
Vaahtopäävisa 7/10. 29.10.2010 Kysymykset ja vastaukset

1. Mikä tai mitä on grogi?
Vastaus:

2. Ketkä kaksi ovat Suomen eniten kappaleita levyttänyttä artistia? Nimet kappaleiden laskevan 
määrän mukaan ilmoitettuna.

1._________________________ 2. ___________________________

3. Mikä on Jabulani?
Vastaus:

4. Mikä on yleisin veriryhmä Suomessa?

a) A Rh(D) pos b) O Rh(D) pos c) B Rh(D) pos

d) AB Rh(D) pos e) A Rh(D) neg f) O Rh(D) neg

5. Millä paikkakunnalla sijaitsee Vakka-Suomen Panimo Osakeyhtiö?

Vastaus:

6. Aritmetiikan eli laskuopin mukaan esim 2 + 2 = 4. Montako eri mahdollisuutta aritmetiikassa on 
tarjolla merkinnässä 4 = ? kysymysmerkin (?) tilalle?

Vastaus:

7. Mainitse viisi (5) entistä ja/tai nykyistä automerkkiä, jonka nimi alkaa ja loppuu merkkikohtai-
sesti samalla kirjaimella. Kustakin oikeasta nimestä saa 0,2 pistettä.
Vastaus

1.______________________2.______________________3.________________________

4.______________________5.______________________

8. Mikä oli Suomen ilmavoimien ensimmäinen suihkuhävittäjä?

a) De Havilland Vampire b) Folland Gnat c)  Fouga Magister

d) Iljušin 28 e) Messerschmitt 262 e) MiG 15

9. Mitkä ovat Sveitsin neljä (4) virallista kieltä? Kustakin oikeasta kielestä saa 0,25 pistettä yhden 
desimaalin tarkkuudella.

Vastaus: 1.______________________ 2. ________________________

3. ______________________ 4. ________________________

10. Kuka on maalannut Musée d'Orsay'n (Pariisi) kokoelmiin kuuluvan 
muotokuvan Louis Pasteur'istä? 

a) Albert Edelfelt b) Pekka Halonen

c) Akseli Gallen-Kallela d) Eero Järnefelt

e) Hugo Simberg f) Helene Schjerfbeck
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1. Nykyään grogilla tarkoitetaan Suomessa ja Ruotsissa kylmänä nautittavaa väkevästä 
alkoholijuomasta laimentamalla saatua juomaa. Muualla grogilla tarkoitetaan kuuman veden ja 
sokerin kanssa tarjottavaa rommi-grogia eli suomeksi totia.

Englannin kuninkaalisen laivaston amiraali Edward Vernon määräsi 1740 merimiestensä 
rommiannokset laimennettaviksi vedellä, jonka maun peittämiseksi sekoitukseen lisättiin 
sitrushedelmistä saatua mehua. Tietämättään Vernon siis lisäytti keripukkia estävää tai ainakin sen 
vaikutusta hidastavaa ainetta eli C-vitamiinia sitrusmehun mukana rommiannoksiin, mistä syystä 
Vernonin miehistön kunto alkoi olla parempi kuin vertaisryhmien. Täten kuninkaalinen laivasto otti 
Vernon'in juomasekoituksen yleiseen käyttöön antamalla sille nimeksi grog, koska Vernon oli saanut 
lempinimekseen ”Old Grog” käyttämänsä grogram kankaasta tehdyn takin perusteella.

2. Ykkösenä Georg Malmsten (842 levytettyä kappaletta); kakkosena Kari Peitsamo (752 - pian 770). 
Mikäli tiedettiin toinen näistä, sai ½ pistettä ja tietämällä molemmat sai pisteen riippumatta oikeasta 
järjestyksestä.

3. Vuoden 2010 jalkapallon MM-kisojen virallisen pelipallon nimi.

4. a) A Rh(D) pos; osuus on 37 %.

5. Uusikaupunki; panimon tuotanto on 200 000 litraa vuodessa.

6. Ääretön määrä. Esim 4= 1055-1051, 4=0,8·5 jne

7. Yleisimmin tunnettuja merkkejä ovat/olivat mm: Akura, Cadillac, Nissan, Rambler, Rover, Scania 
Vabis, Talbot ja Trabant. Lisäksi on ainakin 8 vähemmän tunnettua tähän kategoriaan kuuluvaa 
merkkiä. Hyväksyin myös Elite'n ja Anglia'n, vaikka kyseessä ovat mallit eivätkä merkit.

8. a) De Havilland Vampire; ensimmäinen kone saapui Suomeen 22.1.1953.

9. Aakkosjärjestyksessä: italia, ranska, retoromania ja saksa.

10. a) Albert Edelfelt
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