61. Miksi Runnymeden niitty on ollut viime kesänä ajankohtainen asia
tiedotusvälineissä?
62. Missä englantilainen on kun hän on paikassa nimeltään Her Majesty´s
Pleasure?
63. Helsingin Etyk-kokouksen pöytäkirjan allekirjoittajista kolme
allekirjoittajaa elää edelleen. Mainitkaa yksi heistä?
64. Kenen luoma suomalainen salapoliisihahmo on Sven Hjersson?
65. Missä pohjois-ossetialaisessa kaupungissa tapahtui vuonna 2004
koulukaappaus, joka päättyi noin 350 ihmisen kuolemaan?
66. Lepidus oli toisen triumviraatin jäsen vuonna 43 eaa, mutta ketkä
olivat kaksi muuta jäsentä?
67. Japani ja Etelä-Korea järjestivät yhdessä jalkapallon
maailmanmestaruuskilpailut vuonna 2002. Finaaliin selvisivät Brasilia ja
Saksa. Missä kaupungissa loppuottelu pelattiin?
68. Kenen 1900-luvun huomattavimpiin kansantaloustieteilijöihin
kuuluvan, Harvardin pitkäaikaisen professorin pääteos oli ”Runsauden
yhteiskunta”? Liki satavuotiaaksi elänyt tiedemies oli uransa aikana mm.
J.F. Kennedyn neuvonantajana ja tämän presidenttiyden aikana USA:n
suurlähettiläänä Intiassa. Tuli tunnetuksi myös Vietnamin sodan
varhaisena vastustajana.
69. Mikä urheilumuoto oli kesäkisojen ohjelmassa neljä kertaa
1996-2008, mutta pudotettiin sitten pois, lähinnä kai suurten tasoerojen
vuoksi?
70. Luetelkaa järjestyksessä neljä ensimmäistä Mannerheim-ristin
ritariamme?
71. Minkä kirjan ilmestyminen lännessä johti Alexander Solzhenitsynin
karkottamiseen Neuvostoliitosta?
72. Mikä Tyynen valtameren valtio tunnettiin ennen 1970-luvulla
tapahtunutta itsenäistymistään Ellicesaarten nimellä. Sitä ei pidä sekoittaa
naapuri Kiribatiin, joka oli ennen itsenäistymistä Gilbertsaari.
73. Ketkä kaksi säveltäjää ovat Stalinin oppilaina ja syytösten kohteina
Mestariluokka-näytelmässä? Näytelmä on englantilaisen David Pownallin

kirjoittama vuoona 1983 ja kolme vuotta myöhemmin Suomen
kantaesityksessä Kansallisteatterissa Stalinia esitti Pentti Siimes ja
säveltäjiä Leif Wager ja Jarno Hiilloskorpi.
74. a) Millä nimellä paremmin tunnemme metsäkanan?
b) Mikä eläin on turpa?
75. Kuka ohjasi Brigitte Bardot’n läpimurtoelokuvan tai ainakin
tunnetuimman elokuvan Ja Jumala loi naisen?
76. Kuka suomalainen näyttelijä on esittänyt elokuvassa Villin lännen
seikkailijaa Bat Mastersonia?
77. Ketkä isä ja poika, joista riittää sukunimi, ovat molemmat saaneet
Nobelin fysiikan palkinnon atomin rakenteen tutkimisesta. Isä vuonna
1922 ja poika 1975. Isä (k. 1962) on suurelle yleisölle tunnetumpi. Hän
osallistui mm. Manhattan-projektiin, eli pyrkimyksiin kehittää
Yhdysvalloille ydinase Toisen maailmansodan aikana.
78. Mikä ihmisen sisäelin erittää kortisonia?
79. Mikä oli Lissabonin sijaan Portugalin pääkaupunkina vuosina
1808-1821? Kaupunki ei ole Portugalissa.

80.
Ketkä kolme henkilöä on tässä Georg von Rosenin maalauksessa?
Oikealla oleva herra on neuvonantaja, joka koki sittemmin väkivaltaisen
kuoleman teilipyörässä.

