SÄHKÖSANOMAKILPAILU 2014
13.10.2014

OIKEAT VASTAUKSET MERKITTU VIHREÄLLÄ

AIHEALUE: PARTIO
1. Mihin partiopiiriin TaMe kuuluu?
Pääkaupunkiseudun Partiolaisiin (PäPa)
2. Kuinka monella Suomen partiopiirien lukumäärä vähentyi piiriuudistuksessa vuosina 2006–
2009?
seitsemällä (18→ 11)
3. Tänä kesänä Kouvolassa järjestetty Suurjuhla oli järjestyksessään ______ Suomen
Partiolaisten Suurjuhla
a) toinen
b) kolmas
c) neljäs
d) viides
4. Mikä on jäsenmäärältään Suomen kolmanneksi suurin partiopiiri?
a) Lappi
b) HP
c) Kymi
d) L-SP
5. Kuinka paljon Suomessa on partiolippukuntia?
a) noin 620
b) noin 720 c) noin 820
800)

d) noin 920

(aktiivisia yli 700, yhteensä yli

6. Kolkkaohjelman A-vaihemerkin sisältö tiivistyi sanoihin
a) ahkeruus, alttius, avuliaisuus b) ahkeruus, anteliaisuus, aatteellisuus
avuliaisuus, aulius

c) ahkeruus,

7. Mitkä ovat SP:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kotilippukunnat?
Harjun Pojat ja Meritähdet
8. Mikä SP:n ansiomerkeistä on myöntämisperusteiltaan lähimpänä metsänkävijöiden
rautaista karhunkäpälää?
Louhisudensolki
9. Milloin Finnjamboree2016-yhteisösivu liittyi Facebookiin? (pvm ja vuosi)
31.10.2013
10. Minkä klassikkoteoksen tunnuslauseeksi kirjoittaja ehdotti ”Souda omaa purttasi”?
Tie onneen
11. Edellä mainitussa teoksessa elämää kuvataan melontamatkana karikoita varoen. Mikä on
kirjan kolmas kallio?
Naiset

12. Minä vuonna SPJ ja SPTJ yhdistivät toimintansa?
1972
13. Missä pidettiin Suomen Metsänkävijöiden yhteisleiri vuonna 1927?
Aulangolla, Hämeenlinnassa (Lusikkaniemessä)
14. Mistä sanoista tulevat maailmanjärjestöjen WOSM- ja WAGGGS -lyhenteet?
WOSM, World Organisation of the Scout Movement
WAGGGS, The World Association of Girl Guides and Girl Scouts
15. Nykyinen SP:n käyttämä Partiomarssi on yhdistelty vanhoista poikien ja tyttöjen marsseista.
Sävellyshän on tunnetusti Sibeliuksen käsialaa, mutta kuka on sanoittanut kappaleen
a) ensimmäisen säkeistön
b) toisen säkeistön
a) Aale Tynni
b) Jalmari Finne
16. Suomen Partiolaiset ry on kutsunut kolme henkilöä kunniajäsenikseen. Ketkä he ovat?
Kata Jouhki, Helvi Sipilä ja Doris Stockmann
17. PäPa:n jäsenmäärä kasvoi 31.7.2012 ja 31.7.2013 välisenä aikana peräti 7,7 % ollen jakson
lopussa 9 481 jäsentä. Jos kasvuvauhti jatkuu samanlaisena, milloin piirin jäsenmäärä ylittää
15 000 jäsenen rajapyykin?
a) vuosien 2016–2017 välisenä aikana
b) vuosien 2018–2019 välisenä aikana
c) vuosien 2019–2020 välisenä aikana (tarkoittaen siis 31.7.2019 ja 31.7.2020 välistä aikaa)
d) vuosien 2021–2022 välisenä aikana
18. Milloin SVPR on perustettu?
1917 (27.5.)
19. Mitä baden-powellilaisella partiofilosofialla tarkoitetaan?
a) partiolain sisäistämistä
b) henkilökohtaista uskonnollista vakaumusta, mutta myös muiden vakaumuksien
kunnioittamista
c) partioihanteiden mukaista käyttäytymistä
d) valtiokirkollista tunnustuksellista partioideologiaa
20. Mikä oli ensimmäisen Suomen Partiolaisten suurleirin nimi?
Karelia

AIHEALUE: METSÄNKÄVIJÄT
1. Missä alaleirissä TaMe oli piirileiri Sarasteella?
Humussa
2. Minkä niminen oli TaMen lippukuntaretki syksyllä 2014?
Muskettisoturi (14)

3. Minkä lippukunnan veljesjoukkona Tammisalossa toimittiin ennen oman
mänkijälippukunnan perustamista?
Helsingin Metsänkävijöiden (HeMe)
4. Miksi Tammisalon Metsänkävijöiden jäsenmäärä yli kaksinkertaistui vuonna 2013?
Tammityttöjen toiminta ja suuri osa jäsenistä yhdistyi siihen (juridisesti kysymyksessä ei ollut
lippukuntien yhdistyminen, mutta vastaus hyväksytään)
5. Milloin edellinen Suomen Metsänkävijöiden talvileiri pidettiin (päivämäärät ja vuosiluku)?
13.-18.4.2006 (Kiitele)
6. Kuinka monta kultaista suurmänkijämerkkiä on myönnetty tähän mennessä?
72
7. Mikä oli Tammityttöjen lippukuntalehden nimi?
Sajustolla
8. Mikä oli TaMen 10-vuotishistoriikin nimi?
Vuosikymmen sinivalkoisin tunnuksin
9. Kuinka monta joulukalenteria TaMe myi vuonna 2008?
a) 178
b) 790
c) 1124
d) nolla
10. Mihin lippukuntiin menivät vuoden 2006 sähkösanomakilpailun sarjojen voitot?
Vartiosarja: Rajamäen Metsänkävijät (RaMe)
Avoin sarja: Vaalan Metsänkävijät (VaaMe)
11. Mikä on nuorin mänkijälippukunta?
Porvoon Metsänkävijät
12. Mikä seuraavista lippukunnista on Ilmari ”Iso Hukka” Vainion perustama?
a) Tammisalo
b) Helsinki
c) Vantaa
d) Porvoo
13. Minkä partiopiirin alueella on eniten metsänkävijälippukuntia?
a) PäPa:n
b) HP:n
c) L-SP:n
d) J-SP:n
14. Mikä metsänkävijälippukunta järjesti ensimmäisen sähkösanomakilpailun?
a) Viipuri
b) Turku
c) Helsinki
d) Jyväskylä
15. Minkä mänkijälippukunnan kämpän nimi on Myllykarhu?
a) VaMe
b) HeMe
c) TuMe
d) OMK
16. Mikä on jäsenmäärältään suurin metsänkävijälippukunta?
a) TaMe
b) VaMe
c) EsMe
d) TuMe

17. Enemmistö mänkijälippukunnista on
a) yhteislippukuntia
b) poikalippukuntia

c) tyttölippukuntia

18. Millä metsänkävijälippukunnalla on oma soittokunta ja suunnistusseura?
Turun Metsänkävijöillä (TuMe)
19. Missä kohtaa partioasua metsänkävijämerkkiä kannetaan?
a) partiovyössä
b) vasemmassa hihassa
c) oikean taskun laskoksella d) vasemman
taskun laskoksella
20. Mikä on arvoltaan toiseksi alin karhunkäpälä?
pronssinen

AIHEALUE: LUONTO
1. Osaavatko pingviinit lentää?
eivät osaa
2. Kuka on nuorin ihminen, joka on synnyttänyt elävän lapsen?
perulainen Lina Medina (huom. emme kysyneet ikää)
3. Kuinka paljon Padasjoella satoi vettä suurleiri Taruksen avajaispäivänä?
a) 37,5 mm
b) 45,1 mm c) 54,2 mm d) 63,9 mm
4. Mikä on ollut kautta aikain kylmimmän talven keskilämpötila ilmatieteen laitoksen Helsinki
Kaisaniemi -mittausasemalla?
-12,6 °C (talvella 1941-1942)
5. Missä Tammisalon puistossa korotettiin tulvavalleja vuonna 2007, jottei merivesi tulvisi
puiston yli läheisille asuintonteille?
Vanhanväylän puistossa
6. Kuinka paljon on painanut suurin Suomessa tavattu luonnossa elänyt karhu?
373 kg (painavin kaadettu karhu 361 kg)
7. Karhu on luokitukseltaan silmälläpidettävä laji. Mitä tällä tarkoitetaan?
a) uhanalaisuuden astetta
b) kannan kasvun aiheuttamien haittojen seuraamista
c) karhujen käyttäytymisen seurantaa
8. Helsingin korkein maastokohta on 90 m merenpinnasta oleva Malminkartanon täyttömäki,
mutta kuinka korkea on kaupungin korkein luonnollinen kukkula?
a) 42 m
b) 62 m
c) 72 m
d) 82 m
9. Historiatietojen mukaan suurin Suomessa mitattu lumimäärä on tasan 200 cm. Missä tulos
on mitattu?
a) Kiihtelysvaaralla b) Kittilän Pokassa c) Saariselän Laanilassa d) Kainuun Kontiolahdessa

10. Montako munaa käki tavallisesti munii lisääntymiskauden (touko-kesäkuu) aikana?
a) yhden b) 2-3 c) 4-5 d) 10
11. Mikä näistä linnuista on suurikokoisin?
a) Rantasipi b) Kanahaukka c) Kehrääjä d) Piekana
12. Mikä on Suomen yleisin ja laajimmalle levinnyt lepakkolaji?
a) Pohjanlepakko b) Vesisiippa c) Korvayökkö d) Viiksisiippa
13. Milloin Suomenlahdessa oli viimeksi runsaasti turskia?
a) 1980-luvun alussa b) 1990-luvun lopussa c) 2010-luvun alussa
14. Suomenlahti on yksi maailman saastuneimmista merialueista. Mikä on pääsyy sen huonoon
kuntoon?
a) Öljyonnettomuudet b) Laivojen jätevedet c) Vierasperäinen kalalajisto
d) Päästöt maataloudesta ja asutuksesta
15. Mitä aluetta kaavaillaan Suomen seuraavaksi kansallispuistoksi? Teijo, Salo tai Porkkala,
Kirkkonummi (kumpikin oikea vastaus)
16. Suomen ympäristökeskuksella on kuuluisa merentutkimusalus. Mikä on sen nimi?
a) Aallotar b) Aranda c) Vesihiisi d) Ahti
17. Millä perusteella hyttynen löytää ”uhrinsa” – esimerkiksi ihmisen?
a) Hiilidioksin b) Lämpösäteilyn c) Värilämpötilan d) Hajun Hyväksyttiin oikeaksi
vastaukseksi a tai b tai d tai kaikki ne – eri lähteet antoivat ristiriitaisia vastauksia
18. Mikä näistä (yksi) on Suomen vesillä tavattava tulokaskalalaji?
a) Mustatäplätokko b) Tokkopatuo c) Mustakala d) Kivilahna
19. Onko Suomen merikotkakanta kasvanut, pysynyt samana vai taantunut, kun verrataan
poikasmäärää kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen?
20. Kantarelli on yksi tunnetuimpia ja arvostetuimpia ruokasieniämme. Millä toisella nimellä se
myös tunnetaan?
a) Kantatatti b) Keltavahvero c) Herkkupientatti d) Herkkutatti

AIHEALUE: POPULAARIKULTTUURI
1. Ovatko Justin Bieber ja Selena Gomez yhdessä tällä hetkellä?
a) eivät he ole koskaan olleetkaan
b) viimeisten mediatietojen mukaan ovat
c) viimeisten mediatietojen mukaan eivät ole (saatavilla ristiriitaista tietoa)
2. Mitä tarkoittaa urbaanisanakirjan mukaan lyhenne OTP?
One True Pairing
3. Missä kamppailulajissa Elvis Presleyllä oli musta vyö?
karatessa
4. Mikä 25 m korkea kappale kellui Saint-Nazairen satamassa kesällä 2007?
kuminen kylpyankka
5. Mitkä ovat Zoe Sugg:in marsujen nimet?
a) Pippin ja Paul b) Percy ja Philip c) Pippin ja Percy
6. Ketkä kaksi Abby Lee Dance -companyn jäsentä ovat tanssineet Cry-nimisen kappaleen
soolon?
a) Maddie & Mackenzie Ziegler b) Anastasia Rose & Katherine Narasimhan c) Auriel Welty
& Kendall Vertes d) Nia Frazier & Payton Ackerman
7. Kenen esitys oli käynnissä Helsingissä Weekend-festivaaleilla 16.8.2014 klo 23.30.?
Deadmau5:in
8. Kuka on Gossip Girl –sarjan Gossip Girl?
a) Dorota
b) Eric Van der Woodsen

c) Chuck Bass d) Dan Humphrey

9. Montako eri yliluonnollista olentoa esiintyy The Vampire Diariessa?
a) kaksi
b) viisi
c) kymmenen
d) kolmetoista
10. Mikä on sarjan ”The Big Bang Theory” hahmon Sheldon Cooperin lempijuoma?
a) Cosmopolitan b) Virgin Cuba libre
c) Sex on the beach
d)
Valkovenäläinen
11. Kenen ensimmäinen Twitter-päivitys oli ”Rubbing my clitter on my Twitter”?
a) Tyler Oakley
b) Alexander Stubb
c) Miranda Sings
d) Lohanthony
12. Mikä on Kari Tapion ensimmäinen levytetty single?
a) 15 kesää b) Olen suomalainen
c) Tuuli kääntyköön/ Niskavuoren nuorimmainen
b) Mikä on Kummelin musavisan vakiovastaus?
a) Suomi
b) Ruotsi
c) Kanada

d) Neuvostoliitto

c) Mikä on Matin ja Tepon vanhimman veljen nimi?
a) Markku
b) Raimo
c) Pertti
d) Seppo

d) Mikä elokuva on kerännyt eniten katsojia elokuvateattereihin Suomessa?
a) Titanic b) Kulkurin valssi c ) Tuntematon sotilas d) Uuno Turhapuron armeijan
leivissä
e) Kuka kansainvälinen laulajatähti esiintyi Helsingin Linnanmäellä elokuussa 1959?
Paul Anka
f)

Mikä on kautta aikain eniten myynyt levyalbumi Suomessa?
Jari Sillanpää (1996, artistina Jari Sillanpää)

g) Useiden lähteiden mukaan Suomen kaikkien aikojen eniten myydyn kirjan tittelistä kilpailee
kaksi teosta (Raamattua ja katekismusta ei huomioitu). Mitkä teokset ovat kyseessä?
Kalevala ja Seitsemän veljestä
h) Yhdistä ilmiö ja sitä leimallisemmin kuvaava vuosikymmen
a) Rautalankamusiikki
1. 1940–1950-luku
b) Rillumarei-kulttuuri
2. 1960-luku
c) Punk
3. 1980-luku
d) Suomi-rock
4. 1970-luku
i)

Mikä televisiolähetys keräsi (keskimäärin) eniten katsojia vuonna 2013 ja mikä sen
katsojaluku oli?
Yle-uutiset 6.12. klo 20.30.
1, 98 milj. katsojaa

AIHEALUE: MAAILMAN TAPAHTUMAT
1. Mihin sotaan ja minkä osapuolien sotimiseen viitataan sanonnalla ”Länsirintamalta ei
mitään uutta”?
a) Yhdysvaltojen ja Japanin Toisessa maailmansodassa
b) Ruotsi-Suomen ja Venäjän Suomen sodassa 1808-9
c) Saksan ja Ranskan taisteluun Ensimmäisessä maailmansodassa
d) protestanttien ja katolisten taisteluun 30-vuotisessa sodassa
2. Pariisin rauhansopimuksessa Suomelle asetettiin joukko ehtoja. Mistä maista Suomi ei
saanut hankkia mitään sotilasmateriaalia tai edes siviililentokoneita, joiden malli tai yksikin
osa olisi näistä maista peräisin?
Saksasta ja Japanista
3. Miksi Kekkosen väitetään suhtautuneen 30.10.1961 tapahtumiin niin rauhallisesti?
Hänen on väitetty tienneen nootista etukäteen ja jopa tilanneen sen sisäpoliittisista syistä

4. Mikä muutos Euroopan kartassa tapahtui virallisesti 3.10.1990?
Itä- ja Länsi-Saksan yhdistyminen

5. Mistä valtiosta tulee seuraava euromaa ja monessako valtiossa euro on virallinen valuutta
tämän jälkeen? (ei sisällä ns. sopimusvaltioita)
Liettuasta, joka on 19. euromaa
6. Kuka on nuorin ihminen, joka on saanut Nobelin rauhanpalkinnon?
Malala Yousafzai, 2014 17-vuotias
7. Mistä sanoista tulee pelätyn ISIS-terroristijärjestön nimi?
the Islamic State in Iraq and Syria
8. Montako Suomen rajanaapuria (maaraja) on puolustusliitto Naton jäsenenä?
Yksi (Norja)
9. Mistä syystä Oslo (Norja) vetäytyi vuoden 2022 talviolympialaisten hakuprosessista?
Suurimmat puolueet vetivät tukensa hankkeelta, jota pidettiin liian kalliina
10. Milloin Suomessa järjestetään seuraavat Eduskuntavaalit?
Viimeistään huhtikuussa 2015
11. Onko Tasavallan presidentin toimikausien määrää rajattu? On, enintään 2 kautta
12. Voiko aikuinen matkustaa Suomesta Ruotsiin ilman passia? Voi, henkilöllisyystodistus riittää
13. Kuka on Keijo ”Keke” Rosbergin poika? Onko hän Suomen kansalainen?
Nico Rosberg, hänellä on kaksoiskansalaisuus (Suomi ja Saksa)
14. Mitä hyötyä saavutetaan siirtymällä kesäaikaan? mm. energian säästö
15. Voiko Suomi päästä jalkapallon seuraaviin EM-kisoihin? (miesten sarja)

Voi

16. Sijaitseeko Washingtonin osavaltio Yhdysvaltain itä- vai länsirannikolla?
17. Onko kansanedustaja Ville Niinistö sukua presidentti Sauli Niinistölle? On sukua,
veljenpoika
18. Kuka viranomainen valvoo liikennettä yleisillä teillä?
a) Liikkuva Poliisi b) Paikalliset poliisilaitokset c) Keskusrikospoliisi d) Joku muu
19. Minkä ministeriön alaisuudessa toimii Rajavartiolaitos? Sisäasiainministeriö
20. Mitä lyhenne ”DC” tarkoittaa DC-3 lentokoneessa? Douglas Commercial

AIHEALUE: MIKÄ TÄÄ ON?
1. Edestakaisin kulkee, paikaltaan ei pääse
Ovi (myös esim. heiluri hyväksytään)

2. Seuraava kysymys on kirjoitettu eräällä Wordistä löytyvällä fontilla. Vastaa kysymykseen
tavanomaisin latinalaisin kirjaimin.
   


Mikä on Suomen pääkaupunki? Helsinki



3. Minkä väristä huulipunaa Taylor Swiftillä oli 30.2.2013?
Eihän tällaista päivämäärää ole ollutkaan
4. Missä yhteydessä Ylvis-yhtyeen melko tuoreessa kappaleessa mainittua solmua tyypillisesti
käytetään?
a) kuormien kiinnittämisessä
b) kalastuksessa
c) purjehtimisessa
d) leirirakennelmissa (musiikkivideo tosin mainostaa solmun monikäyttöisyyttä)
5. Hashtag #määgiqhippiäinen liittyy erääseen kuvaan. Minkä nimisen vartion Instagrampäivitys on kyseessä?
Napasaurukset
6. Kuinka monta lilangenia maksaa Apple MacBook Air 13” 128 Gt SSD -kannettava tietokone
Verkkokauppa.com:issa
n. 14 000
7. Kuinka monta kertaa Helsingin sisäinen bussilinja 83 lähtee Herttoniemestä maanantaisin?
54 kertaa
8. Missä järjestettiin Suomen ensimmäiset ravit?
Turussa (1817)
9. Mikä on kullan markkina-arvo tänään?
31,153 €/g (13.10. illalla, määritetään kahdesti päivässä Lontoon Gold Fixingissä), muitakin
vastauksia hyväksyttiin
10. Kuinka monta porrasta on Pietarinkirkossa?
hyväksyttäviä vastauksia 491 sekä 551.
11. Missä Yhdysvaltojen osavaltiossa laki kieltää jäätelötötterön pitämisen takataskussa?
Alabamassa
12. Mikä on Fifty Nifty -laulun 27. osavaltio?
Nebraska
13. Kuinka monta kilokaloria on 100 grammassa O´boy Original -kaakaojauhetta?
370 kcal myös O’boy Original kaakaojuomajauheen 385 kcal hyväksyttiin

14. 338 434,73
Luku kuvaa Suomen pinta-alaa
pinta
neliökilometreinä (muukin järkevä vastaus voidaan hyväksyä)
15.

Sormipaisukarve (jäkälälaji)

(puoli pistettä sai, jos tunnisti pelkästään jäkäläksi)

16.

binomijakauma (todennäköisyyslaskennan
odennäköisyyslaskennan kaava)
17.

– .–
.. – – –

. –.. …– .. . –.. . .. .–. .. /
– – – – – . – – – – .....

Talvileiri 2015 (Morsen aakkosilla)
18. Autiomaassa on tie, joka haarautuu kahteen pienempään tiehen. Toinen näistä kahdesta
tiestä vie rikkauksiin ja toinen ehdottomaan kuolemaan. Kohdassa, jossa tie haarautuu, ovat
identtiset kaksosveljekset kumpikin vuorotellen vastaamassa vastaantulijoiden kysymyksiin
siitä, kumman tien valita. Toinen veljistä puhuu aina pelkästään totta, ja toinen valehtelee
aina.. Veljekset ovat tietoisia toisistaan, mutta risteystä vahtii kerrallaan vain toinen veli.
Vastaantulija ei voi mitenkään tietää, onko kyseinen veli se, joka puhuu aina totta vai se,
joka aina valehtelee. Kuinka vastaantulija pääsee rikkauksien luokse, kun hän saa esittää
veljelle vain yhden kysymyksen?
Vastaantulijan on kysyttävä: "Mitä veljesi vastaisi, jos kysyisin häneltä tietä rikkauksiin?" Jos
risteyksessä on totta puhuva veli, hän neuvoo vastaantulijan kuolemaan, sillä hän tietää, että
niin valehteleva
va veli vastaisi. Jos risteyksessä seisoo sen sijaan valehteleva veli, hän neuvoo
vastaantulijan myöskin kuolemaan, sillä hän tietää, että totta puhuva veli vastaisi päinvastoin,
mutta hänen itsensä on valehdeltava. Kumpikin veli vastaisi siis kuolemaan johtavan
jo
tien, eli
vastaantulijan pitäisi kummassakin tapauksessa, oli veli sitten tottapuhuva tai valehteleva,
mennä toiseen suuntaan neuvotusta.
19. Mikä on filtrum?
Ura ihmisen ylähuulen ja nenän välissä
20. Ota valokuva kisavartiostasi ja lähetä se vastaustesi mukana

