
Sähkösanomakilpailu 11.10.2018, 

kysymykset 

Pisteytys: Oikea vastaus 1p, väärä vastaus 0p, maksimipisteet 120p. 

Aikaa: 120 minuuttia. Jokaisesta alkavasta ylimenevästä minuutista -1p. 

 

Mänkijä on Mänkijä 

1. Minkä suuruinen on Turun Metsänkävijöiden lehden levikki? 

a. 50 

b. 200 

c. 500 

d. 1000 

 

2. Kuinka monta purkautunutta metsänkävijäyhdistystä Suomessa on toiminut? 

 

3. Mitä kaavakuva esittää? 

 

4. Minkä lippukunnan Einar “Setu” Henriksson perusti ensimmäiseksi? 

 

5. Mille lippukunnalle on myönnetty eniten Kultaisia Suurmänkijämerkkejä? 

 

6. Kuka auttamaton amatööri on metsänkävijät.fi -sivuston ylläpitäjä? 

 

7. Montako henkilöä oli paikalla Suomen Metsänkävijät ry:n perustamiskokouksessa? 



 

8. Kuka Suomen tasavallan presidenteistä on aikanaan kuulunut partiopoikalippukunta Turun 

Metsänkävijöihin? 

 

9. Minä vuonna partiotaitokisojen legenda, Team-Knuuti-vartio perustettiin? 

 

10. Missä oli vuonna 2005 pidetyn partiotaitojen syys-sm-kisan kilpailukeskus? 

 

11. Paljonko TuMen 9. Jukolan viesti -joukkueen kolmas juoksija oli kärkeä jäljessä 11,5km:n 

väliaikapisteellä? 

 

12. Mikä seuraavista on B-P:n partiolain kohta? 

a. Partiolainen on säästäväinen 

b. Partiolainen tekee yhden tai useamman hyvän teon päivässä 

c. Partiolainen on luottavainen 

d. Partiolainen tuntee eri eläinlajeja 

 

13. Mitkä ovat Suomen Metsänkävijäin marssin kaksi viimeistä sanaa? 

 

14. Mitä mänkijähuivin valkoinen puoli symboloi? 

 

15. Kuinka mones Sähkösanomakilpailu on meneillään? 

 

16. Kuinka monta joulupukkia oli Turun Metsänkävijäin joulupukkitoimistossa 24.12.1933? 

 

17. Montako vartiota ilmoittautui varsinaiseen ilmoittautumispäivään mennessä vuoden 2013 

Sähkösanomakilpailuun? 

 

18. Mihin Finnjamboree Roihun laaksoon Turun Metsänkävijät järjesti erityisen suositun 

ohjelmapisteen? 

a. Elämys 

b. Minä 

c. Vesi 

d. Luovuus 

 

19. Kuka entinen pääministeri oli Tumen pakettiauton kyydissä vuonna 2010? 

 

20. Milloin aurinko nousee JyMen kotikaupungissa tänään? 

 

  



Mänkijä matkailee 

21. Missä järjestetään Metsänkävijöiden Suurmänkiö vuonna 2019? 

 

22. Ketä on Lounais-Suomen partiopiirin puheenjohtaja ja mihin lippukuntaan hän kuuluu? 

 

23. Montako liikenneympyrää on saarella, jossa TuMen toinen kolo sijaitsee? 

 

24. Mitä planeettaluokan vaikutuksia vuoden 2004 tsunamin aiheuttaneella maanjäristyksellä 

oli maapalloon? 

a. Pohjoisnapa siirtyi senttejä kohti itää 

b. Päivä lyheni millisekunteja 

c. Tyynen valtameren pisin poikkimitta lyhentyi senttejä 

d. Intian valtamerelle nousi uusi tulivuorisaari 

 

25. Mikä seuraavista vioista tai puutteista ei johda hylkäykseen tai ajokieltoon ajoneuvon 

määräaikaiskatsastuksessa? 

a. Silmämääräisesti arvioiden vaurioituneet jarrut 

b. Selvästi liian alhainen rengaspaine 

c. Auton kori on mitoiltaan määräysten vastainen 

d. Äänimerkinantolaite puuttuu tai ei toimi 

 

26. Miksi Neuvostoliiton kansallisen lentoyhtiön kone syöksyi maahan 18.5.1972? 

a. Lentäjä oli vakavasti juopunut 

b. Molemmat siivet irtosivat yhtäkkiä kesken lennon 

c. Matkustaja sytytti savukkeen lentokoneen wc-tiloissa, jonne oli kertynyt 

polttoainehöyryjä 

d. Tuona päivänä ei sattunut onnettomuutta 

 

27. Montako ylisuurta ajoneuvoyhdistelmää Suomessa on liikenteessä Trafin myöntämillä 

kokeiluluvilla? 

a. 38 

b. 49 

c. 57 

d. 73 

 

28. Kuinka mones planeetta Pluto on Auringosta? 

 

29. Miten pitää valmistautua dronen lennättämiseen Oulangan kansallispuistossa? 

 

 

 



30. Kumpi väistää? 

 
a. Polkupyörä 

b. Auto 

 

31. Mikä planeetta oli kauimpana Auringosta vuonna 1995? 

 

32. Mikä meri sijaitsee eniten merenpinnan alapuolella? 

 

33. Missä Euroopan maassa oli vuonna 2015 suurimmat tuloerot Gini-indeksin mukaan? 

 

34. Mitä Indonesian saarta tsunami runteli viime syyskuussa? 

a. Jaava 

b. Sulawesi 

c. Länsi-Papua 

 

35. Mikä on sen USA:n osavaltion alkuperäinen motto, jossa seuraava Maailmanjamboree 

järjestetään? 

 

36. Mikä on maailman suosituin virvoitusjuoma ja monenko sokeripalan edestä saat 

hiilihydraatteja jos juot sitä 100g:n verran? 

 

37. Mikä asia yhdistää Angolaa, Brasiliaa ja Mosambikia? 

 

38. Kuinka monta senttimetriä Turun Myllysilta vajosi enimmillään maaliskuun 9. ja 31. päivän 

välillä vuonna 2010? 

 

39.  Millä kolmella paikalla voidaan varmasti sanoa Suomen arkkipiispan istuimen sijainneen? 

 

40. Kuinka korkealla huipulla korkeimmillaan käytiin TuMen vuoden 2017 Alppikarhu-leirillä? 

Vinkki: vastaus löytyy TuMen Flickr-tilin kuvista. 



Mänkijä muistelee 

 

41. Kuka hajotti Suomen partioliikkeen vuonna 1911? 

 

42. Minä vuonna sana “sima” on ensi kertaa esiintynyt suomenkielisessä kirjallisuudessa? 

a. 1502 

b. 1602 

c. 1702 

d. 1802 

 

43. Mikä Venäjän Kirkkokadulle rakennettu rakennus purettiin vuonna 1959? 

 

44. Milloin viimeksi ja milloin seuraavaksi kesäolympialaiset eivät ole karkausvuonna? 

 

45. Miksi vuosituhannen voisi katsoa vaihtuneen vasta vuosien 2000 ja 2001 välissä? 

 

46. Minä viikonpäivänä karkauspäivä oli vuonna 1996? 

 

47. Missä lippukunnassa Edvin Laineen elokuvassa Rokkaa näytellyt näyttelijä toimi? 

 

48. Mistä kammosta voisi todeta Aristoteleen kärsineen? 

 

49. Minä vuonna Suomessa oli ensimmäisen kerran enemmän aviopareja ilman lapsia kuin 

aviopareja joilla oli vähintään yksi lapsi? 

 

50. Kuinka monta prosenttia suomalaisista miehistä ei ollut koskaan käynyt konsertissa vuonna 

1981? 

 

51. Ketä on suunnitellut Turun Kauppakorkeakoulun rakennuksen ensimmäisen osan 

Rehtorinpellonkadulla? 

 

52. Mikä on eläimen Ursus arctos vanhin suomenkielinen kirjoitusasu? 

a. Karhu 

b. Otso 

c. Mesikämmen 

d. Metsän omena’ 

 

53.  Mitä viiniä Suomen Ev. Lut. kirkoissa on perinteisesti tarjottu ehtoollisella? 

 

54. Missä lajissa oli mukana 57 osanottajaa vuoden 1908 kesäolympialaisissa? 

 



55. Minä vuonna kuvan rakennus on valmistunut? 

 
 

56.  Mikä silta ja mikä kirkko on kuvassa? 

 
 

57.  Esitä aikaväli (kaikki mahdolliset vuodet) jolloin edellisen tehtävän kuva on voitu ottaa. 

Perustele vastauksesi. 

 

58.  Kenen kuuluisan suomalaisen motto (suvun motto) oli “Candida pro causa ense candido” 

ja mitä se tarkoittaa suomeksi käännettynä? 

 

59.  Kuinka monessa eri veripalvelutoimistossa pystyit luovuttamaan verta Suomessa vuonna 

1977? 

 

60.  Kuka karsiutui, keskeytti ja hylättiin uransa ainoassa Formula 1 -osakilpailussa? 

 

 



Mänkijä miettii 

61. Mihin kolmeen sanaan tiivistyy inhimillinen viisaus Monte-Criston kreivin mukaan Dumas’n 

kirjassa? 

 

62. Mikä on tämän päivän Helsingin Sanomien sivulla B 22 olevan sudokun alin rivi? 

 

63. Olen aina 1-6 

aina 15-20 

aina 5 

en koskaan 21 paitsi lentäessäni 

 Mikä olen? 

 

64. Fotjnnöjmfm wbtubvtwbjiupfiup po pjlfjm. 

a.    

b.   

c.   

 

65. Sofia istuu säkkipimeässä huoneessa. Hänellä on kädessään neljä samanmuotoista 

tablettia, joista kaksi on punaisia ja kaksi sinisiä. Sofian päiväannos on yksi pilleri 

kumpaakin väriä, eikä samaa väriä saa ottaa kahta pilleriä päivässä. Kuinka Sofian onnistuu 

ottaa pimeässä huoneessa oikeat lääkkeet? 

 

66. Mikä on Suomen Partiolaisten jäsenmaksun maksaneiden jäsenten keski-ikä? 

 

67. Valkoisen siirto, mitkä kaksi siirtoa (valkoinen siirtää, musta siirtää ja valkoinen siirtää 

toisen kerran) johtavat vääjäämättä mattiin? 

 
 

 



68. Valkoisen siirto, mitkä kaksi siirtoa (valkoinen siirtää, musta siirtää ja valkoinen siirtää 

toisen kerran) johtavat vääjäämättä mattiin? 

 
 

69. Valkoisen siirto, mitkä kaksi siirtoa (valkoinen siirtää, musta siirtää ja valkoinen siirtää 

toisen kerran) johtavat vääjäämättä mattiin? 

 
 

70. Kuinka monta kertaa pitää taittaa puoliksi 80 g / m2 laatuinen Canon Yellow label -

kopiopaperi, jotta se yltää Maan pinnalta Kuuhun asti? 

 

71. 80-kiloinen mies nauttii kertarykäisyllä 5 0,33l:n kokoista pulloa III-olutta. Kuinka kauan 

kestää, kunnes alkoholi on kokonaan hävinnyt elimistöstä? 

a. 4 ja puoli tuntia 

b. 6 tuntia 

c. 8 tuntia 

d. 10 tuntia 

e. 12 tuntia 

 

 



72.  Mikä kappale? 

 
 

73.  Mikko Mänkijä leipoi sunnuntaina piirakan, josta hän söi heti 50 % annettuaan piirakan 

kuitenkin ensin jäähtyä. Jyrki tuli maanantaina Mikon luo kylään. Jyrkin lähdettyä piirakasta 

oli neljäsosa jäljellä. Montako prosenttia tarjoomuksista Jyrki söi jos Mikko ei tällä kertaa 

koskenut piirakkaan? 

 

74.  Sinulla on yksi 300ml astia, yksi 500ml astia ja hanasta vettä. Miten mittaat vain näillä 

välineillä tarkalleen 400ml? 

 

75.  Millä fontilla tämä kysymys on kirjoitettu? 

 

76.  Miksi nimettömällä sormella ei ole nimeä? 

 

77. Paljonko enemmän prosentteina maksoi millenium-vuonna pidetyn partiotaitojen syys-sm-

kisan jälki-ilmoittautuminen verrattuna varsinaisen ilmoittautumisen maksuun? 

 

78.  Miten äännetään aakkosten 17. kirjaimen nimi? Vastaus foneettisina aakkosina. 

 

79. Mitä ruokaa voisit juuri nyt olla syömässä Assarin ullakolla? 

 

80. Miten saat allaolevasta laskutoimituksesta oikean vain yhden viivan lisäämällä? 

5 + 5 + 5 + 5 = 555 

 

 

  



Mänkijä harrastaa tieteitä 

81. Mikä seuraavista lukujen likiarvoista ei ole luonnonvakion arvo? 

a. 300 000 km/s 

b. 6,67428(67) × 10–11 m3·kg−1·s−2 

c. 2,718 281 828 459 045 

d. 6,022 141 5(10) × 1023 mol−1 

 

82. Eräs alkuaine on myrkyllinen desinfioiva kaasu. Toinen on huoneenlämmössä veitsellä 

leikattavan pehmeä, veden kanssa räjähtävästi reagoiva metalli, joka poltettuna värjää 

liekin oranssiksi. Yhdessä ne muodostavat ruoanlaitossa käytettävän aineen. Mikä yhdiste 

tämä on? 

 

83. Kuinka monesta kohdasta nykyihmisen (Homo sapiens) käsi niveltyy vartaloon? 

a. 0 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

 

84. Mikä lintu ääntelee huilumaisesti “Hjyy”? 

 

85. Makkarajärvi tarkoittaa virallisesti 

a. Makkarasta tehtyä järveä 

b. Järveä täynnä makkaroita 

c. Makkaran muotoista järveä 

d. Mak’-karã-järveä, jossa mongolialaisen kansantarun mukaan asuu hevosenkokoisia 

haukia 

 

86. Laske integraali 

 
87. Millä käsivarren/käden hermolla liikutetaan peukaloa laitettaessa pikkusormi ja peukalo 

yhteen partiotervehdyksessä? 

a. Keskihermo 

b. Hartiahermo 

c. Kyynärhermo 

 

88. Miksei Mikko Mänkijä saa nostettua itseään ilmaan kiskomalla omasta paidan 

kauluksestaan ylöspäin? 



89. Öljyn kulutuksen hintajousto on negatiivinen ja tulojousto positiivinen. Mikä seuraavista 

väittämistä pitää paikkansa? 

a. Öljyn kulutus kasvaa tulojen noustessa 

b. Tulojen laskiessa öljyn tarve lisääntyy 

c. Tulojen nousu ei vaikuta öljyn kulutukseen 

d. Öljyn hinnan nousu lisää öljyn kulutusta 

 

90. Määrittele kolmidimensioisen euklidisen avaruuden metrinen tensori 

 

91. Mikä oli Carl von Linnén suosikkikasvi? 

 

92. Mikä eläinryhmä on siniverinen? 

 

93. Ratkaise funktion f(x) nollakohdat 

  
94. Mikä on kookkain Suomessa elävä metsäkanalintu? 

 

95. Mikä yhteinen outo seikka on nielurisojen ja kitarisojen nimissä? 

 

96. Kuinka vanhaksi eläin voi todistetusti elää? 

 

97. Milloin kuvattiin ensimmäinen tippuva pikitippa? 

 

98. Mikä eläin on kuvassa näkyvä löllötys? 

 
 



99.  Mitä tarkoittaa olla jonkun kanssa samamunainen? 

 

100. Mitä murtumatyyppiä on alla olevassa röntgen-kuvassa keskellä vasemmalla näkyvä 
pohjeluun murtuma? 

a. tyyppi A 
b. tyyppi B 
c. tyyppi C 

 

 
  



Mänkijä ei sovi kategorioihin 
 
101. Valokuva tähän kilpailuun osallistuvasta vartiosta. Kuvassa täytyy olla mukana 

partiohuivit ja koira. 

 

102. Postaa meme, jota kilpailunjärjestäjät eivät ole nähneet. 

 

103. Mitä näppäinyhdistelmä Ctrl + O tekee tekstieditori Nano:ssa? 

 

104. Paljonko GTRadialin valmistama Adventuro M/T 33x12.50R15 -rengas painaa 

kilogramman tarkkuudella? 

 

105. Mikä on “jukolauta”? 

 

106. Mikä katu Turussa on saanut kuluvalla viikolla punaiset pyöräkaistat? 

 

107. Kummalla johdonsuojakatkaisijalla voi suojata pidemmän johdon, olettaen että 

suojattavat johdot ovat pituutta lukuunottamatta identtiset. 

a. C10 

b. C16 

 

108. Partiossa juodaan toisinaan paljon kahvia. Mitä kahvilajia Paulig Juhla Mokka -kahvi 

on? 

 

109. Mikä kukka esiintyy Turun vaakunassa? 

 

110. Paljonko arvonlisäveroa Mikko Mänkijä maksaa ostaessaan solmukirjan kaupasta? 

 

111. Montako kirjainta on suomalaisen kahden euron kolikon reunuksella (ei siis etu- tai 

takapuolella vaan niiden välisellä reunuksella)? 

112. Sähkosanomakisan vastaukset voi pian lähettää 5G-verkon välityksellä. Mikä 

teleoperaattori osti Suomessa 5G-kaistan kalleimmalla hinnalla? 

a. Telia 

b. Elisa 

c. DNA 

 

113. Mitä eläimiä torjumaan on pystytetty Mount Kenyan kansallispuistoa ympäröivä 

sähköaita? 

 

114. Mitkä nimet ovat Suomen saamelaisella nimipäiväkalenterilla Otsonpäivänä?  

 



115. Missä ajassa Ilari Filppula teki avausmaalin ottelussa TPS-SaiPa 5.10.2018?   

 

116. Onko tilanne Pareto-tehokas jos yhdellä henkilöllä on kaikki maailman varallisuus? 

 

117. Kuinka montaa paikkaa Kuuban kommunistinen puolue hallitsee Kuuban 

kansalliskokouksessa? 

 

118. Mitä rakennusta pidetään yleisesti Suomen vanhimpana muurattuna 

kivirakennuksena? 

 

119. Mikä on Tuomi-sukunimen alkuperä? 

 

120. Keiden kansallislaulussa on Maamme-laulun sävelmä? Mainitse kaikki. 

 

 

 

Kiitos kaikille osallistujille! 

 


