OSIO 3

JOUKKUEEN NIMI:

41.Mikä hip-hop - ja funk-musiikkiin oleellisesti liittyvä katutanssityyli sai alkunsa New Yorkista
1970-luvulla? Tanssi tunnetaan myös nimellä b-boying.
42. Minkä afrikkalaisen chililajikkeen nimi on swahilin kieltä ja tarkoittaa ”väkevä väkevä”?
Lajikkeen suomenkielinen nimi tuo mieleen erään merkittävän, joskin laittoman, tuontituotteen
kansanomaisen nimen.
43. Kuvassa olevan lastenkirjan kirjoittaja (ei siis kuvittaja Loren Long) on taatusti tunnetumpi kuin
teoksensa. Kuka vuonna 1961 syntynyt henkilö on kyseessä?
43.

44. Monen rap-musiikin ystävän yli 15 vuoden odotus palkittiin, kun eräs merkittävä räppäri
julkaisi tänä vuonna kolmannen sooloalbuminsa Compton. Kuka artisti on kyseessä?
45. Kuka New Jerseyssa syntynyt, mutta Venetsiassa jo kymmeniä vuosia asunut kirjailija on
tunnettu siitä, että vaikka hänen mesnestyskirjansa sijoittuvat Venetsiaan, niitä ei ole käännetty
italiaksi. Kirjailija suojelee tällä ratkaisulla yksityisyyttään nykyisessä kotimassaan.
46. Oheisessa kuvassa on suorastaan elokuvamainen tunnelma. Kyseessä on kuitenkin vakava
tosielämän tilanne. Kuka Viipurissa 18.5.1918 kuollut suomalainen taiteilija on tässä kuvattuna
muutamaan päivää ennen kuolemaansa?
46.

47. a) Missä Ruotsin kaupungissa järjestetään vuosittain merkittävä poliittinen
keskustelutapahtuma, joka tunnetaan nimellä Almedalsveckan?
b) Missä Suomen kaupungissa on vuodesta 2006 saakka järjestetty Suomi-areena
-keskustelutapahtumaa, joka on saanut innoituksensa Almedalsveckanista?

48. Mikä Richard Linklaterin vuonna 2014 ensi-iltansa saanut elokuva kuvattiin samoilla
näyttelijöillä pätkissä vuosien 2002-2013 välissä? Elokuvassa seurataan Ellar Coltranen
näyttelemän pojan kasvua pikkupojasta aikuisuuden kynnykselle.
49. Merkittävä ranskalainen urheilulehti L'Auto alkoi toisen maailmansodan jälkeen ilmestyä
toisella nimellä. Mikä on tämä nimi, joka tunnetaan maailmalla muun muassa Mestarien mestari
-palkinnosta?
50. Kielin kaupungissa vuonna 1858 syntynyt tiedemies sai kasteessa kahdeksi ensimmäiseksi
etunimekseen Marx Karl. Hän kuitenkin käytti ensimmäisestä etunimestään muotoa Max. Kuka oli
tämä merkittävä tiedemies, joka on muun muassa antanut nimensä yhdelle yleiselle
luonnonvakiolle?
51. Mikä vuosi? Silloin Iranin shaahi pakeni ja ajatollahit ottivat maassa vallan, luonnonsuojelijat
keskeyttivät Koijärven kuivatushankkeen, ja ensimmäinen provinssirock järjestettiin Seinäjoella.
52. Kuka valittiin vuoden 2009 parhaaksi suomalaisurheilijaksi? Hänen initiaalinsa eli nimien
alkukirjaimet tuovat mieleen erään sotienvälisen ajan aatteellisen järjestön.
53. Mistä yhteydestä tunnetaan henkilö nimeltä Aarno Lamminparras?
54. Mikä on nimeltään Ranskan valtion (nimenomaan tasavallan) symboli, joka usein esitetään
naispuolisena vapauden jumalattarena, kuten esimerkiksi tunnetussa Delacroix'n maalauksessa
Vapaus johtaa kansaa vuodelta 1830?
55. Mikä valtio? Se itsenäistyi vuonna 1981, sen pinta-ala on n. 23 000 km2 ja asukkaita siellä on
(2013) 334 000. Sen virallinen kieli on englanti, joskin siellä puhutaan myös muita kieliä,
runsaimmin espanjaa.

56. Kuka suomalainen muusikko, laulaja ja näyttelijä syntyi vuonna 1916 Pietarissa ja kuoli vuonna
1983 Espoossa? Koulutukseltaan hän oli rakennusmestari, mutta ei niitä töitä juuri tehnyt. Hän oli
mukana lähes tuhannessa levytyksessä, joista laulajana vajaassa 300:ssa. Vuosina 1948–61 hän oli
Radioteatterin kantavia voimia ja 60-luvulla television puolella tuottajana ja juontajana. Hän oli
myös mukana (lähinnä sivuosissa) yli 40 elokuvassa.
57. Mikä taistelu? Se oli kahdeksan kuukautta kestänyt piiritystaistelu (31.3.–27.11. 1941), jota
käytiin nykyisen Libyan rannikolla. Piiritettyjä johti ensin Leslie Morshead, sen jälkeen Ronald
Scobie, piirittäjiä puolestaan Erwin Rommel. Taistelu päättyi saksalaisten luopumiseen yrityksestä,
mikä saattoi pelastaa Egyptin saksalaisten suurhyökkäykseltä.

58. Kuka suomalainen kirjailija? Hän eli vuosina 1948–1998, kirjoitti kaikkiaan 22 teosta, joihin
kuului seitsemän romaania ja seitsemän runokokoelmaa sekä lisäksi novelleja, näytelmiä ja
pakinoita. Hänen teoksiaan ovat mm. Felix Navitan etu- ja takaraivo (1967) ja Islanninhevosia,
rakkaani (1982).
59. Oheisessa Adolph von Menzelin taulussa huilua soittaa eräs merkittävä eurooppalainen
hallitsija. Kuka oli tämä mies, joka oli myös melko etevä harrastelijamuusikko ja -säveltäjä?
Joitakin hänen nimissään kulkevia sävellyksiä on säilynyt nykyajallekin.

60. Kuvassa oleva mies sijoittui viidenneksi nykyaikaisessa 5-ottelussa Tukholman olympialaisissa
1912. Vuonna 1970 hänestä tehty elokuva kahmi useita Oscar-palkintoja. Elokuva ei kuitenkaan ole
urheiluaiheinen. Kuka on kyseessä?

