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1. Miksi kutsutaan lukujonoa, jossa lasketaan aina yhteen kaksi edellistä lukua ja näin saadaan seuraavan
luvun arvo eli 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55...?
2. Kuka taiteilija suunnitteli ja loi Alien-hirviön ulkoasun?
3. James Hiltonin romaani Sininen kuu kertoo myytin salaisesta laaksosta Himalajan vuoristossa. Vaikka
legenda kuvitteellisesta laaksosta ja siellä sijaitsevasta luostarista onkin Hiltonin luomus, elää se nykyään
omaa elämäänsä. Millä nimellä tämä utopia tunnetaan?
4. Millä nostalgisella nimellä kutsutaan 1800-luvun lopulta ensimmäisen maailmansodan alkamiseen
kestänyttä aikakautta, jonka tunnuspiirteitä olivat vankkumaton ja optimistinen usko kehitykseen sekä
huolettomuus? Edellä mainitut johtuivat muun muassa merkittävistä teknologisista ja tieteellisistä ja
taiteellisista läpimurroista. (Huom. aikakausia on monia, ne voivat olla päällekkäisiä tai sisältää yhdistäviä
osia tieteen- ja taiteenalasta riippuen. Tässä haetaan tiettyä käsitettä, joka pitää sisällään kaikki annetut
vihjeet.)
5. Kuinka paksu on virallinen jääkiekko?
6. Väitöstilaisuuteen kuuluu perinteisesti 3 päähenkilöä/roolia, mitkä?
7. Mikä tai mitä on intarsia?
8. Mikä sota erottaa rakastavaiset toisistaan ranskalaisessa musikaalielokuvaklassikossa Cherbourgin
sateenvarjot?
9. Itsenäisyystaistelija ja vallankumousjohtaja Simon Bolivar oli keskeinen vaikuttaja latinalaisen Amerikan
itsenäisyyssodissa 1800-luvun alkupuoliskolla. Minkä maalainen Bolivar oli?
10. Mikä kuuluisa kilpailu alkaa Putneystä ja päättyy Mortlakeen?
11. Miksi kutsutaan kahden parin pokerikättä, jossa on 2 ässää ja 2 kahdeksikkoa?
12. Suomessa tunnetaan kevyen musiikin käsite iskelmä, mutta mitä saksalaisperäistä sanaa käytetään
kuvaamaan vastaavanlaista musiikkia yleisesti? (joko suoraan lainasanana tai käännöksenä, kuten
Suomessa iskusävelmä, josta muodostui sana iskelmä)
13. Varsin nopeasti kuoleman jälkeen ihmisruumiiseen alkaa muodostua violetinpunaisia alueita, jotka
johtuvat verenkierron pysähtymisestä. Mitä nimeä näistä kuolemanmerkeistä käytetään?
14. Mikä on Tenzin Gyatson eli nykyisen Dalai-laman järjestysluku Dalai-Lamojen vuonna 1391 alkaneessa
”ketjussa”?
15. Mikä työkalu? Se muodostuu suorasta varresta ja sen päähän kiinnitetystä, poikittain olevasta suorasta
terästä. Sitä käytetään muun muassa jään rikkomiseen.
16. Mitä tarkoitetaan käsitteellä teodikea?
17. Kuka Englannin kuninkaista allekirjoitti perustuslakien esikuvanakin pidetyn Magna Carta säädöskokoelman vuonna 1215?

18. Mitä värejä on Saamen lipussa?
19. Missä kahdessa yleisurheilulajissa Kalevi Kotkas oli suomenennätysmies?
20. Mikä on maailman suurin luonnossa edelleen tavattava lisko?
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21. Millä nimellä tunnetaan suomalaisen underground-musiikin ja suomirokin pioneeriryhmä, jonka jäseniä
olivat muun muassa muusikot M.A. Numminen ja Rauli Badding Somerjoki sekä runoilijat Jarkko Laine ja
Markku Into?
22. Arkkiatri Arvo Ylppö määritteli keskosen syntymäpainon mukaan. Mistä grammamäärästä alaspäin
olevat vastasyntyneet olivat neuvolajärjestelmämme isän mukaan keskosia?
23. La Traviata on Giuseppe Verdin ooppera, mutta mihin Alexandre Dumas nuoremman romaaniin teos
pohjautuu?
24. Alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä, kuten useimmat tietävät, on vety numero yksi ja helium kaksi,
mutta mikä on kolmas alkuaine?
25. Minkä valtion pääkaupunki on Tegucigalpa?
26. Mitä erikoista nähtiin Helsingin olympialaisten miesten rintauinnin (200m) finaalissa?
27. Mikä yhdistää seuraavia eli mihin liittyvät sanat: hengetön, saivare, täi, lutikka, russakka ja isomus?
28. Suomenkielisessä Monopoly-pelissä kierretään Helsingin katuja, mutta, minkä yhdysvaltalaiskaupungin
katuja löydät pelin alkuperäisestä versiosta?
29. Mikä eläin on kuvattuna Kauniaisten vaakunassa?
30. Marja-Leena Kouki on suomalainen näyttelijä, joka tunnetaan ehkä parhaiten televisiosarjasta Sydän
toivoa täynnä, jossa hän näytteli päähahmo Anna Holopaista. Mutta, kenen tunnetun suomalaisen äiti hän
on?
31. Mikä marjakasvi on rubus arcticus?
32. Kuka on suunnitellut kuuluisan pallotuolin?
33. Ohukaisen ja Paksukaisen kiistakumppanina nähtiin usein viiksivallu James Finlayson. Koomikkona hänet
muistetaan maneereistaan, joista yksi on jatkanut elämäänsä Simpsonit-televisiosarjassa. Mistä on kyse?
34. Minkä yrityksen perustajana Rudolf Dassler tunnetaan?
35. Mikä elokuvahistoriallinen termi/käsite yhdistää mm. elokuvaohjaajia Francois Truffaut, Jean-Luc
Godard, Claude Chabrol ja Alain Resnais?
36. Minä vuonna ampumahiihdossa käytettävä ase vaihtui sotilaskivääristä pienoiskivääriksi?
37. Minkä niminen pariskunta (sukunimi) asuu Ville Vallattoman naapurissa?
38. Minkä tieteenalan isänä kreikkalainen Herodotos usein mainitaan?
39. Miksi kutsutaan kineettisen taiteen veistostyyppiä, joka on muodoltaan epävakaaseen ja herkästi
muuttuvaan tasapainotilaan saatettu rakennelma, jossa liike on keskeinen tekijä?

40. Kuka diktaattori oli kahdesti ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi?
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41. Afrikassa on kolme itsenäistä valtiota, jotka ovat kuningaskuntia. Mitkä?
42. Mikä on keskeisin ja perustavanlaatuisin ero on irlantilaisen ja sen tunnetuimman eli Great Highland
Bagpipe -tyyppisen säkkipillin välillä?
43. Minkä maalainen automerkki Stutz oli?
44. Kenen teoksia/töitä ovat Pietarinaukio Vatikaanissa sekä veistotaiteen mestariteos Pyhän Teresan
hurmio?
45. Minkä sarjakuva- ja animaatiokissahahmon George Gately loi 1970-luvulla?
46. Ranskalaista Guy de Maupassantia pidetään yhtenä novellin suurimmista mestareista. Hänen tunnetuin
teoksensa on Rasvapallo, mutta mihin kertomuksen nimellä (Rasvapallo) viitataan?
47. Kuka urheilija? Hän voitti ensimmäisen olympiakultansa jo vuonna 1956 ja paransi omaa ennätystään
vielä niinkin myöhään kuin vuonna 1980.
48. Kenen kuuluisuuden tähtitieteen väitöskirja on nimeltään A Survey of Radial Velocities in the Zodiacal
Dust Cloud?
49. Koomikko Jim Carrey teki The Beatles-coverin vuonna 1998. Mikä oli kappale?
50. Ennen kuin Aku Ankka -sarjakuvalehteä alettiin julkaista Suomessa, oli Donald Duck -sarjakuvahahmo
saanut jo kaksi aikaisempaa suomennosta. Mitkä ovat nämä nimet?
51. Kuka kätkeytyy nimen Taikuri Telmus taakse?
52. Inro on japanilaiseen kulttuuriin kuuluva perinne-esine, mutta mikä se on?
53. Mikä on istumalentopallon verkon korkeus miesten peleissä?
54. Mistä maailma muistaa Simon kyreneläisen?
55. Kuka natsisotarikollinen tunnettiin Lyonin teurastajana?
56. Keiden kahden kuuluisuuden viimeiseksi elokuvaksi Sopeutumattomat (The Misfits) jäi?
57. Minkä rotuinen ainoana lemmikkinä presidentilliseen muistomerkkiin Yhdysvalloissa ikuistettu Falakoira oli?
58. Rehoboam, Salmanazar ja Nebuchadnezzar ovat kaikki Raamatussa mainittavia kuninkaita, mutta mihin
muuhun asiaan nimet liittyvät eli minkä alan termistöön ne kuuluvat?
59. Minkä niminen pelikonsoli jäi peliyhtiö Segan viimeiseksi?
60. Kuka pitkän ja menestyneen kansainvälisen uran tehnyt kielitieteilijä ja assyriologi on viime aikoina
kohdannut paljon kritiikkiä väittäessään muinaisen sumerin olevan läheistä sukua suomen kielelle?
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61. Mikä kauhu- ja tieteiskirjallisuuden klassikko? Tämän vuonna 1954 julkaistun, lajityyppinsä
avainteoksen on kirjoittanut Richard Matheson. Se on filmattu neljä kertaa (1964, 1971 ja kahdesti 2007)
62. Millä nimellä tunnettiin kantrimusiikin superyhtye, jonka muodostivat Johnny Cash, Waylon Jennings,
Willie Nelson ja Kris Kristoffersson?
63. Millä nimellä maailma tuntee paremmin Tatanka lyotaken?
64. Minkä suuryrityksen syntyyn Ub Iwerksilla on ollut keskeinen vaikutus?
65. Minä vuonna löydettiin Kiinan ja koko maailman tunnetuimpiin arkeologisiin löytöihin ja
kulttuuriaarteisiin lukeutuva, yli 2000 vuotta vanha terrakotta-armeija?
66. Miksi kutsutaan lukua, jolla ilmaistaan teoreettinen lukumäärä niille ihmisille, joiden kanssa yhden
henkilön on mahdollista ylläpitää sosiaalisia suhteita? Luku ei ole tarkka, mutta sen arvoksi annetaan usein
150.
67. Missä brittikomediasarjassa tapaat Richie Richardin ja Eddie Hitlerin?
68. Mitä poikkeuksellista kin-ball-joukkuepallopelin peli-ideassa on verrattuna perinteisiin
joukkuepallopeleihin? (kaksi oikeaa vastausta, kumpi vain kelpaa – ei tuplapisteitä)
69. Kheopsin pyramidi oli maailman korkein rakennus vuosituhansien ajan. Mikä rakennus vei siltä tuon
tittelin?
70. Kenen suomalaisen näyttelijän bravuuri on Mysterio Buffo -monologinäytelmä?
71. Mihin tapahtumaan maailma päättyy/loppuu skandinaavisen mytologian mukaan?
72. Mikä kamppailulaji? Se kehitettiin Neuvostoliitossa alun perin armeijan aseettoman lähitaistelun
tarpeisiin, mutta nykyisin lajissa myös kilpaillaan.
73. Mikä tai mitä on tonsuuri?
74. Mitä runomittaa käytettiin laajasti antiikin eeppisessä runoudessa, teoksissa, kuten Homeroksen Ilias ja
Odysseia sekä Ovidiuksen Muodonmuutoksia?
75. Minkä niminen gorilla löytyy Hanna-Barbera -animaatioiden hahmogalleriasta?
76. Millä lisänimellä ranskalainen Henri Désiré Landru (1869-1922) tunnetaan?
77. Kuka on kotoisin Melmac-planeetalta?
78. Mikä on ainoa Suomessa tavattava kalalaji, joka synnyttää eläviä poikasia?
79. Minkä niminen kantatie 78:n vinoköysisilta ylittää Kemijoen Rovaniemellä?
80. Minkä alan palkinto Matti Äyräpään palkinto on?
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81. Kuinka monta kromosomia simpanssilla on?
82. Mitä tarkoitetaan kulesovin kokeella/kulesovin efektillä?
83. Kuka on ollut esikuvana Harper Leen Kuin surmaisi satakielen -teoksen Dill-hahmolle?
84. Kenen nuorena kuolleen muusikon ja lauluntekijän elinaikana julkaistut kaksi albumia ovat nimeltään
Magneettimiehen kuolema ja Kesämaa?
85. Valakian ruhtinas Vlad III eli Vlad Seivästäjä on historiallinen henkilö, jonka elämä ja teot ovat saaneet
kansanperinteessä liioiteltuja sävyjä. Minkä kuvitteellisen hahmon yhteydessä hänet usein mainitaan?
86. Johnny Weissmüller on monien mielestä se ainoa oikea Tarzan, mutta missä muussa elokuvien sarjassa
hän näytteli eli mihin rooliin hän siirtyi Tarzanin jälkeen?
87. Yleinen merkintätapa, jossa naarasta symboloi ympyrä, josta lähtee risti alaspäin ja koirasta ympyrä,
josta lähtee nuoli yläoikealle, on peräisin 1700-luvulta, mutta, mitä samat merkit symboloivat vanhastaan
tähtitieteessä, josta ne on lainattu nykyiseen käyttöön?
88. Mikä on Newtonin muotoilemien mekaniikan peruslakien kolmas laki?
89. GeeBee-turnaus on Suomessa järjestettävä vuotuinen nyrkkeilyturnaus, mutta kenen mukaan turnaus
on nimetty?
90. Minkä sarjakuvan luoja ja käsikirjoittaja britti Peter O'Donnel oli? Kyseistä naispäähenkilöstä kertovaa
sarjakuvaa tehtiin vuosina 1963–2002.
91. Mikä oli vuosina 1862–1890 eläneen Elefanttimiehen oikea nimi?
92. Toukokuussa 2017 93-vuotiaana kuollut Jussi Huovinen oli tiettävästi ”lajinsa viimeinen”. Mistä on kyse?
93. Kuka on näyttelijä ja juontaja Mikko Leppilammen eno?
94. Mitä taiteilijanimeä Elisa Tiilikainen käyttää?
95. Mikä tai mitä on klaavi?
96. Mikä tunnettu kertomus/myytti liitetään varhaiseen bluesmuusikko Robert Johnsoniin?
97. Erja Manto aloitti valtavan julkisen urakan tammikuussa 2017. Mitä hän tekee?
98. Korinttilaisen pylvään tunnistaa sen kapiteeliin kuvatuista tietyn kasvin lehvistä. Mikä kasvi?
99. Minkä niminen, esikoisalbuminsakin jo julkaissut artisti nousi somesuosioon kesällä 2017? Artistin
eniten suosiota ja näkyvyyttä saanut kappale on Ei voi laittaa verotukseen.
100. ”Värillä ei ole väliä, kunhan on musta” on tunnettu sanonta, mutta kenen lausahdusta sanontaa
käyttävät mukailevat eli kenen suusta kyseinen viesti on peräisin?

