myös kaakaossa ja teessä)
13. aura
14. rommia
15. hirvieläimiin
16. 500 kg lihaa
17. E-vitamiinin
18. punakylkirastas
19. bassokitara
20. Raippaluodon silta (Mustasaaren kunnassa)

ERÄ III

EUROOPPA / LP

1. Kuka oli Suomen ääniharava viimeksi käydyissä Euroopan parlamentin vaaleissa (2009)?
2. Kuka on kuvassa vasemmalla oleva nainen? Entä oikealla oleva mies, joka tunnetaan muun muassa
sanonnasta ”Cogito, ergo sum” (Ajattelen, siis olen)?

3. Minkä ornitologiaan liittyvän toiminnan tanskalainen H.C. Mortensen aloitti vuonna 1899?
4. Mikä aika on raviurheilussa haamumaili? Siis minkä ajan alitus?
5. Mainitkaa joku EU:n jäsenmaa joka ei ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä? Näitä maita on viisi
(5).
6. Minkä maalainen yritys on turvallisuus- ja pelastusalalla toimiva Falck?
7. Musikaali Sound of Music kertoo laulavasta Trappin perheestä. Montako tyttöä ja montako poikaa
on musikaalin kapteeni von Trappilla?
8. Mikä pizza on nimetty Italian kuninkaan puolison mukaan? Kyseisessä pizzassa on tomaattia,
mozzarellaa ja basilikaa.
9. Kuka Venetsiassa vuonna 1679 syntynyt säveltäjä oli lempinimeltään il prete rossa (punainen
pappi)? Hänen tunnetuin teoksensa on neljän viulukonserton sarja, joka nimensä puolesta on
ajankohtainen ympäri vuoden.
10. Nato on viimeksi laajentunut 1.4.2009. Mitkä kaksi Euroopan maata liittyivät silloin Pohjois-Atlantin
puolustusliittoon? ½ pistettä oikeasta maasta.

11. Missä lastenkirjassa esiintyvät Maija Maitoparta ja Arkadian Ulla?
12. Mistä kaupungista on Bundesliigan joukkue, jonka tunnus on kuvassa? Vihje: tunnuksessa on
kotikaupungin nimen ensimmäinen kirjain.

13. Missä maassa on Plurdalenin luolasto?
14. Mihin kaupunkiin sijoittuvat elokuvan Fanny ja Alexander (1982) tapahtumat?
15. Minkä Euroopan maan ensimmäinen lippu (vuosina 1095-1248) oli siniristilippu?

16. Minkä EU-maan presidentiksi valittiin maaliskuun lopulla (2014) Andrej Kiska?
17. Minkä maalaisen dekkarikirjailijan teoksissa seikkailee poliisimies nimeltä Harry Hole?
18. Mille Euroopan valtiolle kuuluu Venezuelan edustalla oleva Aruban saari?
19. Missä Euroopan maassa liikennöivät AVE –suurnopeusjunat?
20. Mitkä olivat 1800-luvulla Preussin värit? Kyseiset kaksi väriä olivat Preussin lipussa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Timo Soini (130 715)
Kuningatar Kristiina, René Descartes
lintujen rengastuksen
kahden minuutin alitus
Espanja, Kreikka, Kypros, Romania, Slovakia
tanskalainen
viisi tyttöä ja kaksi poikaa
Pizza Magherita
Antonio Vivaldi
Pekka Töpöhännässä
Albania ja Kroatia
Gelschenkirchenistä (Schalke 04)
Norjassa
Uppsalaan
Portugalissa
Slovakian
norjalaisen (Jo Nesbö)
Hollannille
Espanjassa
musta ja valkoinen

ERÄ IV

KajW

1. Kuka teki poikkeuksellisen ja maailmanpoliittisestikin huomiota herättäneen tempauksen 28.5.1987?
2. Mikä Länsi-Euroopan maa oli ainoa maailman maa, jonka väestö väheni 1900-luvulla?
Pelkästään 1950-luvulla tuosta maasta muutti pois 90 000 ihmistä, eli 14 % sen väestöstä.
3. Mihin ihmiselle hyödylliseen tarkoitukseen on käytetty kalaa Garra rufa (lempinimeltään Doctor Fish)?
4. Mikä on näiden kahden veljeksen sukunimi? Toinen oli aktiivisesti mukana sekä Martti
Ahtisaaren että Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjassa. Toinen päätoimitti 1990-luvulla
ympäristävallankumouksellista lehteä Muutoksen Kevät ja julkaisi vuonna 2013
kirjan Niukkuuden maailmassa?
5. Leevi & the Leavingsin edesmennyt keulahahmo Gösta Sundqvist tunnettiin paitsi muusikkona, myös
kovana jalka-pallomiehenä. Hän valmensi pitkäaikaisesti erästä jalkapalloseuraa vuodet 1985-1995.
Mikä oli a) tuon seuran nimi ja b) sarjataso, jossa se korkeimmillaan pelasi?
6. Kuka suomalainen populaaripsykologi on viimeisten n. 10 vuoden aikana kirjoittanut lukuisia kirjoja mm.
intuitiosta, tunteiden käsittelystä, parisuhdekemiasta jne?
Hänen viimeisin laajaa huomiota saanut kirjansa ”Tunnista temperamentit – väriä elämään ja
itsetuntemukseen” ilmestyi vuonna 2012.
7. Millä kielellä arkiviikon viikonpäivät menevät näin: Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag?
8. Mikä tai mitä on ahdinparta?
9. Talouspoliittisessa keskustelussa voi törmätä lyhenteeseen ERVM, mistä sanoista se muodostuu?
10. Mikä Nigerian sisällissodassa 1967-1970 keskeinen alue oli samanniminen kuin
1980-luvun alun kalifornialaisen punkbändin solistin nimi?
11. Minkä maan ”kadotettuun historiaan” paneutuvat Khaled Hosseinin
menestysteokset Leijapoika ja Tuhat loistavaa aurinkoa?
12. Mistä erityistaidosta Felix Zenger on tunnettu?
13. Mitä kansalaisaktivisti Erkki Aurejärvi on sinnikkäästi vastustanut jo 80-luvulta useita oikeustaistelujakin
käyden?
14. Missä Suomen kaupungissa on ollut katu nimeltä Yrjönkatu kävelykatuna jo 1970-luvulta?
15. Hans Riegel Bonnista perusti aikoinaan erään yrityksen, jonka tuotteita
menee Suomessakin runsaasti kaupaksi, ainakin lapsiperheille. Minkä nimisen?
16. Mitä 20-vuotisjuhlaansa tänä vuonna viettävää valtakunnallisessa
levityksessä olevaa ilmaisjakelulehteä toimitetaan Turun Yliopistonkadulta käsin?
17. Stockmannin Hulluja Päiviä järjestetään säännöllisesti kahdesti vuodessa. Minä kuukausina?
18. Mihin taiteenalaan liittyy ranskankielinen käsite trompe l'oeil?

19. Mikä tieteenlaji tutkii erityisesti suullista perinnettä, kuten
kansanrunoutta, mytologisia kertomuksia tai vaikka nykyaikaisemmin erityisryhmien sanankäyttöä?
20. Keskuskaupunki Kajaanin lisäksi Kainuuseen luetaan 8 muuta
kuntaa/(kaupunkia). Mainitse niistä 6 (saa ehdottaa kuutta, 4-5 oikeasta puoli pistettä).
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MATHIAS RUST
IRLANTI
KUOLLEEN JALKASOLUKON SYÖMISEEN
LÄHDE (Jussi ja Ville)
a) JOHANNEKSEN DYNAMO b) 3. DIVISIOONA
TONY DUNDERFELT
FLAAMI/HOLLANTI
LEVÄ
EUROOPAN RAHOITUKSENVAKAUTUSMEKANISMI
BIAFRA
AFGANISTAN
BEATBOXAUS
TUPAKKATEOLLISUUTTA
PORISSA
HARIBO
SUE
HUHTIKUU, LOKAKUU
MAALAUSTAIDE
FOLKLORISTIIKKA
PALTAMO, KUHMO, VAALA, SUOMUSSALMI, RISTIJÄRVI, HYRYNSALMI, SOTKAMO,PUOLANKA

ERÄ V

MAAILMA / LP

1. Mikä maa on viime vuosina noussut maailman suurimmaksi uraanintuottajaksi? Kyseinen maa on
ohittanut perinteiset suuret uraanintuottajamaat Australian ja Kanadan.
2. Yksi tärkeimmistä Yhdysvaltojen juhlapäivistä on marraskuun lopulla vietettävä kiitospäivä. Minä
viikonpäivänä kiitospäivää vietetään?
3. Minkä järjestön johtaja on musta paavi?
4. Missä maassa on pyöreistä kivistä tunnettu Moerakin ranta?

5. Virossa hän on Leidur Leo, Norjassa Petter Smart ja Hollannissa Willie Wortel. Kysymyksessä on yksi
ja sama piirroshahmo. Mikä hän on suomeksi?
6. Maanjäristyksiä mitataan Richterin asteikolla. Pienimmät ihmisaistein havaittavat järistykset ovat
noin kolme (3) yksikköä. Miten monta yksikköä (richteriä) ovat suurimmat mitatut maanjäristykset?
Vastaukseksi riittää kokonaisluku.
7. Juutalaiset syövät pesah –juhlan aikana matsa –leipää. Mitä tai minkälaista leipää on matsa?
8. Kuka piti YK:ssa 26.9.1960 4 tuntia 29 minuuttia kestäneen puheen? Tämä on pisin YK:ssa pidetty
puhe.
9. Kuka oli Lyydian viimeinen kuningas? Hänen nimestään tulee mieleen upporikas henkilö.
10. Mikä on maailman myydyin romaani? Kysymyksessä on nimenomaan yhden kirjoittajan kirjoittama
kirja, ei siis Raamattu tai Koraani, eikä myöskään Maon punainen kirja, vaan romaani.

11. Mikä kirkollinen taidemuoto tai kirkollinen taideoppi on tintinnalogia? Riittää kun mainitsee mihin
kirkolliseen asiaan tintinnalogia liittyy.
12. Kenestä amerikkalaisesta laulajasta ja lauluntekijästä on sanottu: ”hänen ideologiansa on
demokraattinen, sanastonsa on republikaaninen ja jakelujärjestelmänsä populistinen”?
13. Minkä afrikkalaisen kaupungin nimi on käännettynä ”uusi kukka”? Kyseisessä kaupungissa on
Afrikan yhtenäisyysjärjestön OAU:n päämaja.
14. Mikä hedelmä on kuvassa?

15. Tämän vuoden Formula 1 –sarjassa on yksi uusi osakilpailu. Missä kaupungissa se ajetaan?
16. Mistä maasta on saanut alkunsa viettää toukokuun 1. päivä työläisten mielenosoituspäivänä?
Ensimmäisen kerran työläiset osoittivat mieltää 1.5.1886. Tätä ajankohtaa pidetään perinteen
alkuna.
17. Kirjailija Virginia Woolfin kuoli 59-vuotiaan vuonna 1941. Mikä oli kuolinsyy?
18. Minkä maalainen sarjakuva on Tex Willer?
19. Mitkä ovat kaksi itsenäistä valtiota, joiden lipussa ei ole mikään väreistä: sininen, valkoinen,
punainen? ½ pistettä oikeasta.
20. Miksi kutsutaan katolisen kirkon piirissä 1960-luvulla alkanutta suuntausta jonka mukaan teologian
tehtävänä on asettua sorrettujen puolella. Paavi Johannes Paavali II suhtautui liikkeeseen
kielteisesti ja piti sitä marxilaisena. Nykyisen paavin katsotaan olevan kallellaan tähän suuntaan?
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Kazakstan
torstaina (marraskuun neljäs torstai)
Jesujiittajärjestön
Pelle Peloton
yhdeksän (9), suurin mitattu maanjäristyslukema on 9,5 richteriä
happamatonta (vehnäjauhoista ja vedestä leivottava leipä)
Fidel Castro
Kroisos
Don Quijote
kirkonkellojen soitto tai kirkonkellojen soitto-oppi
Bruce Springsteenistä
Addis Abeba
litsi eli kiinanluumu
Shotsissa
Yhdysvalloista (USA)
itsemurha, hukuttautuminen
italialainen
Libyan
vapautuksen teologia

Urheilun uudessa keskusjärjestössä on mukana 57 valtakunnallista urheilu- ja liikuntajärjestöä. TUL ja kuusi
(6) valtakunnalliset lajiliittoa on kuitenkin jättäytynyt Valon ulkopuolelle. Mainitkaa joku näistä liitoista?
1. palloliitto (jalkapallo), jääkiekko-, koripallo-, lentopallo-, salibandy- ja voimisteluliitto

