1. a) Mitkä ovat toisena kruununperimisjärjestyksessä olevan Itä-Götanmaan
herttuattaren etunimet (4 kpl)?
b) Mitkä ovat kolmantena kruununperimisjärjestyksessä olevan Cambridgen prinssin
etunimet (3kpl)?
2. a) Minkä arvonimen Edward VIII sai luopuessaan kruunusta?
b) Kuka oli tuolloin Britannian pääministerinä?
3. Ruotsi julkaisee vuonna 2015 uuden setelisarjan. Kuvansa uusiin seteleihin ovat
saaneet Evert Taube, Ingmar Bergman ja Dag Hammarskjöld. Mutta ketkä kolme
naista sai saman kunnian?
4. Milloin Suomessa on viimeksi ollut valitsijamiehet presidentinvaaleissa ja kuinka
monta valitsijamiestä tuolloin valittiin?
5.

Minkä maan historiaan kuuluu a) Pärttylinyö, b) Pitkien puukkojen yö?

6.

Millä paikkakunnilla toimivat urheiluseurat: A) Kova-Väki b) Lumiukot?

7. Mitä Brittein saarten noin puolen miljoonan asukkaan kaupunkia kutsutaan Pohjoisen
Ateenaksi? Ensimmäiset historialliset maininnat kaupungista ovat jo 600-luvulta.
8. Aikoinaan suosittu Hottentottilaulu sai uudelleen jonkinmoista julkisuutta, kun Veltto
Virtanen esitti sen perussuomalaisten laivaristeilyllä.
a) Mikä lauluduo esitti tämän norjalaista alkuperää olevan kappaleen
ensimmäisenä suomeksi vuonna 1961
b) Kenen suomenkielinen teksti on laulussa?
9. Monte-Carlo- rallia on ajettu jo vuodesta 1911. Neljä ensimmäistä suomalaisvoittoa
on vuosilta 1965, 1966, 1967 ja sitten vasta 1985. Luetelkaa näiden vuosien
suomalaisvoittajat etunimineen.
10.

Mitä ihmisen osaa lääkäri tutkii otoskoopilla?

11.

Mikä ylioppilaskokeen arvosana on ”suurten kiitosten kera hyväksytään”?

12.

Mitä tekee ihminen, joka sanoo olevansa dyykkaaja?

13.

Minkä taidesuunnan keksijänä pidetään ranskalaista taidemaalaria Georges
Seurat’ia (1859- 1891)?

14.

Mikä nisäkäs: pituus 35–94 cm häntä mukaan lukien, uros 2,8 kg ja naaras 1,9 kg,
elinikä 2-3 vuotta (vangittuna jopa seitsemän vuotta), kaikkiruokainen yksineläjä,

joka näyttelee uhattuna kuollutta. Levinneisyys Keski-Amerikka ja Pohjois-Amerikan
länsirannikko sekä laajalti Pohjois-Amerikan itäosat?
15. Mikä eläin on miljoonakutoja?
16. Mikä on ainoa suomalainen kala, joka synnyttää eläviä poikasia?
17. Mikä on Pohjois-Amerikan suurista järvistä pinta-alaltaan pienin?
18. Millä nimellä tunnetaan keskiajalla hallinnut filosofinen suuntaus, joka pyrki
yhdistämään antiikin filosofian ja vallitsevan uskonnon opetukset. Eritoten
Aristoteles oli tässä filosofiassa keskeinen auktoriteetti. Tuomas Akvinolainen
lienee tunnetuin tämän koulukunnan edustaja.

19. Laittakaa aikajärjestykseen seuraavat filosofit aloittaen vanhimmasta: Descartes,
Montesqieu, Schopenhauer ja Spinoza.

20 a) Minkä takia oli muutama vuosi sitten muuramelainen Jukka Mutanen hetken
aikaa julkkis?
b) Veli Karppanen (1951–2002) muistetaan, mutta mistä? Oli julkimo 1990-luvulla.

21. Kuka ohjasi vuonna 2010 valmistuneen dokumenttielokuvan Vesku?
22. Kuka näyttelijä on palkittu Paras miesnäyttelijä-Venlalla nelosen rikossarjasta
Kylmäverisesti sinun? Parhaan miesnäyttelijä-Jussin hän on saanut elokuvasta Paha
perhe.
23. Ketkä olivat/ovat seuraavien näyttelijöiden näyttelijäpuolisot?
a)Irma Seikkula b) Hannes Häyrinen c) Irina Björklund d) Tommi Korpela
24. Kuka ranskalaisen uuden aallon elokuvan keskeinen ohjaaja teki läpimurtonsa
ensimmäisellä pitkällä elokuvallaan Viimeiseen hengenvetoon (1960)?
25. a) Kenen kanssa Marilyn esitti pääosaa elokuvassa Herrat pitävät vaaleaveriköistä?
b) Keiden kahden kanssa Marilyn esitti pääosaa elokuvassa Kuinka miljonääri
naidaan?
26. a) Minkä nimisellä koneella Charles Lindbergh ylitti Atlantin?

b) Minkä nimisellä parkilla A. E. Nordenskiöld purjehti Koillisväylän läpi?
27. Minkä yhtyeen menestyskappaleita olivat Nights in white satin ja Melancholy man?
28. Mikä Yhdysvaltain osavaltio syntyi, kun sisällissodassa erään osavaltion kannatus
hajaantui osapuolten kesken?
29. Kenen dekkaristin kirjojen (anti)sankari on Harry Hole?
30. Mitkä vedet yhdistää Kertsinsalmi?

31. Olympiakisat peruutettiin maailmansodan takia vuosina 1940 ja 1944. Missä
kaupungeissa kesä- ja talvikisat piti alkuperäisen suunnitelman mukaan tuolloin
järjestää?
32. Kuka on toiminut Ison-Britannian pääministerin neljä kertaa? Siis siten, että välissä on
aina ollut joku muu pääministerinä.
33. Jalkapallon miesten Suomen mestaruuksia on ylivoimaisesti eniten tietenkin Helsingin
Jalkapalloklubilla (25). Mutta mitkä ovat kolme seuraavaa joukkuetta tässä tilastossa?
Järjestystä ei tarvitse tietää ja vastauksessa voi käyttää seurojen vakiintuneita
lyhenteitä.
34. Ketkä olivat talvisodassa joukkojemme komentajat a) Suomussalmella b)
Tolvajärvellä?

35. Asia, joka on Suomessakin käytössä, lyhennetään englannin kielellä DST. Eli mikä
on kyseessä?
36. Mitä aihepiiriä Ivan Aivazovski erityisesti maalasi? Hänen sanotaan olevan kaikkein
eniten väärennetty venäläinen taiteilija.
37. Kenet yrittivät murhata aikeissaan epäonnistuen:
a) Mehmet Ali Agra
b) John Hinckley
c) Claus von Stauffenberg
d) Giuseppe Zangara
38. Pyreneiden vuoriston korkein kohta on Aneto. Kuinka korkealle se kohoaa? Vastaus
täysinä satoina metreinä. 100 metrin tarkkuus= 1p, 200 m=0,5 p, 300 m= 0,25 p.
39. Kuka toisella taiteenalalla rutkasti tunnetumpi taiteilija on maalannut Teuvan kirkon
alttaritaulun?

40. Millä nimellä tunnemme paremmin suositun leikkokasvin miekkaliljan?
41. a) Kenen taiteilijan signeeraus tämä on (kuva)?
b) Minkä niminen taulu on kuvassa? Siis kysytään taulun nimeä, ei taiteilijaa
42. Minkä niminen on tämä patsas?
43. Kuvan tapainen ilmestys saadaan kenties joskus Helsinkiinkin. Kenen arkkitehdin
piirtämä rakennus on kyseessä?

44. Kuka on kuvamme vuosina 1912–1954 elänyt henkilö? Helsingissä esitettiin
teatterinäytelmä 2000-luvulla hänen elämästään.
45. Kuka istuu tässä Ilja Repinin maalauksessa vuodelta 1885?
46. Mikä on Kanadan Nova Scotian provinssin pääkaupunki? Kaupunki on perustettu
1749 linnoitukseksi ranskalaisia vastaan. Yhä edelleen satama ja asevoimat ovat
kaupungin suurimpia työllistäjiä. Se oli toinen vuoden 2008 jääkiekon MM-kilpailujen
kisakaupungeista. Samanniminen ulkoministeri oli Neville Chamberlainin hallituksessa.
47. Kuka tuleva Nobel-kirjailija asui elämänsä aikana hetken aikaa Helsingissä – oli jopa
Helsingin väestörekisterissä 1899- tutustuen mm. Gallen-Kallelaan ja Sibeliukseen?
Läpimurtoromaaninsa nimi oli Nälkä.
48. Minkä urheilumuodon lajeja ovat mm. Keirin ja Omnium?
49. Luovutetun Karjalan alueelle jäi tunnetusti kolme kaupunkia, mutta mitkä kaksi
kauppalaa sinne jäi?
50. a) Millä vuosisadalla käytiin Schmalkaldenin sota?
b) Millä vuosikymmenellä solmittiin Täyssinän rauha?
51. Missä merkintäjärjestelmässä käytetään fermaatteja?
52. Nimetkää ne suomalaiset pikaluistelijat, joilla on olympiamitali toisen
maailmansodan jälkeen järjestetyistä olympiakisoista. a) miespikaluistelija(t), b)
naispikaluistelija(t).
53. Yleensä sisäoppilaitosten tunnuslauseet ovat kovin yleviä, mutta minkä
sisäoppilaitoksen motto on ”Draco dormiens nunquam titillandus” eli ”Älä kutita
nukkuvaa lohikäärmettä”?
54. Mitä tekee ikonoklasti?

55. Kenen blueskitaristin tunnetuimpia kappaleita olivat Dust My Broom, Shake Your
Moneymaker ja The Sky is Crying. Häntä on kutsuttu myös nimellä King of the Slide
Guitar.
56. a) Vuonna 2003 järjesti Saksan Televisio äänestyksen kaikkien aikojen suurimmasta
saksalaisesta. Kuka 1900-luvulla vaikuttanut henkilö voitti?
b) Seuraavana vuonna Yleisradio järjesti samanlaisen äänestyksen suurimmasta
suomalaisesta. Mannerheim oli omaa luokkaansa, mutta kuka oli kakkonen?
57. Mikä oli maapallon väkiluku vuonna 1950? Vastaus miljardi yhdellä desimaalilla,
esim. 6,7 miljardia.
58. Kuka ”sotasyyllisistämme” ei toiminut sotavuosina 1939–44 ministerinä?
59. Kenen aikoja sitten hallinneen keisarin kerrotaan nukkuvan Kyffhäuserin vuoressa ja
herättyään laittavan maansa asiat kuntoon?
60. Kenestä kertoo tänä vuonna ensiesityksen saanut näytelmä La-Lai-la?
61. Mitkä ovat seuraavien artistien taiteilijanimet: a) Christel Sundberg, b) Anna Maria
Rahikainen c) Jare Tiihonen d) Kimmo Laiho?
62. Mikä eläin oli kuvattuna 1993 viimeisen markkakolikkosarjamme a) kymmenen
markan kolikkoon ja b) viiden markan kolikkoon? Jos a-kohdan vastaus on b:ssä tai
päinvastoin hyvitetään 0,25 pisteellä.
63. Ketkä kaksi Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen allekirjoittajista kuoli samana päivänä,
päivälleen 50 vuotta itsenäisyysjulistuksen hyväksymisen jälkeen 4.7.1826?
64. Minkä kotimaisen lehden päätoimittaja on Mari Teinilä, joka on syntynyt Namibiassa
1960?
65. a) Rudolf Karpati, b) Neno Nadi, c) Kristin Otto ja d) Lidia Skoblikova muodostavat
sikäli ainutlaatuisen joukon, että heillä kaikilla on olympialaisista kuusi kultamitalia muttei
muun värisiä mitaleja. Mitkä olivat heidän lajinsa?
66. Minkä valtion hallintoviranomaisia olivat satraapit?
67. Mikä noin 98 kilometriä pitkä ja 11 metriä syvä valmistui Eurooppaan vuonna 1895?
68. Minkä yhtyeen muodostivat 1980-luvun lopulla supernimet Bob Dylan, George
Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne ja Tom Petty?
69. Minkä kolmen Euroopan valtion välillä Neuvostoliitolla oli maaraja, muttei ennen
toista maailmansotaa? Venäjällä on yksi näistä rajoista vieläkin.

70. Oheisessa paperissa on aakkosjärjestyksessä yhdeksän Tyynenmeren ja
Karibianmeren valtiota sekä niin ikään aakkosjärjestyksessä yhdeksän pääkaupunkia.
Yhdistäkää valtiot ja pääkaupungit.
71. Ketä nobelistia pidetään monetaristisen taloustieteen isänä, vähintäänkin sen
tunnetuimpana edustajana?
72. Mikä graniitteihin kuuluva kivilaji – pääosin Kaakkois-Suomessa esiintyvä - on
Suomessa ensimmäisenä löydetty, tutkittu ja tietoa julkaistu? Sen englannin- ja
saksankielinen nimikin on sama suomenkielinen sana.

73. Kuka suomalainen? Syntyi Helsingissä isänsä toimittaja Sven Kristianssonin
perheeseen vuonna 1914. Isä oli anarkisti ja Vapaa ajattelija-lehden perustaja 1910luvulla. Henkilömme teki elämäntyönsä pääosin Keskon palveluksessa, mutta esiintyi niin
radiossa, televisiossa, elokuvassa kuin äänilevylläkin. Oli aikoinaan tunnettu julkisuuden
henkilö. Kuoli Helsingissä 1987.
74. Minkä TV-sarjan tapahtumat sijoittuvat kuvitteelliseen Tyrisevän kuntaan?
75. Minkä niminen oli neloskanavalla vuosina 1999–2002 pyörinyt visailuohjelma? Sitä
juonsi Nicke Lignell ja ohjelmassa kahden joukkueen piti päätellä sadan ihmisen
vastaukset eri kysymyksiin.
76. Mitä ovat perseidit?
77. Millä nimellä Moskovassa vuonna 1960 perustettu Kansojen ystävyyden yliopisto
toimi vuosina 1961–1991?
78. Mistä Venezuelan turistinähtävyydestä on kysymys, jota paikalliset intiaanit
kutsuivat nimellä Kerepakupai-merú?

79. Ketkä johtivat Katalaunisten kenttien taistelun osapuolia?
80. Missä USA:n kaupungissa kuristettiin 1960-luvun alussa 13 naista kuoliaaksi? Aiheesta
on tehty Tony Curtisin ja Henry Fondan tähdittämä elokuvakin.
81. Mikä neljäs nimi puuttuu, kun kolme ensimmäistä ovat Viking Sally, Silja Star ja Wasa
King?
82. Mitä tutkitaan Eratostheneen seulalla?
83. Kuka oli a) Neuvostoliiton ensimmäinen naiskosmonautti, kuka USA:n ensimmäinen
naisastronautti b) Millä nimellä kutsutaan kiinalaisia avaruuslentäjiä?
84. Kuka Yhdysvaltain presidenteistä on ollut vanhin kuollessaan?

85. Kumpi on seuraavista Afrikan rajanaapureista pohjoisempi:

a)Angola - Namibia, b) Burkina Faso – Mali, c) Kenia - Tansania, d) Sambia – Zimbabwe
86. Mitkä kaksi Euroopan pääkaupunkia ovat lähinnä toisiaan? Jopa lähempänä kuin
Helsinki ja Tallinna.
87. Ketkä kolme ovat yleisurheilun hallitsevia sekä maailmanmestareita, olympiavoittajia
ja Euroopan mestareita?
88. Mikä on jigi?
89. Kuka oli Romuluksen ja Remuksen isä?
90. Keiden kynänjälkeä?
a) Raja railona aukeaa, edessä Aasia, Itä
b) Tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki.
c) Kahvia kaipaa moni janoinen suu, ja voileipäkakkupöydän viereen kuin
huomaamatta hakeutuu.
d)Tein minä pajusta hilpeän huilun, mut en ääntä ma siihen saanut.
91. Tangomarkkinoiden "isä" Lasse Lintala oli myös urheilumies. Missä urheilulajissa
hänellä on SM-mitaleja?
92. Kirkkohäissämme ovat suosituimmat sisääntulomarssit Toivo Kuulan Häämarssin lisäksi
a) Wedding March ja b) Prinsessa Ruususen juhlamarssi. Ketkä ovat näiden säveltäjät?
93. Missä käytetään bunsenlamppua?
94. a) Kenet korvasi Mick Taylor b) Kuka korvasi Mick Taylorin viisi vuotta myöhemmin?
95. Kuka päätoimittaja oli valitsijana v. 2012 Tieto-Finlandia-palkinnossa?
b) Kuka oli valitsijana v. 2012 kirjallisuuden Finlandia-palkinnossa?
96. Mitä ovat Apokryfiset kirjat?
97. Mikä tauti on meningiitti?
98. Ketkä kolme Helsingin 1975 Etyk-kokouksen allekirjoittajista kokivat väkivaltaisen
kuoleman?
99. Luetelkaa O-V. Kuusisen lisäksi neljä Terijoen hallituksen jäsentä.
100. Kenen sanonta on ”Tieto on valtaa”?
Tasapistekysymys: Mikä on täällä edustettuina olevien kaupunkien Oulun, Seinäjoen,
Tampereen ja Turun yhteenlaskettu asukasluku?

