1. Kenelle suomalaiselle julkaistiin 100-vuotisjuhlapostimerkki hänen
vielä eläessä?
2. Teollisuusneuvos Einari Vidgren kuoli Seinäjoella 26.10.2010. Minkä
yhtiön perustajana Vidgren tunnetaan?
3. Missä otettiin käyttöön vuonna 1958 ensimmäinen Suomeen hankittu
tietokone IBM 650, lempinimeltään “Ensi”?
4. Kuka painin olympiavoittaja, lempinimeltään “Paini-insinööri”, kuoli
40-vuotiaana vuonna 1933 ja samalla suomalaisista olympiavoittajista
ensimmäisenä?
5. 26.4.1964 syntyi Afrikkaan merenrantavaltio, jolla on nykyisin
kahdeksan rajanaapuria. Mikä on tämä 1990-luvulla pääkaupunkiakin
vaihtanut valtio?
6. Mistä elokuvasta Hattie McDaniel sai ensimmäisenä mustana
Oscar-palkinnon, kategoria oli hänen kohdallaan paras naissivuosa?
7. Mitä Warrenin tutkimuskomissio tutki?
8. Narvan marssi on tunnettu mm. suurmiesten hautajaisista, mutta minä
vuonna käytiin se Narvan taistelu, johon mainittu marssi (oletettavasti)
liittyy?
9. Mikä on Färsaarten pääkaupunki?
10. Chinatown on nimitys, jota käytetään kiinalaisten asuttamista
kaupunginosista Kiinan ulkopuolella. Minkä kaupungin Chinatown on
maailman suurin Aasian ulkopuolinen kiinalaiskeskittymä? Roman
Polanskin ohjaaman ja Jack Nicholsonin tähdittämän
Chinatown-elokuvan tapahtumat osuvat Los Angelesiin, mutta se ei ole
tähän kysymykseen oikea vastaus.
11. Time-lehti on valinnut vuoden henkilön vuodesta 1927, jolloin valinta
osui Charles Lindberghiin. Vuonna 1982 lehti valitsi vuoden henkilöksi
poikkeuksellisesti ja ensimmäisen kerran ei-henkilön. Mikä oli valinta
tuolloin?
12. Millä Afrikan valtiolla on sinivalkoinen lippu?
13. Mikä on ranskalaisen kirjailijan Marcel Proustin (1871-1922) pääteos

nimeltään?
14. Missä lajissa tehtiin maailmanennätys Pekingin yleisurheilun
maailmanmestaruuskisoissa?
15. Baobab kuuluu Afrikan alkuperäiskasvustoon. Sen hedelmä on
maukas ja huomattavan vitamiinipitoinen. Millä nimellä baobab
suomeksi paremmin tunnetaan?
16. Käytämme lämpötilasta puhuessamme Celsius-asteikkoa. Minkä
maalainen tiedemies Celsius oli?
17. Minkä kolmen alkuaineen seos on alpakka eli uushopea?
18. Tytär Peggyn kirja “Taiteenrakastajan tunnustuksia” (ilm. 1960)
julkaistiin suomeksi vuonna 2011. Isä Benjamin hukkui Titanicin mukana
ja oli laivan rikkaimpia matkustajia. Minkä nimisestä suvusta on
kysymys? Nimi on vieläkin tavan takaa julkisuudessa.
19. Ketkä kuninkaat kohtasivat Issoksen ja myöhemmin Gaugamelan
taisteluissa?
20. Helsingin Kaupunginteatterissa (ja muuallakin) on iloiteltu
toistakymmentä vuotta näytelmän “Kiviä taskussa” parissa. Mikä
näyttelijäkaksikko menestysnäytelmässä esiintyy?

