OSIO 1

JOUKKUEEN NIMI:

1. Vuonna 2014 sai ensi-iltansa dystopia-elokuva, jossa erhellisesti supersankariksi luultu tavallinen
keskivertokansalainen Emmet lopulta pelastaa maailman tuholta. Minkä kansainvälisen
leluyrityksen hahmoihin tämä tietokoneanimaatioelokuva perustuu?
2. Vuonna 1995 perustettu Diktaattori-kustantamo on myynyt varsin huomattavia määriä kirjoja,
vaikka kustantamon listoilla on vain yksi kirjailija, joka on myös kustantamon omistaja. Kuka hän
on?
3. Minkä olympialajin erikoisseura on ÖIF, joka on Suomen mahtiseura lajissaan?
4. Arviolta noin puolet Maailman kameleonttilajeista esiintyy vain eräällä saarella, joka pinta-alansa
puolesta kuuluu Maailman kymmenen suurimman saaren joukkoon. Mikä on tämä saari?
5. Vähemmistövaltuutetun virka lakkasi nimenä olemasta olemassa Suomessa vuoden 2015 alussa.
Virkaa ei kuitenkaan lakkautettu. Millä nimellä tämä sama virka nykyään tunnetaan?
6. Pitkään itsenäisenä toiminut matkapuhelinvalmistaja Motorola Mobility päätyi vuonna 2012
Googlen omistukseen. Mikä tietotekniikan suuryritys osti Motorola Mobilityn Googlelta vuonna
2014?
7. Mikä maa on ainoa Kansainyhteisön (Commonwealth of Nations) jäsen, joka ei ole koskaan ollut
edes osittain Iso-Britannian alaisuudessa? Maa liittyi Kansainyhteisöön vuonna 1995.
8. Mikä länsi-saksalainen lehti sai huomattavan paljon negatiivista julkisuutta vuonna 1983
ostamalla väärentäjä Konrad Kujaulta aidoiksi uskomiaan Adolf Hitlerin päiväkirjamerkintöjä?
Lehti tuhlasi päiväkirjoihin useita miljoonia markkoja ja ehti julkaistakin osia päiväkirjoista, ennen
kuin ne paljastuivat väärennöksiksi.
9. Liège-???-Liège on yksi kilpapyöräilyn tunnetuimmista yhden päivän klassikkokilpailuista. Tämä
vuonna 1892 ensimmäistä kertaa järjestetty kilpailu ajetaan Liégen kaupungista erääseen toiseen
kaupunkiin ja sieltä takaisin Liègeen. Mikä on tämä toinen kaupunki, joka on kysymyksessämme
korvattu kysymysmerkeillä?
10. Samarkandin kaupunki on vuosisatojen saatossa ollut muun muassa persialaisten ja arabien
hallussa. Sekä Aleksanteri Suuri että Timur Lenk valloittivat kaupungin aikoinaan. Nyt kysymme
kuitenkin mille valtiolle Samarkand nykyisin kuuluu?
11. Shakespearen näytelmästä tuttu Hamlet kuvataan usein kallo kädessä, mutta kenen kallo on
kyseessä?

12. Mikä soitin on kuvassa? Tämä soitin on puupuhaltimista kallein. Konserttikäyttöön tarkoitettu
laadukas tällainen soitin voi maksaa kymmeniä tuhansia euroja.

13. Kuvassa oleva mies oli yli vuosikymmenen ajan yksi maailman parhaista pituushyppääjistä.
Hän kuului suosikeihin jo 1976 Montrealin olympialaisissa, mutta loukkaantui ennen finaalia eikä
pystynyt osallistumaan siihen. Ainoan olympiamitalinsa hän sai täydentämällä Yhdysvaltojen
kolmoisvoiton Carl Lewisin ja Mike Powellin takana Soulissa vuonna 1988. Hänen ennätyksensä
874cm syntyi samana vuonna. Kuka hän on?

14. Jan Johansson (1931-1968) on yksi Ruotsin tunnetuimmista jazz-artisteista. Etenkin hänen
albumiaan Jazz på svenska pidetään klassikkona. Sekä Ruotsissa että Suomessa hänen tunnetuin
sävellyksensä on kuitenkin kappale, joka ei ole jatsia. Mikä laulu on kyseessä?

15. Kuvassa oleva saksalainen tiedemies eli vuosina 1777-1855. Hän ansioitui sekä fysiikan,
tähtitieteen että matematiikan saralla. Parhaiten hänen nimensä muistetaan nykyisin
normaalijakaumaa kuvaavan paraabelin käyrästä, joka kulkee hänen nimissään, vaikka käyrä on
vanhempaa perua. Kuka on kyseessä?

16. Kuka vuonna 1988 syntynyt yhdysvaltalainen nainen nousi yhdeksi tämän vuosikymmenen
myydyimmistä kirjailijoista nuorten aikuisten genren dystopisella Outolintu-trilogialla? Vinkkinä
voimme kertoa, että hänen sukunimensä on sama kuin vuonna 1933 syntyneellä
amerikkalaiskirjailijalla, joka on vuodesta toiseen mukana Nobel-palkinto -spekulaatioissa.

17. Mikä kieli? Se on Intian Karnatakan osavaltion virallinen kieli. Kieli on Intiassa
vähemmistökieli, mutta sitä puhuu kuitenkin arviolta 45 miljoonaa ihmistä. Poistamalla kielen
nimestä keskimmäisen kirjaimen, siitä saa yli 30 miljoonan asukkaan valtion.
18. Mikä jalkinemyymäläketju yhdistyi vuonna 2012 K-Kengän kanssa uudeksi Kookenkäketjuksi? Ketjun nimi jäi elämään Kookenkä-liikkeissä myytävänä mallistona. Ketjun nimi
tarkoittaa ”mennään” eräällä suurella eurooppalaisella kielellä.
19. Kuvassa on suomalaisen hampurilaisketjun logo, josta on sutattu nimi pois. Mikä on tämä ketju,
joka toimi ympäri Suomea vuosina 1980-1995. Carrolsin ostettua ketjun se katosi katukuvasta,
mutta omistajien vaihdoksen jälkeen se on alkanut tällä vuosituhannella toimia jälleen, tosin vain
pääkaupunkiseudulla.

20. Vuosina 1949-1987 elänyt harrastajalauluntekijä Reijo Lumisalmi muistetaan yhdestä
klassikoksi muodostuneesta sävellyksestä. Kappale oli pyörinyt levy-yhtiöiden nurkissa vailla
sopivaa esittäjää, kunnes eräs vuonna 1933 syntynyt mies levytti kappaleen vuonna 1979 saaden
siitä uransa suurimman hitin. Mikä kappale on kyseessä?

