JOUKKUEKILPAILU OSIO 4
61. Yhdistä maakunnat ja maakuntalinnut. Vastaus muodossa A1,B2 jne.
A. Pohjois-Pohjanmaa 1. Isokuovi
B. Keski-Pohjanmaa
2. Kiuru
C. Etelä-Pohjanmaa
3. Kurki
D. Pirkanmaa
4. Mustarastas
E. Satakunta
5. Naakka
F. Varsinais-Suomi
6. Punatulkku
G. Kymenlaakso
7. Sinitiainen
H. Uusimaa
8. Västäräkki
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62. Ensimmäisissä yleisurheilun maailmanmestaruuskisoissa Helsingissä
1983 tehtiin sekä miehissä että naisissa yksi maailmanennätys. Missä
lajeissa?
63. Kaksi joukkuetta on neljän viimeisen vuoden aikana vienyt
vuorovuosin Stanley Cupin mestaruuden. Mitkä joukkueet?
64. Mikä on pinta-alaltaan Meksikon suurin osavaltio? Nimensä
perusteella sitä voisi luulla huomattavasti pienemmäksi.
65. Hawaijilaisten muinaisuskomusten tulenjumalatar on samanniminen
kuin eräs maailman kaikkien aikojen parhaista ja tunnetuimmista
urheilijoista. Mikä on jumalattaren nimi?
66. Millä alkuaineisiin kuuluvalla kaasulla tehtiin suurta tuhoa
ensimmäisessä maailmansodassa muuan muassa Ypresin taistelussa?
Samaa kaasua on käytetty ilmeisesti taisteluaseena myös Syyrian
sisällissodassa vielä viime vuonna.
67. Mitä ovat khamsin, samum ja harmattan?
68. Kuka toimi tunnetun kansainvälisen järjestön Suomen johtajana
vuodesta 1976, Ruotsin johtajana vuodesta 1981 ja samasta vuodesta
myös koko kansainvälisen järjestön ensimmäisenä suomalaisena
johtajana? Tuolloin hänen toimipaikkansa oli järjestön päämajassa
Lontoossa. Hän kuoli Helsingissä vuonna 1999 81-vuotiaana.
69. Paul Newman näytteli vuonna 1958 elokuvassa henkilöä nimeltä

Henri McCarty. Millä nimellä McCarty parhaiten tunnetaan?
70. Ensimmäistä Beatles-elokuvaa A Hard Day’s Night ei suinkaan
esitetty Suomessa sillä nimellä, vaan Jake Nymania lainaten: “joku sai
elämänsä neronleimauksen keksiessään sille nimen ----”. Mikä olikaan
elokuvan nimi Suomessa?
71. Mitkä ovat Myanmarin, siis entisen Burman, viisi rajanaapuria?
72. Minkä kunnan alueella sijaitsevat Kastelholman linnoitus ja
“Oolannin sodassa” tuhottu Bomarsundin linnan rauniot? Suomessa oli
samanniminen omapäinen ammattiyhdistysjohtaja, joka oli liittonsa
puheenjohtajana 1969-92.
73. Mikä on nimeltään Jenni Vartiaisen vinyylinäkin painettu albumi,
jonka kappaleluettelossa ovat mm. superhitit “Missä muruseni on” ja
“En haluu kuolla tänä yönä”?
74. Mikä puolue on käyttänyt Suomen eduskuntavaaleissa ns. Jo riittää
-kampanjaa?
75. Kuka kuuluisuus asui Potalan palatsissa vuoteen 1959 asti?
76. Kenen taiteilijaprofessorin museo on Alajärvellä Pekkolanniemellä?

77.
Mikä on nimeltään tämä Arabian klassikkosarja?
78. Skåne kuului aikoinaan - lyhyitä katkoja lukuun ottamatta vuosisatoja Tanskalle. Missä 1600-luvun rauhassa Skåne siirtyi
lopullisesti Ruotsille?
79. Eritoten savotta- ja uittomiesten sanastoon kuului viime vuosisadan
alkupuolella “Wilsonin pinta“. Mitä tuolla tarkoitettiin? Termiä toki

käytettiin muuallakin yhteiskunnassa.

80.

Kuvat ovat Etelämantereelta vuodelta 1915. Minkä niminen brittiparkki
kärsi haaksirikon? Kuolonuhreja ei tässä haverissa tullut.

