OSIO 2

JOUKKUEEN NIMI:

21. Suomalainen Tunturi valmisti vuoteen 1996 saakka myös mopoja. Osa yhtiön malleista on
suorastaan klassikon asemassa. Tunturin mopot valmistettiin pitkälti Suomessa, mutta niiden
moottorit valmisti eräs eurooppalainen tunnetumpi moottoripyörävalmistaja. Mikä yrityksen
moottoreita Tuntureissa käytettiin?
22. Tämän vuoden huhtikuussa kuollut Günter Grass sijoitti keskeisten teostensa tapahtumat miltei
poikkeuksetta synnyinkaupunkiinsa. Mihin kaupunkiin?
23. Monet merkittävät Intian kaupungit ovat vaihtaneet niille Brittien siirtomaa-aikana annetut
nimet. Bombay on nykyisin Mumbai ja Kalkutta Kolkata. Millä nimellä entinen Madrasin kaupunki
nykyisin tunnetaan?
24. Kuvassa oleva yhdysvaltalainen nainen on menestynyt laulaja, jonka urassa on poikkeuksellista
se, että kaikki hänen suurimmat hittinsä ovat elokuvissa soineita duettokappaleita. Kanadassa hänen
kolme tunnetuinta duettoa olivat peräti listaykkösiä ja Iso-Britanniassakin top-10 -hittejä. Hänen
albumeistaan tunnetuimpia on Leonard Cohenin kappaleista koostuva Famous blue raincoat, joka
ilmestyi vuonna 1987. Kuka on kyseessä?

25. Kuvassa näkyvä vuonna 1943 esitelty tarvehierarkiamalli tulee lukijalle edelleen vastaan usean
eri alan oppikirjoissa. Kuka yhdysvaltalainen psykologi kehitti tämän hierarkiamallin, joka myös
kantaa hänen nimeään?

26. Tasavallan presidenttien virka-asuntona toimi Risto Rytistä alkaen Kekkoseen saakka
Tamminiemi. Sen hankki siihen käyttöön yksinkertaisesti pyytämällä Kyösti Kallio, joka ei
kuitenkaan itse ehtinyt sinne muuttaa. Kuka oli Tamminiemen valtiolle lahjoittanut mesenaatti?

27. Richterin-asteikolla mitataan maanjäristyksien voimakkuutta, mutta minkä luonnonilmiöiden
voimakkuutta mitataan Saffir-Simpsonin -asteikolla?
28. Suomalaisen pelistudion Colossal Orderin suunnittelema kaupunginrakennuspeli ylsi
alkuvuodesta 2015 harvinaiseen saavutukseen ollen muutaman viikon ajan maailman myydyin
tietokonepeli. Mikä peli on kyseessä?

29. Kuvassa tummennettuna näkyvä Kyūshūn saaren lounaisnurkassa sijaitseva alue oli ennen yksi
Japanin maakunnista. Nykyisin se muodostaa läntisen osan Kagoshiman prefektuurista. Minkä
niminen oli tämä maakunta, joka on antanut nimensä eräälle suomalaistakin ruokakaupoista
löytyvälle sitrushedelmälle?

30. Ketä vuosina 1878-1951 elänyttä suomalaista säveltäjää kutsuttiin jo hänen elinaikaanaan
lisänimellä ”Pohjolan Chopin”? Kuten lisänimikin tuo ilmi, hänen tuotantonsa keskeisin osa
koostuu pianokappaleista, joita hänen sävelsi yli 300. Hänet on haudattu Helsingin Hietaniemen
hautausmaan taiteilijainmäelle.
31. Mikä Australiassa elävä käärme on maailman myrkyllisin maalla elävä käärme? Käärme vaihtaa
väriä vuoden ajan mukaan ollen talvella ruskea ja kesällä oliivinvihreä.

32. Kuvassa Mikki Hiiren kimpussa oleva Disney-hahmo muuttui 1940-luvulla Musta Pekka
-hahmoksi. Muutokseen vaikutti ilmeisesti se, että hahmon pelättiin loukkaavan Toisessa
maailmansodassa invalidisoituneita miehiä. Mikä on tämän Mustan Pekan edeltäjän suomenkielinen
nimi?

33. Mikä vuonna 1993 perustettu järjestö, jonka päämaja on Berliinissä, julkaisee vuosittain listaa
eri maiden korruptiotilanteesta (Corruption Perceptions Index)?
34. Minkä ruokakasvin pahimpia vihollisia on Panaman tauti, jonka on synkimmissä arvioissa nähty
olevan uhka koko kasvin olemassaololle?
35. Minkä Puolan suurimpiin kaupunkeihin kuuluvan kaupungin asukasluku yli nelinkertaistui
vuosien 1880-1905 välillä? Kaupungista muodostui tuolloin erittäin tärkeä teollisuuskaupunki,
johon keskitettiin etenkin tekstiiliteollisuutta.
36. Yhdysvaltalainen Jeff Kinney iski kultasuoneen yhdistäessään vitsikkään sarjakuvan lasten
kertomakirjallisuuteen. Tuloksena oli kirjasarja, jota on Suomessakin myyty jo yli 60000 kappaletta.
Sarjan nimi on ________ päiväkirja. Mikä sana kirjasarjan nimestä puuttuu?
36.

37. Kuka on ainoa suomalainen, joka on osallistunut olympialaisiin ollessaan istuva
kansanedustaja?
38. Minkä nimisen elokuvateatterin palossa Tampereella kuoli 21 ihmistä vuonna 1928?
Kalevankankaan hautausmaalla on palossa menehtyneiden muistomerkki. Vinkkinä kerromme, että
elokuvateatteri oli erään Suomen kunnan niminen.
39. Kuinka monta vuotta nuortenlehti Suosikki kaikkiaan ilmestyi? Lehti alkoi ilmestyä elokuussa
1961.
40. Minkä pohjoisitalialaisen yrttikastikkeen pääainesosia ovat basilika, oliiviöljy, juusto,
pinjansiemenet ja valkosipuli. Tämä etenkin Genovan alueella tunnettu kastike on niin suosittua
Suomessakin, että sekä K-ryhmä että S-ryhmä myyvät sitä myös omilla tuotemerkeillään.

