HIIPIVÄ HAAMU 2016
Ennakkotehtävien oikeat vastaukset
Vastaus sinisellä ja vastauksen lähde suluissa.
Hiipivä Haamu
1.
Mikä lippukunta vastaa Hiipivän Haamun järjestämisestä? Ilvesveikot
2.
Kuinka pitkään em. lippukunta on ollut vastuussa kisasta? Vuodesta 1974
3.
Mitä salakuljetettiin Vantaanlohissa vuonna 2004 Rostockista Helsinkiin? Symphonynimistä huumetta
4.
Kuka toimi Totuus-lehden päätoimittajana vuonna 2011? Jukka Toivanen
5.
Kuka/mikä juhli avajaisiaan Päivän Pamauksen 4.12.2014 erikoispainoksen mukaan?
Uudistunut Wiiwi (Päivän Pamauksen erikoispainos 2014)
6.
Kuinka monta prosenttia salaliittoteorioista on Armas Puupposen mukaan täyttä
huuhaata? 99,99% (Päivän Pamaus 34.vuosikerta)
7.
Minä vuonna Hiippari järjestettiin kokonaisuudessaan laivassa? Vuonna 1988.
Stadi
1.
Mitä sijaitsi osoitteessa Unioninkatu 37 vuonna 1883?
Suomen ensimmäinen yliopistollinen sairaala
(Helsinki Empirekaupungin synty 1550-1850 kävelyretkiä, Jonathan Moorhouse, 2003, s,73.)
2.
Mitä merkittävää tapahtui 21.6.1891? Kaksi ensimmäistä raitiolinjaa aloitti
toimintansa Helsingissä (Sankarimatkailija Helsingin raitiovaunuissa, 2007, s.21)
3.
Mikä yhdistää Pengerkatua, Bulevardia, Hakaniemeä ja Sibelius-monumenttia?
Nämä kaikki esiintyvät Vallila Interiorin painokankaissa.
4.
Kuinka monta katosta roikkuvaa valaisinta on Meilahden kirkon kirkkosalissa ja
kuinka monta hehkulamppua on kussakin valaisimessa?
6 valaisinta, joissa jokaisessa 72 hehkulamppua
5.
Minä päivänä Helsingissä otettiin ensi kerran käyttöön kaasulla toimivat katulyhdyt
naurisöljy-lamppujen sijaan?
14.11.1860 klo 22.00 (Viertotietä itään ja länteen, Helsingin vanhoja kortteleita 3, s. 52)
6.
Minkä niminen patteri sijaitsee Vallisaaren korkeimmalla paikalla?
Tsesarevitshin patteri no 6. (Viapori. Merilinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 19141918, s. 100)
Koska patteri tunnetaan yleisesti myös Aleksanterin patterina, tämä vastaus on myös
hyväksytty.

https://issuu.com/marialaine/docs/vallisaaren_historiapolku (s. 54)

https://www.academia.edu/5176023/Vallisaaren_kasemattipatterit (s. 17)

7.
1.
2.
3.
4.
5.

Nimeä rakennukset / rakennusten osat.
Käärmetalo
Pasilan vanha veturitalli
Eduskuntatalon laajennusosa
Meilahden ala-aste
Uutelan kanavan päätytalot / As oy Helsingin Sateenkaari

8.
Mikä rakennus on kyseessä ja mitä sen käytölle tapahtui 1880?
Merikasarmi (ent. Katajanokan kasarmi, nyk. Ulkoministeriön toimitilat).
Suomen meriekipaasi lakkautettiin 1880, (kun Suomen suuriruhtinaskunnan armeija siirtyi
ammattiarmeijasta asevelvollisuusarmeijaan) jonka jälkeen kasarmi siirtyi venäläisen
sotaväen käyttöön, ja alueesta tuli Venäjän Itämeren laivaston vahva tukikohta.
9.
Tunnista kuvan alue Helsingistä.
1.Tattarisuo (Suurmetsä)
2. Myllypuro (Vartiokylä)
3. Torpparinmäki (Tuomarinkylä)
4. Ruskeasuo
Musiikki
1.
Mitä tarkoittaa “Mano sinistra pizzicato largo ma non troppo leggiero. Seconda volta
tempo giusto.” “Vasemmalla kädellä näppäillen hitaasti mutta ei liian kevyesti. Toisella
kerralla tarkasti tempossa.”
2.
Mitä Sibelius kirjoitti päiväkirjaansa 6.6.1911?
“Pitkäniemessä Lindan luona. Rasittavaa. (Henkisesti!)” (Jean Sibelius päiväkirja, s.94)
3.
Missä osoitteessa Seppo Hovi on asunut lapsuutensa ja nuoruutensa?
Raisiontie 8:ssa Ruskeasuolla (Ruskeasuo ajurikylästä kaupunginosaksi, s. 99)
4.
Mikä on kakstoistikko? Kolminkertainen laulukvartetti / kaksitoistamiehinen
ylioppilaskuoro (Soi sana kultainen s. 45)
5.
Kuka ulkomainen laulaja on sanonut näin: “Pidän draamasta. Pidän myös draaman
aiheuttamisesta. Kaikessa on loppujen lopuksi kyse vihasta tai rakkaudesta, ja jollei
kumpaakaan tipu, minun pitää kehittää niitä.”? Adele (Adele tähden tarina, s.52-53)
6.
Missä PMMP:n Paula oli töissä kun Rusketusraidat-kappale lähti soimaan radiossa?
Viking Line Mariellalla (PMMP, s. 57)
7.
Mitkä luokitellaan tekijänoikeuslain mukaan teoksiksi?
Teoksia voivat olla mm. sävellykset, kirjalliset ja suulliset esitykset, raportit ja esitteet,
valokuvat, tietokoneohjelmat, tiet-kannat, kartat, näytelmät, elokuvat, koreografiat,
piirustukset, maalaukset, rakennukset sekä taideteollisuuden ja -käsityön tuotteet.
(Gramex.fi)
Kaikki tätä vastaavat tai muuten oikeat vastaukset on hyväksytty.
8.

Mikä tämä on? Tekijänoikeusmerkki

9.
a.
b.
c.

Tunnista kappaleet nuoteista
Maamme-laulu (“ei laaksoa, ei kukkulaa”)
Peipon pesä (“lauloi kaiken kesän”)
Mamma Mia (“Look at me now, will I ever learn?”)

d.
e.

Let it go (Frozen) (“Let it go, let it go, can’t hold it back anymore”)
Ja se oli yksi lauantaki-ilta (“Ja se oli yksi lauantaki-ilta”)

10.
Tunnista biisien nimet
a.
Teit meistä kauniin - Apulanta
b.
Mies jolle ei koskaan tapahdu mitään - J. Karjalainen
c.
Herra Presidentti käy valokuvauttamassa itsensä ja näkee unenomaisessa näyssä
vanhan äitinsä - Leevi and the Leavings
d.
Sun särkyä anna mä en - Johanna Kurkela
Sekalaiset / arvoitukset / yleistä
1.
Mitä Dagmar Pantio sanoi vuonna 2014 julkaistussa animaatioelokuvassa
pelastettuaan lipun palavasta kirkosta?
“Sain sen, olen legenda!” (Viestityttöjen nettisivut --> VT facebook-sivun video)
2.
Mikä iskulause luki Suomen ensimmäisen teollisuusnäyttelyn keskihallin Suomen
vaakunan alla?
“E labore omnium omnibus robur” suom. Kaikkien työstä kaikille voimaa (Kaivopuisto s. 58)
3.
Mikä on jalkapallon geometrinen muoto (Esim. Adidas Telstar)?
Katkaistu (tai typistetty) ikosaedri
(http://hyl.edu.hel.fi/~petri/petri/Matikka/Matikkaluokka/pallojaetu.html)
(https://fi.wikipedia.org/wiki/Arkhimedeen_kappale)
4.
Miten Konrad ReijoWaaran silta poikkeaa suurimmasta osasta muita siltoja?
Sen alla ei virtaa vettä vaan se yhdistää kaksi rakennusta.
Kuvat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Missä kyseiset valaisimet sijaitsevat? Helsingin Rautatieasemalla
Missä patsas sijaitsee ja ketä se esittää? Lapinlahden puistikossa, Arvo Parkkilaa
Missä tämä sininen viiva sijaitsee? Forumin parkkihallin käytävässä
Missä osoitteessa tämä rakennus sijaitsee? Bulevardi 11
Missä osoitteessa tämä rakennus sijaitsee? Iso Roobertinkatu 24
Missä patsas sijaitsee ja ketä se esittää? Toivo Kuulan puistossa, Toivo Kuulaa

Salakielet
1.
Sgxxgyqåå ongtg noovoo. Marraskuu ihana hiipii.
2.
Bamlaa ku buli fladari, oo klygga älä flöittaa, skruudaa skrinnarit ööris ku fogelit
duunaa porjareit Tsimmiksel. Puhu kuin iso/hauska talonmies, ole viisas älä valehtele, syö
luistimet korvissa kun linnut tekee kuperkeikkoja Uimastadionilla. (stadinslangi.fi)
3.
Viides lammas loikkasi ohi
4.
3,2,03,1,102,2,20,010,3,1,01 1001,20,2,3,0,000 000,01
0,0001,0001,102,001,3,3,1010 Sibeliuksen puisto on Töölössä (Morsetusta)
5.
Bach, hae Abba
6.
23 8 53 14 7 91 94 11 73 19 39 7 52 28 19 92 52 7 23 13 73 19 92 7 11 7 19
79 10 49 73 53 8 3 14 91 1 53 99 73: 19 76 52 85 23 49 73 32 3 53 7 85 1 13 23 85,
2 1 2 1! Voisinpa punata kynteni kuten valtakunnan kaunein tai olisipa hiestä kosteat
vintageliinat halvat, hehheh! (alkuaineiden järjestyslukuja)

Kaupunkikierros
Onpa korkea kallio, jonne nousee ___1___ porrasta, niistähän tämä katu on varmaan
saanutkin nimensä. Taidanpa reippailla ylös niin saatan nähdä tuolta ylhäältä jotain
maisemia. Kyllä täältä tosiaan näkyy pitkälle, tuolla kaukana siintää Fortumin talo ja tuohon
viereen varmaan menisin, jos haluaisin pitää kokouksen allergikkojen kanssa kaupungin
puhtaimmassa sisäilmassa. No kello käy, joten taidan jatkaa matkaa tuonne aukiolle, jossa
___2____tie ja ____3____tie kohtaavat. Täällä saa näemmä pysäköidä __4__-tunnuksella.
Tuo punatiilinen rakennus tuossa oikealla taitaa olla ________5____________. Ei osunut
sanakirja mukaan, joten lähden kohti koillista. Jos olisin autolla liikkeellä, niin tuolta löytyisi
varmasti autolle tilaa ja voisi tulla milloin vain hintaan _____6_____. No, mieluummin
kuitenkin kävelen tässä syksyisen raikkaassa säässä. Hmm, tuossahan onkin
mielenkiintoinen taideteos talon seinässä, taidan mennä katsomaan lähempää. Se on
valmistunut vuonna __7___ ja sen nimi on _________8_____________. Kaikkea sitä voi
nähdä kun pitää silmät auki. Tämä rakennus ei olekaan mikä tahansa talo, vaan
__________9____________. Jos tulee keittiön emännälle asiaa, niin hänet saa kiinni
numerosta ______10_________. Täällä on asiattoman oleskelun lisäksi myös
______11_____ ja _________12________ kielletty. Saako täällä tehdä mitään, kun
seuraavien kylttien mukaan näköjään myös _____13______ koulun alueella ja
______14___________on kielletty? No onneksi täällä näyttää olevan jotain kivaakin
koululaisille. Tällä koripallokentällä saa varman korin kun korilevyssäkin lukee
_______15__________. Tämän kentän keskellä olevan ympyrän kehän pituuden suhde sen
halkaisijan pituuteen on muuten tasan ___16_____, jännää.
Haastan ohikulkijan pukkitappeluun, kun telineitä sitä varten on ____17_____ kappaletta.
Puskien yli näkyy toinen kallio, ja mikä tuo pömpeli tuolla keskellä nurmikkoa on? No eipä se
kummoiselta näytä, joten pujottelen mieluummin tästä puiden välistä kohti kalliota ja
hiekkatietä. Koivuja tässä on __18__ kappaletta ja tuossa hiekkatien toisella puolella vielä
yksi. Aika mukava puisto täällä piilossa katujen keskellä.
Nuo maasta nousevat törpöt taitaa tulla aiemmin mainitusta parkkihallista, täytyypä mennä
katsomaan lähempää. Yhdessä näyttää olevan joku tarra, mutta en kyllä aivan tiedä mitä se
esittää. Olisiko joku UFO villapaita päällä. Putken päässä sen sijaan näyttää olevan ilmaaukkoja eli reikiä yhteensä ___19____ kpl. No mutta, täältähän aukeaakin varsin mukava
leikkipaikka nimeltä __________20________. Onkohan tämä ____21_____ värinen aita
tarkoitettu pitämään lapset sisällä vai koirat ulkona? Tuolla edessä siintää jo kolmas
näkemäni punatiilinen koulurakennus. Taitaa olla tälle kaupunginosalle tyypillistä... Jatkan
matkaani koulua kohti ja _______22____tietä lähestyessäni näen kadun toisella puolella
kyltin, joka näyttää jotenkin tutulta. Ylitän suojatien ja menen sen luo. Olen näköjään sisäänkäyntien __23__ ja __24____ välissä. Täältä saisi apua myös hammassärkyyn, mutta
onneksi nyt ei vihlo missään. Jatkan matkaa kohti risteystä ja käännyn oikealle. Kas, jälleen
lisää tiiltä, mutta nyt _____25_____ väristä. Onpas tuossa vasemmalla olevassa talossa nro
___26___ jännän näköinen aaltoileva parveke. Patiolle pysäköiminen on kielletty, koska
______________________27_______________________________. Voipa tätä
seurakuntaa tykätä monessa paikassa! Minua erityisesti kiinnostaa
____28______ja____29______ tapahtumat. Tämän kirkon on suunnitellut
_________30_____________. Tiesittekö muuten, että tämäkin tie on valittu Suomen
kauneimmaksi, joten sen kunniaksi jatkan tien päätyyn saakka. Tuossa _____31_____
hoitohuoneen ikkunassa onkin aika jännittävä logo, mitäköhän lie esittää. Ja lähellä näyttää
olevan myös ______32________ hoitola, josta voi varata erilaisia lukemuksia. En ehkä

lähde testaamaan näitä hoitoloita kuitenkaan tällä kertaa, vähän kun jo huikookin.
No mutta tulipas vastaan sopivasti pieni kahvila! Onneksi kello ei ole vielä _____33__, joten
pääsen nauttimaan kupin kahvia ja jotain purtavaa. Ja samalla voin hakea naapurista
inspiraatiota uuteen sisustukseeni. Tekisipä mieli värittää ikkunassa oleva Yki Nummen
____34____ -kattovalaisin ja lattialla seisova ________35________ suunnittelema
lattiavalaisin.
Hörpättyäni sumpit jatkan matkaa. Oho, tie päättyykin melkoiselle valtaväylälle. Jos en juuri
olisi syönyt herkullista sämpylää, saattaisin käydä hakemassa evästä vasemmalla puolella
olevasta __36___-kioskista. Mutta missäs oikein olen? No tuossa vastapäätähän onkin
yliopisto, ehkä haen sinne vielä jonain päivänä. Unelmoidessa jatkan matkaani kohti pilviä.
Vaihtuikin juuri sopivasti vihreä valo, joten ylitän tien heti tässä kohtaa. Onpas jännittävä
paikka _____37___-keräyslaatikolle. Mutta sehän sopii minulle, sillä olen kantanut koko
päivän repussani kierrätyksen menossa olevaa villapaitaa. Jätän paidan tähän ja saan siitä
_____38_____ iloa. Tältä pysäkiltä nro ___39____ olen joskus hypännyt kyytiin kun menin
______40_______, mutta tästä pääsee myös Kamppiin, Pasilaan ja Itäkeskukseen. Jatkan
kuitenkin ja-lan. Tuo liikennemerkki kertoo minulle milloin tässä saa pysäköidä:
______41______. Nyt saavun jo isoon risteykseen, jossa on ___42____ kappaletta lasisia
tötsiä. Ylitän tien. Rakennuksen alakerroksessa toimii pari ravintolaa ja _______43______.
Tuo puna-kelta-sinilogoinen ravintola onkin näköjään ______44_______ koti. Pilvet jäävät
vasemmalle, kun jatkan matkaani. Tuolta saisi ____45_____ ja ____46_____turvaa, mutta
minä haluan seikkailuja ja jatkan eteenpäin. Olen näköjään jo kirjailija _____47_____
kadulla. Tuolla voi tehdä vaikka mitä urheilullista, mutta uida saa vielä ____48_____
sulkemisen jälkeen. Näillä keleillä ei uiminenkaan houkuttele kuten kesällä.
Tuolta täytyy kyllä saada tehokasta palvelua kun tässä asiakaspaikassa saa pysäköidä max
______49______. Kadun toisella puolella minäkin olen syntynyt. Ikkunoiden perusteella
rakennuksessa on ______50______ kerrosta. Tällä puolella tietä oleva keltatiilinen aita
meneekin hauskasti _____51___ porrasta alaspäin ja _____52_____ porrasta ylöspäin.
Lempivaatemerkkini sisälle piirretty merkki muistut-taa _____53_____, mutta tässä ei taideta
viitata vaatemerkkiin. Voisin mennä pääovesta sisään, mutta ylitän suojatien ja jatkan
pallolta palloille. Oho, palloja onkin enemmän, kaiken kaikkiaan ____54____. En kuitenkaan
mene rappuja alas vaan jatkan puuaidan suuntaan. Kävelinkin melkein jo liikennemerkin ohi,
mutta onpa hauska, että huomasin tutun näköisen tarran. Tässä näitä on useampi ja
UFO:illa on ______55____ värinen villapaita päällä. Talon nro 8 taloyhtiössä on
_______56_____ kiinteät laajakaistayhteydet. Toisella puolella tietä näkyy tunnettu, vuonna
___57____ perustettu ravintola ______58_____. En jää nyt syömään, vaan jatkan kohti
kauempana siintävää hammashoitolaa. Kas, tuossa näkyykin ole-van __59__halli, jonka ovi
sulkeutuu tietenkin ____60______. Onpas kirkas väri! Tämän linnun valtaa-man
rakennuksen tiedän alkujaan olleen _______61___ pääkonttori. Näköjään se on saanut
myös ______62_______-palkinnon. Mutta viis siitä, tuossa saapuukin kotiini vievä ratikka,
täytyypä ottaa muutama juoksuaskel!

Kaupunkikierroksen oikeat vastaukset
1.
88
2.
kuusi/mänty
3.
mänty/kuusi
4.
H
5.
The English School/ Englantilainen koulu
6.
1€/60 min
7.
1991
8.
Liekehtivä fenix
9.
Meilahden yläaste/ Meilahden yläkoulu
10.
0931082891
11.
Kaupustelu
12.
Kerjääminen
13.
Tupakointi
14.
Avotulen teko
15.
Sure shot
16.
Pii / 3,14159 / π
17.
Kaksi / 2
18.
Kolme / 3
19.
105
20.
Valpurinpuisto
21.
Vihreän
22.
Valpurin
23.
A/ H
24.
H/A
25.
Keltaisen, vaalean ruskean tms.
26.
17
27.
pation rakenteet eivät kestä autojen painoa
28.
Valon/ ilon
29.
Ilon/ valon
30.
Markus Tavio
31.
Amanka
32.
Nousevan Auringon
33.
17.00
34.
Lokki
35.
Eero Aarnion
36.
R
37.
UFF
38.
Auttamisen
39.
1380
40.
Viikkiin
41.
Ei koskaan / pysäköintikielto
42.
Viisi / 5
43.
S-market
44.
Whopperin
45.
Vuokra / myynti
46.
Myynti / vuokra
47.
Topeliuksen

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

30 min
10 min
Kuusi / 6
Kahdeksan / 8
Viisi / 5
Sydäntä (tai jotain muuta)
Viisi / 5
Keltaisen
Nettikaistan
1937
Messenius
Auto
Automaattisesti
Finnairin
Betonijulkisivu

