21. Minkä viran ensimmäinen haltija oli Jakob Tengström? Hän oli
syntynyt Kokkolassa 1755 ja nimettiin virkaan Turussa vuonna 1817.
22. Kenen Rooman keisarin nimellä tunnetaan Britanniassa oleva
puolustusvalli? Valli oli toiminnassa 100-luvulta 400-luvulle. Siitä on
vieläkin jäljellä kymmeniä kilometriä ja se on arkeologien suuren
mielenkiinnon kohteena. Luonnollisesti tällainen kohde on Unescon
maailmanperintökohde.
23. Mikä on Saharan korkein kohta? Tämä Pohjois-Tsadissa sijaitseva
vuori kohoaa 3415 metriä meren pinnan yläpuolelle.
24. Mikä on tätä nykyä viralliselta nimeltään Pohjois-Amerikan korkein
vuori? 31.8.2015 asti se oli Mount McKinley.
25. a) Ketkä juontavat jo vuodesta 2009 pyörinyttä Yle TV1:n Puoli
seitsemän-ohjelmaa?
b) Kuka oli ohjelman ensimmäinen miespuolinen juontaja?
Hän siirtyi MTV3:een vuonna 2010.
26. a) Veikko Vennamo oli Suomen Maaseudun Puolueen ainoa
kansanedustaja vaalikaudella 1966-70. Kuinka monta kansanedustajaa
puolueella oli vuoden 1970 eduskuntavaalien jälkeen?
b) Näiden vaalien jälkeen Suomi oli nelisen kuukautta ilman poliittista
hallitusta. Kuka johti virkamieshallitusta vuoden 1970 heinäkuuhun asti?
27. Mikä vihannes on olennainen kreikkalaisessa tzatzikissa?
28. Mikä tai mitkä maat ovat voittaneet kaksi kertaa - ei enempää eikä
vähempää kuin juuri kaksi kertaa - miesten jalkapallon
maailmanmestaruuden?
29. Mitä tiedelehteä oli perustamassa puhelimen keksijänä tunnettu
Alexander Graham Bell?
30. a) Nishiyama Onsen Keiunkan Japanissa on Guinnessin ennätysten
kirjan mukaan maailman vanhin yhtäjaksoisesti toiminnassa oleva hotelli.
Millä vuosisadalla se on perustettu?
B) Mikä on Suomen vanhin yhä edelleen toiminnassa oleva hotelli?

31. Charles Davis Lucas, joka oli Krimin sodan aikana piirittämässä

Bomarsundin linnoitusta, sai ensimmäisenä korkean sotilasansiomitalin,
jota on jaettu 159 vuoden aikana 1356 kappaletta. Mikä tunnettu mitali on
kyseessä?
32. a) Kuka kosmonautti teki ensimmäisen avaruuskävelyn (1965)?
b) Ketkä olivat USA:n kaksi ensimmäistä astronauttia?

33. Mikä vuonna 1992 valmistunut on kävijämäärällä mitattuna Euroopan
suosituin turistikohde?
34. Hollannin Itä-Intian kauppakomppania otti pääkaupungikseen
Batavian. Mikä nykyinen kaupunki on entinen Batavia?
35. Arvo Aaltonen voitti Suomen ensimmäiset uintimitalit
olympialaisissa vuonna 1920 Antverpenissä. Missä kisoissa Suomi pääsi
seuraavan kerran olympiamitalikantaan uinnissa?
36. Mitä kasvia vanha kansa kutsui mm. nimillä akantupakki ja
pellonvanhin. Kasvi on levinnyt erittäin laajalle koko pohjoisella
pallonpuoliskolla ja Suomessa se on hyvin yleinen aivan pohjoisinta
Lappia lukuun ottamatta. Sen tieteellinen nimi on Achillea millefolium.
Kukinto yleensä valkoinen.
37. Taidemaalarit Salvador Dali (84v), Edvard Munch (80v) ja Helene
Schjerfbeck (83v) kuolivat kaikki tammikuun 23 päivänä, mutta missä
järjestyksessä kuolinvuoden perusteella?
38. Minkämaalainen joululaulu (1934) on alun perin Kilisee, kilisee
kulkunen?
39. Minkä latinalaisen Amerikan maan diktaattori oli Rafael Trujillo?
40. Kenen esikuvana pidetään Alexander Selkirkiä?

