
KYSYMYS 1 
Aprillipäivän loru kuuluu 

seuraavasti: 

a. Aprilliä, syö tilliä, juo kuraa päälle! 

b. Aprilliä, syö silliä, syö kurapuuroo 
päälle! 

c. Aprilliä, syö silliä, juo kuravettä päälle! 

Vastaa a, b tai c.  

Vastausaikaa on siihen saakka, kunnes järjestäjä 
ilmoittaa: OHI! 
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KYSYMYS 2 
A-kiltatoiminta on 

paikkakunnasta riippumatta… 

a. kilpailuhenkistä 

b. päihteetöntä 

c. kansainvälistä 

Vastaa a, b tai c.  

Vastausaikaa on siihen saakka, kunnes järjestäjä 
ilmoittaa: OHI! 
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KYSYMYS 3 
Keltakukkainen rentukka on… 

a. kallioketojen kasvi 

b. paahteisten harjunrinteiden kasvi 

c. ojien ja kosteikkojen kasvi 

Vastaa a, b tai c.  

Vastausaikaa on siihen saakka, kunnes järjestäjä 
ilmoittaa: OHI! 
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KYSYMYS 4 
Vuonna 1841 rakennetun 

Lapinlahden sairaalan suunnitteli… 

a. Carl Ludvig Engel 

b. Aurora Karamzin 

c. Eliel Saarinen 

Vastaa a, b tai c.  

Vastausaikaa on siihen saakka, kunnes järjestäjä 
ilmoittaa: OHI! 
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KYSYMYS 5 
Huolellinen käsienpesu ja etäisyyden 

pitäminen toisiin ihmisiin hidastaa 
koronaviruksen aiheuttaman taudin 
leviämistä. Tämän taudin nimi on.. 

a. COVID-2020 

b. COVID-19 

c. SARS-CoBV-3 

Vastaa a, b tai c.  
Vastausaikaa on siihen saakka, kunnes järjestäjä 

ilmoittaa: OHI! 
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KYSYMYS 6 
Lokki, jolla on ”tumma huppu” 

päälaellaan, on… 

a. selkälokki 

b. naurulokki 

c. tukkasotka 

Vastaa a, b tai c.  

Vastausaikaa on siihen saakka, kunnes järjestäjä 
ilmoittaa: OHI! 
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KYSYMYS 7 
Kuka ei kuulu joukkoon? 

a. Hannes Kolehmainen 

b. Matti Nykänen 

c. Lasse Virén 

Vastaa a, b tai c.  

Vastausaikaa on siihen saakka, kunnes järjestäjä 
ilmoittaa: OHI! 
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KYSYMYS 8 
Missä ihmisen tasapainoelin 

sijaitsee? 

a. korvassa 

b. jalkapohjassa 

c. takaraivossa 

Vastaa a, b tai c.  

Vastausaikaa on siihen saakka, kunnes järjestäjä 
ilmoittaa: OHI! 
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KYSYMYS 9 
Näyttelijänä tunnettu Tauno Palo 
työskenteli nuorena miehenä… 

a. preparaattorina kemiallisessa 
tutkimuslaitoksessa 

b. eläinlääkärinä Korkeasaaressa 

c. kultaseppänä perheensä 
yrityksessä 

Vastaa a, b tai c.  
Vastausaikaa on siihen saakka, kunnes järjestäjä 

ilmoittaa: OHI! 
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KYSYMYS 10 
Päihteetön A-kiltatoiminta              

on aloitettu 

a. 1890-luvulla 

b. 1970-luvulla 

c. 1960-luvulla 

Vastaa a, b tai c.  
Vastausaikaa on siihen saakka, kunnes järjestäjä 

ilmoittaa: OHI! 
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