41. Viro on nykyään euro-ajassa. Valuutan ollessa vielä kruunu oli viiden
kruunun setelissä Paul Keresin ja 50 kruunun setelissä Rudolf Tobiaksen
kuva. Kuka oli
a) Paul Keres (1916-1975)
b) Rudolf Tobias (1873-1918)
42. Mikä on nimeltään kuuluisa vuonna 1957 perustettu liverpoolilainen
yökerho, jossa mm. The Beatles esiintyi 292 kertaa vuosina 1961-1963 ja
jossa myös manageri Brian Epstein näki heidät ensimmäisen kerran?
Ravintola on vieläkin toiminnassa , tosin kadun toisella puolella kuin
alkuperäinen oltuaan vuodet 1973-1984 lopetettuna.
43. a) Helsingin Työväentalolla esiintyi 15.10.1964 ainoa 60-luvulla
maassamme esiintynyt ensimmäisiin amerikkalaisrokkareihin kuulunut mies,
joka aloitti konserttinsa kappaleella Be Bop a Lula. Kuka oli tämä alle
40-vuotiaana kuollut laulaja?
b) Kulttuuritalolla esiintyi 25.11.1974 yhtye, joka oli matkalla legendaksi.
Konsertin avauskappaleet olivat: Procession (intro), Now I´m Here ja Ogre
Battle. Mikähän yhtye oli kyseessä?

44. Jopa Helsingin vihatuimmaksi rakennukseksi on mainittu itsensä Alvar
Aallon suunnittelemaa, vuonna 1962 valmistunutta Enso-Gutzeitin (nyk.
Stora-Enson) pääkonttoria Katajanokalla. Rakennuksen tieltä purettiin
vuonna 1897 valmistunut komea uusrenessanssityyppinen asuintalo.
a) Minkä niminen oli tämä purettu talo, jota myös palatsiksi ja linnaksi
kutsuttiin? Nimi tulee rakennuksen tilanneelta ja siinä kuolemaansa asti
(1942) asuneelta Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalta, joka
siviilissä oli Yhdyspankin johtaja.
b) Kenen arkkitehdin piirtämä mainittu rakennus oli? Hänen Helsingissä
sijaitsevan kuuluisimman rakennuksensa julkisivussa lukee latinaksi teksti,
joka suomennettuna on “sovussa pienet asiat kasvavat”.
45. a) Mikä salmi on Australian ja Uuden Guinean välissä?
b) Mikä salmi on Australian ja Tasmanian välissä?

46. Millä englanninkielisellä termillä kutsutaan yritysmaailmassa ja
tulevaisuuden tutkimuksessa metodia, jossa “ensiksi määritellään tulevaisuus
ja pohditaan, mitä tekniikkaa silloin käytetään ja mitä kuluttaja toivoo. Sitten
peruutellaan kohti nykyisyyttä ja näin syntyvä portaikko auttaa
hahmottamaan, miten yhtiön tulee valmistautua kuhunkin askelmaan”.
(Lainaus Paavo Raution kolumni HS 14.5.2015).
Nokiassa menetelmää kutsutaan nimellä “Future back”.
47. Edelleen toiminnassa olevan Piirpauke-yhtyeen kenties tunnetuin
kappale on esikoislevyllä vuonna 1975 julkaistu Konevitsan kirkonkellot.
Kuka tuolloinen lukiolainen, nykyinen kuuluisa musiikkiammattilainen,
soitti tuon kappaleen käyrätorviosuuden?
48. Mitä kuva-aihetta Punainen risti käyttää ristin asemasta Japanissa?
49. “Kaikki onnelliset perheet muistuttavat toisiaan, jokainen onneton perhe
on onneton omalla tavallaan.“ Tuo on yksi eniten siteerattuja kirjojen
aloituksia. Mistä klassikkoromaanista on kyse? Teoksesta on tehty
toistakymmentä elokuvaakin, ensimmäinen jo v. 1914, viimeinen 2012.
50. Kuka toimi Yhdysvaltain presidenttinä 1923-29.
51. Missä kaupungissa sijaitsee Leonardo da Vincin teos Viimeinen (tai
Pyhä) Ehtoollinen?
52. Stasin kakkosmiehenä tunnettiin 34 vuoden ajan “Kasvoton mies”.
Kuka hän oli?
53. Mikä o-kirjaimeen päättyvä joki virtaa mm. Firenzen ja Pisan
kaupunkien läpi?
54. Mitä asiaa käsitteli Suomessa v. 1931 Lex Pekurinen?
55. Minkä avulla Jean-Francois Champollion ratkaisi hieroglyfien
arvoituksen?
56. Minkä Yhdysvaltain Keski-Lännessä sijaitsevan osavaltion suurin
kaupunki on Omaha ja pääkaupunki Lincoln?
57. Alpe Cermis on tullut tunnetuksi Tour de Ski-hiihtotapahtuman

päätöspäivän jyrkkänä nousuna. Mikä tapahtuma toi Alpe Cermisin
julkisuuteen 9.3.1976?
58. Fiktiivinen hahmo Andy Capp sai ensiesiintymisensä vuonna 1957.
Millä nimellä tunnemme hänet Suomessa?
59. Mikä on kuvanveistäjä Gutzon Borglumin tunnetuin teos?
60. Minkä valtakunnan pääkaupunki oli Pella?

