Vartion sarja ja numero: ________

Hiipivä Haamu 2013
ennakkotehtävät

Kuten varmasti tiedätte, Hiipivä Haamu on partiolaisten salapoliisi- ja
kaupungintuntemuskilpailu. Tämä tiedosto taas sisältää Hiipparin perinteiset
ennakkotehtävät. Ne testaavat yleistietoja, nokkeluutta ja rakkaan pääkaupunkimme
tuntemusta.
Ennakkotehtävät on kilpailutarkoituksensa lisäksi myös valmista ohjelmaa vartionne
kokouksiin. Esimerkiksi tutustuminen lähikirjastoon ja tiedonhakuun on oiva
kokousaihe. Samalla saattaa löytyä muutama vastaus näihinkin kysymyksiin. Toisen
kokouksen saa helposti vedettyä ulkona viimeisten sivujen kaupunkikierrosta
seuraillen. Lähtöpaikka ja mahdollinen muu tarvittava varustus on hyvä kuitenkin
tarkistaa ennakkoon. Yhdessä muiden kilpailuvalmistelujen kanssa ennakkotehtävistä
saa siis ohjelmaa koko loppukuuksi.
Merkitkää aluksi vartionne tiedot tämän sivun ylälaidan viivoille. Merkitkää lisäksi
vartionne sarja ja numero jokaisen liuskan ylälaitaan sille varattuun paikkaan. Voitte
kirjoittaa vastauksenne joko käsin tai tietokoneella. Ennakkotehtävät palautetaan
tulostettuna kilpailun lähtöön ilmoittautumisen yhteydessä.

Rattoisia hetkiä ennakkotehtävien parissa!
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Vartion sarja ja numero: ________

Hiipivä Haamu
Mikä oli vuoden 2012 Hiipivässä Haamussa Päivän Pamauksen etusivun otsikko?
____________________________________________________________________
Eräänä vuonna (2000-luvulla) ei kisan lähdössä esitetty alkuvideota ollenkaan vaan
sen tilalla oli poliisin tiedotustilaisuus. Mikä vuosi oli kyseessä?
____________________________________________________________________
Minkä niminen bändi esiintyi vuoden 2008 kisassa?
____________________________________________________________________
Missä sijaitsi vuonna 2009 Suomen Akateeminen Tutkimuskeskus?
____________________________________________________________________
Mikä oli vuoden 2010 kisassa kaiken takana olevan rikollisjärjestön nimi ja mihin se
viittaa?
____________________________________________________________________
Mistä löytyi vuoden 2011 kisan maalivihje?
____________________________________________________________________

Vuoden 2012 ennakko- ja alkuvideossa oli runsaasti viittauksia tunnettuun videopeliin.
Mikä peli oli kyseessä?
____________________________________________________________________
Tämän vuoden 2. ennakkovideossa soi yksi maailman vaikeimmista, yksittäiselle
soittimelle tehdyistä sävellyksistä. Mikä kappale on kyseessä, kuka on sen säveltäjä ja
mille soittimelle se on alunperin tehty?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Vartion sarja ja numero: ________

Hesa ja hipsterit

Mikä Helsingin katu oli tämän kesän ajan muutettu kävelykaduksi?
____________________________________________________________________
Mikä on ainoa Helsingin katu joka säilyttää nimensä ylittäessään Mannerheimintien.
____________________________________________________________________
Mistä Helsingin kaupunginosasta Juice Leskinen on tehnyt kappaleen.
____________________________________________________________________
Milloin otettiin käyttöön Helsingin ensimmäiset liikennevalot? Missä risteyksessä?
(Vastaus päivän tarkkuudella.)
____________________________________________________________________
Montako mammuttilöytöä Helsingistä on tehty?
____________________________________________________________________

Kadut numeroidaan lähes poikkeuksetta siten, että kadun alusta lähtien parittomat
numerot ovat oikealla ja parilliset vasemmalla puolella. Mainitse ainakin yksi
Helsinkiläinen katu, jossa numerointi on päinvastaisessa järjestyksessä.
____________________________________________________________________
Pidemmillä teillä rakennusten numerointi on erilainen. Miten osoitenumerot
määräytyvät jos rakennukset ovat niin etäällä toisistaan ettei niiden numeroiminen
numerojärjestyksessä ole enää järkevää? Montako tällaista tietä Helsingissä on?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Helsinki, kuvaosio

Vartion sarja ja numero: ________

Missä seuraavat kuvat on otettu ja mitä niissä esiintyy:

A
C

A: _______________________________
B: _______________________________
C: _______________________________
D: _______________________________

Mitä epäilyttävää tälle paikalle on kaavailtu?
___________________________________
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B
D

Vartion sarja ja numero: ________

Kalevala
Mikä on suomalaisten kanssa yhteisestä kansanperinteestä todistava Viron
kansalliseepoksen nimi?
____________________________________________________________________
Mikä on Eino Leinon Kalevalamitassa kirjoittaman runokokoelman nimi?
____________________________________________________________________
Mikä on kirjallisuustieteellinen termi Kalevalan runomitalle. (“Kalevalamitta” ei ole
oikea vastaus)
____________________________________________________________________
Montako kuvaa Väinämöisestä on Mauri Kunnaksen Koirien Kalevalassa?
____________________________________________________________________
Kuka toimii Petri Hiltusen piirtämässä Kalevala-aiheisessa sarjakuvassa Väinämöisen
oppaana nykymaailmaan?
____________________________________________________________________
Millä nuori Roope McAnkka korjaa Elias Lönnrotin tuohivirsut Don Rosan tarinassa
Sammon Salaisuus?
____________________________________________________________________
Kuka Brittiläisen fantasiakirjailijan hahmo on yleisen mielipiteen mukaan kopio
Kalevalan Kullervosta?
____________________________________________________________________
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Salakielet
Lipetoitso, nenluienhau
____________________________________________________________________
1 12 15 9 20 20 5 12 5 22 1 | 22 9 21 12 21 14 19 15 9 20 20 1 10 1 | 11 1 20 15
12 12 1
____________________________________________________________________
Sääqc hl qäw ndqv wdmxx!
____________________________________________________________________
Paha hiisi nyt uskoo. Nuolee nilat. Yrität täristä. Risti sukat äekseen!
____________________________________________________________________
Sasu-antero-leena-arto-kaleva-aukusti-late-antero-väinö-antero sakke-aapo-lassiaku-kia-iines-eero-lauri-iiro.
____________________________________________________________________
2.1.4 - 1.1.1 - 1.4.2 - 1.1.1 ; 2.1.4 - 1.1.1 - 1.4.2 - 1.1.1 - 1.4.2 ; 2.1.4 - 1.3.1 1.3.2 - 1.1.1 - 1.2.4 - 1.1.1 - 2.1.4 - 2.2.1 - 1.1.1
____________________________________________________________________
Kheshtu thenus salar khalgof dredn leÿna-hon?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Teoreettinen fysiikka
Mikä on fysiikan standardimallin ja ns. kaiken teorian merkittävin ero?
____________________________________________________________________
Kuinka paljon energiaa vaatii massallisen hiukkasen kiihdyttäminen valonnopeuteen?
____________________________________________________________________
Mikä ilmiö tapahtuu, jos elektroni kulkee eristeessä valoa nopeammin?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Mikä on tähän mennessä realistisin hypoteettinen moottorikonsepti valoa nopeampaan
matkustamiseen? Mikä viime aikoina tehty havainto on vaikuttanut tämän
kehittämiseen ja miten?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Mitä tarvittaisiin, jotta madonreikää voitaisiin pitää yhtäjaksoisesti auki yli minuutin
ajan?
____________________________________________________________________
Kuinka paljon energiaa tarvittaisiin tuottamaan riittävästi valoa kuun valaisemiseen
yhtä kirkkaaksi kuin aurinko?
____________________________________________________________________
Onko Higgsin hiukkanen olemassa? (voit jatkaa erilliselle paperille jos siltä tuntuu)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Vartion sarja ja numero: ________

Sitä sun tätä
Mistä ns. rauhanmerkki (

) on peräisin?

____________________________________________________________________
Mitä tapahtui Suomessa 18.-28.2.1753?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Paljonko ihmiset viettävät aikaansa sisätiloissa?
____________________________________________________________________
Mikä oli Lapin ensimmäinen varsinainen kultakaivos ja paljonko kultaa se tuotti?
____________________________________________________________________
Kuinka monta meteoriittia on löydetty Suomesta
____________________________________________________________________
Mikä on Suomen ainoa hämähäkki jonka myrkky vaikuttaa ihmiseen?
____________________________________________________________________
Kuinka monen kuukauden palkka oli Johan Sebastian Bachin palkkio Matteus-passion
säveltämisestä?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Minkä nimisiä ovat Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen rakennukset? Minkä
rakennuksen ravintolassa on maukkainta ruokaa ja miksi?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Jokerisivu,
eli täysin käsittämättömiä, kirjallisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Oikea vastaus jokaiseen kysymykseen koostuu vain yhdestä sanasta, mutta vastausta
voi lisäksi perustella.

Mikä on Nalle Puhin lempipäivä?
____________________________________________________________________
Mitä isä sai keväällä?
____________________________________________________________________
Mikä laite esiintyy historiallisesti liian aikaisin kirjassa Harry Potter ja liekehtivä pikari?
____________________________________________________________________
Missä maassa oli tehty Vinskin käyttämä näkymättömyyspulveri?
____________________________________________________________________
Miksi Alexander DeLarge koki itsensä rikollisuudesta parantavan käsittelyn jälkeen?
____________________________________________________________________
Miten Kunnon Sotamies Švejk loppuu?
____________________________________________________________________
Mitä pahaa San Vinon luostarissa pelättiin?
____________________________________________________________________
Miten se käy?
____________________________________________________________________
Minkälainen jänis Karri Kivileuka oli?
____________________________________________________________________
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Jokerisivu 2,
eli täysin käsittämättömiä, musiikkiin liittyviä kysymyksiä,
Oikea vastaus jokaiseen kysymykseen koostuu vain yhdestä sanasta, mutta vastausta
voi lisäksi perustella.
Missä on kai vielä joulu?
____________________________________________________________________
Mitä me tahdotaan nyt leikkiä?
____________________________________________________________________
Millainen vuorokausi on?
____________________________________________________________________
Mikä mätäpussi minä olen?
____________________________________________________________________
Mitä toi kundi tekee?
____________________________________________________________________
Ketkä ottivat messiin Eppujen dorkan?
____________________________________________________________________
Mitkä jää jäihin?
____________________________________________________________________
Mikä on se, joka pomppii nyt?
____________________________________________________________________
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Surullinen tarina Helsinkiin eksyneestä työläisestä
Juumaar. Kiitti vaan näistäkin letuista vaikken ees kermavaahtoa saanut. Ensteks se
vanharouva vei multa melan ja lähti litomaan sillä ja sitten isäntäkin hylkäs. Toisaalta
oli sekin vähän äksy kun tuli eksyttyä Rutjankoskelta sinne Sargassomerelle mutta
perille sentäs tultiin.
Jossain laiturinnokassa mä tällä hetkellä nöpötän. Kivan näköisiä paatteja, mullekin
kelpais joku tuollainen. Horisontissa näkyy joku levottoman korkea pytinki. Ilmankos,
se taitaa muuten olla _________ joka on Suomen korkein asuinrakennus. Mää lähren
talsimaan sitä kohti ja kierrän samalla nää pienet pallopäiset pylväät joita joku on
kokonaiset _____ kappaletta tunkenut maahan kiinni. Kiva tasokivetys muuten.
Tota pytinkiä kohden menee muuten myös kaks onnikkaa, ____ ja ____. En minä
semmosia, on kuitenkin tullut istuttua veneessä viimeiset puol vuotta. Tää
__________________________ on vaan tosi tylsän näköinen katu kulkea, tuo ihan
mieleen sen käytävän jonka varrella meikäläisen asiakkaat on koisaamassa. Tässä
liikenneympyrän vieressä on joku rakennustyömaa. Tästä näyttäis kuitenkin pääsevän
oikosenaan aina näppärästi tuonne tornin luo. Pitkän suoran jälkeen on vielä ____
porrasta kiivettävänä.
Tän tornin juurella on ihan nastan näköinen aukio. Kivan laiva-aiheisen nimen ovat
tälle ravintola ______________ antaneet mut en mä kyllä nähnyt yhtään sellaista
tuolla laiturissa. Mikäs logiikka tässä nyt taas oikein on? Tepastelen eteenpäin tätä
kauppakeskus __________________ viertä ja huomaan vasemmalla portaat jotka vie
jonnekin alas. Mitä ihmettä? Nää rappusethan liikkuu. Jo on ihmiskunta mennyt
laiskaksi. Tosin on tässä rakennelmassa hissejäkin kokonaiset ____ kappaletta. Sitä
mä en vaan tajua miks tossa ylikasvaneessa porkkanassa on renkaat alla.
Eikun sehän on ______! Hypätääns kyytiin. Tällaisessa vanhemmanmallisen laitoksen
penkissä on muuten tasan ____ uraa se vähän isompi mukaanlukien. En tosin tiedä
minkä takia mä näitäkin lähdin laskemaan mutta minkäs sitä analyyttiselle
luonteelleen voi. Kovin on nääs jännää! Aika tarkkaan ___ minuuttia ehdin tutkia
junailuvehkeen ihmeitä ennen kuin ystävällinen naisääni käskee poistumaan. Ei siis
smurffi vaan se toinen.
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Täälläkin on rullaportaat, joskin vain toiseen suuntaan. Portaita näyttäis alhaalta
katsottuna olevan _____ kappaletta. Oikeastihan niitä on yli kaksi kertaa enemmän
koska puolet niistä on aina lattian alla jemmassa. Kaivauduttuani ylös maan alta
käännän katseen oikealle. Siinä on ikkuna. Mutta ikkunan takana on
________________ aukio. Ainakin ilmeisesti nykyiseltä nimeltään, koska viimeksi kun
tarkistin niin siinä tais olla tervahauta.
Aukion toiselta puolelta pääsee taas maan alle. Se tuntuis jotenkin sopivan
meikäläisen elementtiin joten tallustanpa sinne. Tässä tunnelinmuotoisessa jutussa on
muuten seinällä noin ____ kaakelia per neliömetri. Mulla on muuten kylppärissä
samanlaiset. Sääli vaan että siellä on aina niin kylmä.
Putkesta kun pääsee ulos niin oikealla on tutun näköinen paikka. Se on nimittäin
_______________________. Toivottavasti isäntä ei oo taas missään riehumassa.
Viimeks kun tuli sen kanssa käytyä maan päällä niin ne isommat saurukset hävis sen
siliän tien. Tästä kun jatkaa sen reunaa pitkin ja seuraa kevyen liikenteen väylää niin
pääsee ehkä taas isommalle tielle. Vasemmalle jää puiston ja aidan taakse
____________________. Tiehän sieltä tosiaan löytyi ja sitä pitkin näyttäis pääsevän
vielä isommalle raitille mutta mikäs ihmeen kyltti tuolla oikein on? Pienen valkoisen
plakaatin alla on isompi musta sellainen jossa lukee _____________________. Eihän
se kaupunginosa oo täällä päinkään. Tai mistäs sitä tietää vaikka se olis just viime
ehtoona sinne siirretty. Mene ja tiedä.
Viereisellä hautuumaalla on kuulemma jokin ongelma jonka takia hautakiviin ei saa
ollenkaan koskea. Ei olis uskonut että ______________________ on noinkin ikäviä.
Komian ristipytingin ovat vastakkaiselle puolelle rakentaneet mutta en mä tällä kertaa
tuolla _____________________________________ jaksa vierailla vaikka ne ihan
mukavata porukkaa ovatkin. Talsin tonne ison raitin varteen lähden kohti pohjoista.
Ehkä mä jostain vielä löydän ittelleni uuen melan niin pääsen joskus kotio. Ties vaikka
raitin toisessa päässä onnistais.
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