
Vaahtopäävisa 8/2010. 26.11.2010 Vastaajan nimi:

1. Mikä kansainvälinen alansa huippua edustava kilpailu on käynnissä Helsingissä 22.11-02.12.2010?

Vastaus:

2. Mitä sanalla rapajuoppo tarkoitettiin alunperin?

Vastaus:

3. Missä maassa valmistetaan tashkentiläistä Sarbast nimistä olutta? 

a) Iran b) Kazakstan c) Kirgistan

d) Tajikistan e) Turkmenistan f) Uzbekistan

4. Kuka on kirjoittanut runon Laulu onnesta (Kell' onni on, se onnen kätkeköön...)

 Vastaus:

5. Mistä sävellyksestä Euroopan unionin virallinen hymni on peräisin?

Vastaus:

6. Mitä tarkoittaa verbi koloa (tai kolota) silloin, kun sitä käytetään kuorimisen synonyyminä?

Vastaus:

7. Missä on kaksikymmentäneljä (24) A-kirjainta?

Vastaus:

8. Missä Nokian kaupunginosassa sijaitsee Ilveskatu?

 Vastaus:

9. Missä maassa on televisioyhtiö Al Jazeera'n päämaja?

Vastaus:

10. Kuka on maalannut Ateneumin kokoelmiin kuuluvan taulun
Haavoittunut enkeli? 

a) Albert Edelfelt b) Pekka Halonen

c) Akseli Gallen-Kallela d) Eero Järnefelt

e) Hugo Simberg f) Helene Schjerfbeck

Jokerikysymys: Huom! Kukin oikea osavastaus (ympyröity kyllä tai ei
vaihtoehto) antaa + 0,4 pistettä ja kukin väärä osavastaus antaa -0,2 pistettä. Vastaamatta jättäminen 
(jätetty ympyröimättä osavastauksen kumpikin vaihtoehto) antaa 0 pistettä. Osavastauksen kummankin  
vaihtoehdon (kyllä tai ei) ympyröiminen antaa -0,4 pistettä!

Eräässä luokassa mitattiin kahta lukuunottamatta kaikkien oppilaiden pituudet. Poikien keskipituudeksi 
saatiin 160 cm ja tyttöjen keskipituudeksi 150 cm. Lenna oli pisin (180 cm) ja Eerik oli lyhyin (130 cm). 
Kahden edellä puuttuneeksi mainitun oppilaan pituudet mitattiin seuraavana päivänä. Laskettaessa keski-
pituudet uudelleen huomattiin, että sekä poikien että tyttöjen keskipituudet säilyvät ennallaan. Näiden 
tulosten perusteella voidaan päätellä:

a) Molemmat myöhemmin mitatut oppilaat olivat tyttöjä? Kyllä   /   ei
b) Toinen myöhemmin mitatuista on poika ja toinen tyttö? Kyllä   /   ei
c) Molemmat myöhemmin mitatuista ovat yhtä pitkiä? Kyllä   /   ei
d) Säilyikö kaikkien oppilaiden keskipituus ennallaan? Kyllä   /   ei
e) Oliko Eerik edelleen lyhyin? Kyllä   /   ei



Vaahtopääkisa 8/2010 Vastaukset:

1. Kansainvälinen X Jean Sibelius viulukilpailu 2010 Helsingissä 22.11-02.12.2010.

2. Rapajuoppo on juoppo, joka juo oluen pohjasakkaa myöden (Tiede 10/2010)

3.  Tashkentiläinen Sarbast olut valmistetaan f) Uzbekistanissa, jonka pääkaupunki on Tashkent

4.  Runon Laulu onnesta on kirjoittanut Eino Leino

5. EU:n virallinen hymni on alunperin Beethovenin sinfonian no 9 neljännestä osasta tahdista 92 
alkaen:

6. Koloa (tai kolota): Pystyssä olevien mäntyjen kuorimista niiden muuttamiseksi tervaspuiksi, jotta 
tuotteen määrää tervanpolttovalmistuksessa lisääntyisi.

7. Olutkorissa, jossa on 24 etiketiltään ehjää A-olutpulloa.

8. Ilveskatu sijaitsee Ketolanmäessä rajoittuen kummastakin päästään Ketolanmäenkatuun. Myös 
Koskenmäki hyväksyttiin oikeaksi vastaukseksi.

9. Vuonna 1996 lähetyksensä aloittanut Al Jazeera sijaitsee Qatarissa Doha-nimisessä kaupungissa.

10. Ateneumissa sijaitsevan taulun nimeltä ”Haavoittunut enkeli” maalasi e) Hugo Simberg v 
1903. Taulu on valittu v 2006 ”maamme tauluksi”. Tampereen Tuomiokirkossa on Simbergin 1905-
06 maalaama samanaiheinen fresko hiukan eri taustalla. 

Jokerikysymys: Vastaus joka kohtaan on ei. Kysymys kuului viiden aiemman vuoden Pisa-tehtäviin, 
joilla testataan yhdeksäsluokkalaisia (Tiede 11/2010).
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