
GOOGLETUSKISA  
Kysymykset ja vastaukset on koottu 30.4.2021. Kisaan tarvitaan kisanjohtaja, joka jakaa kisaajat joukkueisiin. 

Joukkueet voidaan jakaa esim. Teamsin pienryhmähuoneisiin, jossa he voivat alkaa suorittaa kisaa. Kisan 

tehtävänanto voidaan toimittaa joukkueille sähköpostilla ja vastaukset kisanjohtajalle voidaan myös toimittaa 

sähköpostitse. Suoritusaika alkaa siitä, kun kisanjohtaja painaa ”lähetä”-nappia. Nopein joukkue on se, joka 

toimittaa vastaukset sähköpostilla ensimmäisenä takaisin. Kaikkiin kysymyksiin vastaus löytyy netistä ja niitä 

voi keksiä lisää mielin määrin!  

Aika kilpailuun alkaa sähköpostin lähetyksestä! Nopein joukkue saa piste-edun. Vastaukset 

kysymyksiin toimitetaan pelinjohtajalle sähköpostitse. Joukkueen aika päättyy, kun 

vastaussähköposti kilahtaa pelinjohtajan postilaatikkoon.   

Nopeinten pärjännyt joukkue saa 10 pistettä, toiseksi nopein 8, kolmanneksi 6, neljänneksi 4 jne. 

Jokaisesta väärästä vastauksesta joukkue saa kuitenkin miinus pisteen. Kisassa hosuminen ei siis 

kannata. Kilpailu päättyy, kun kaikki joukkueet ovat toimittaneet vastauksensa.   

 Vastaukset kysymyksiin saa hankkia parhaimmallaan katsomalla tavalla!  

1. Kuinka pitkälle norsu pystyy hyppäämään?  

2. Missisipinalligaattorin poikasten sukupuoli määräytyy hautumislämpötilan mukaan. Millä 

celsiusasteen vaihteluvälillä poikasesta tulee urospuolinen?  

3. Mikä on sirahvi?  

4. Mistä löytyy Kharon?  

5. Mitä löytyy koordinaateilla 48°51'30.0"N 2°17'40.4"E  

6. Mitä maksaa alle 18-vuotiaiden lippu Ateneumiin? 

7. Mitä tarkoittaa suomeksi een krant ja mitä kieltä se on?  

8. Minkä numeroista tietä pääsee Munchenista Salzburgiin nopeimmin?  

9. Kauanko kestää kävellä Tokiosta Fukuokan prefektuuriin ja kuinka pitkä matka se on?  

10. Minkä HSL:n lähijunat pysähtyvät Jokelan asemalla?  

11. Missä sijaitsee Suomen pohjoisin K-market?  

12. Minä vuonna Tampereelle avattiin kauppakeskus Koskikeskus ja montako pysäköintipaikkaa 

siellä on? 

13. Kenen syntymäpäiviä vietettiin 3.9.1975?  

14. Raide-Jokeri valmistuu pääkaupunkiseudulle. Minkä merkkisiä ovat Raide-Jokerin vaunut?  

15. Kuinka monta tykkääjää on piirin Facebook-sivulla?  

---------------------------------------------------------------------------  

Oikeat vastaukset 

1. Ei pysty hyppäämään (https://www.tiede.fi/artikkeli/kysy/osaako-norsu-hypata) 

2. +31,7 ja +34,5 celsiusasteen välillä (https://fi.wikipedia.org/wiki/Krokotiiliel%C3%A4imet) 

3. Kirahvi (vanhentunut nimi) (https://fi.wikipedia.org/wiki/Kirahvi) 

4. Avaruudesta (https://fi.wikipedia.org/wiki/Kharon_(kuu)) 

5. Eiffel-torni  

6. Ilmainen sisäänpääsy (https://ateneum.fi/aukioloajat-ja-liput/) 

7. Sanomalehti ja hollantia  

8. Tie A8 

9. 201 tuntia ja 1049 km 

10. R ja T-junat ( https://www.vr.fi/rautatieasemat-ja-reitit/lahiliikenne) 
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11. K-Market Nuorgam 

12. 1988 ja 430 pysäköintipaikkaa (https://fi.wikipedia.org/wiki/Koskikeskus_(kauppakeskus)) 

13. Urho Kekkosen (https://areena.yle.fi/1-50165670) 

14. Skoda Transtech, Artic XL-sarja (https://raidejokeri.info/aihealue/kalusto/) 

15. TARKISTA TÄHÄN PÄIVÄN LUKU 
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