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HIIPIVÄ HAAMU 2010 - ENNAKKOTEHTÄVÄT
Kuten varmasti tiedätte, Hiipivä Haamu on partiolaisten salapoliisi- ja kaupunkituntemuskilpailu.
Tämä paperinivaska 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 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. Käyttäkää kaikissa merkinnöissä
selkeää käsialaa. Ennakkotehtävät palautetaan kilpailun lähtöön ilmoittautumisen yhteydessä. Jos
puratte nipun, nitokaa lehdet huolellisesti takaisin samaan järjestykseen ennen palautusta.

Rattoisia hetkiä ennakkotehtävien parissa!

Hiipivän Haamun ennakkotehtävätoimikunta
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1. Mikä lippukunta perinteisesti järjestää Hiipivän Haamun?
Ilvesveikot

2. Minä vuonna logon haamu sai lakin?
Joko vuonna -84 tai -85

3. Mikä Hiipivä Haamu laulun mukaan on?
Pieni valoisa hetki syksyn harmauteen

4. Minkä puolesta ja mitä vastaan SAT toimi vuonna 2009?
Tieteen puolesta, fiktiota vastaan

5. Millä toisella nimellä ikkunabongaus tunnetaan?
Fönstraus

6. Kuka toimi Itämeren ryhti -liikkeen johtajana vuonna 2003?
Tomi Hovi

7. Kuka saksalaisjalkapalloilija tunnetaan myös lempinimellä Hiipivä haamu?
Mesut Özil (http://www.iltasanomat.fi/urheilu/uutinen.asp?id=2226705)

STADI
1. Mitä pidetään Pasilan konepajan perustamispäivänä?
1.3.1903 (http://pslknp.fi/)
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2. Kuinka monta tavaravaunua, puukorista henkilövaunua ja teräskorista henkilövaunua samaisella
konepajalla valmistettiin, ja kuinka monta henkilöä alueella enimmillään työskenteli?
50000 tavaravaunua, 2000 puukorista henkilövaunua, 700 teräskorista henkilövaunua,
työskenteli 2000 henkilöä (http://pslknp.fi/)

3. Minkä kaupunginosayhdistysten logot tässä ovat?

a)

b)

a)

Töölö-seura

b)

Katajanokka-seura

c)

Lauttasaari-seura

c)

4. Mikä on Helsingin nimikkoeläin? Entä -kasvi?
Orava, vaahtera (http://fi.wikipedia.org/wiki/Helsinki)
5. Täydennä väylien nimet:
a) Ä ss ä n ri nn e
b) K ai k u k u j a
c) Döb elninkatu
d) V auh titi e
e) Mi ss i s ipin r ai tt i
f) H öy l ää m ö tie

6. Minkä Helsingin maamerkin rakennusaineet tuottaa Versowood (ent. Vierumäen Teollisuus oy)?
Linnanmäen vuoristoradan (http://www.jarrumiehet.fi/vanhoja_artikkeleita.html)
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7. Mitä tässä rakennetaan ja minä vuonna kuva on otettu? Mitä kyseiselle alueelle oli samana
vuonna varattu 77 kappaletta?
Hesperian esplanadia, kuva on otettu vuonna 1933, alueelle varattu 77 runkopuuta
(http://www.hel2.fi/hkr/julkaisut/hesperianesplanadi_historia.pdf)

8. Missä helsinkiläisessä saaressa asui vuoden 2008 alussa 49 henkeä vähemmän kuin siellä oli
vuoden 2005 lopussa työpaikkoja?
Santahaminassa (lähde kerrotaan myöhemmin)

9. Mitä ovat Sopusointu ja Walo? Mitkä eläimet näihin luontevasti liittyvät?
Kruununhaasta löytyviä taloja/asunto-osakeyhtiöitä, tiikeri ja villisika
(http://www.korttelit.fi/kaupunginosa.php/id/6)

10. Kuinka monta vuokra-autoa Helsingissä oli vuonna 1908? Entä vuonna 1913? Paljonko
Helsingissä oli liikennekäytössä olevia autoja vuoden 2009 lopussa?
v. 1908: 24, v. 1913: 125, v. 2009: n. 200000 kpl
(Matti Karjanoja: Rinnastuksia Signe Branderin kuviin Helsingistä)
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11. Mikä oli 1900-luvun alun Hietalahti–Ylioppilastalo–Katajanokka -raitiotieradan reitti?
(kadunnimet siinä muodossa kuin ne silloin olivat)
Hietalahden satama – Bulevardinkatu – Läntinen Heikinkatu – Aleksanterinkatu –
Unioninkatu – Kauppatori – P. Esplanaadinkatu – Katajanokka
(I. K. Inha: Valon Helsinki)

12. Missä näet Kansallismuseon tornin nousevan Finlandia-talon tummasta pystyraidasta? Minkä
nimiset jaotuspalstat alueelle ja sen lähistölle tulivat vuoden 1867 palstoitusten myötä?
Linnunlaulun Sinisen huvilan terassilta
Palstat: Bredvik (Laajalahti), Ilola, Grönudd (Viherniemi) ja Fågelsång (Linnunlaulu)
(Hannu Hirvikoski: Linnunlaulun tarina)

TALOUS
1. Mitä ominaisuuksia vaaditaan hyvältä maksuvälineeltä?
 on helposti kuljetettavissa.
 on helposti jaettavissa pieniä maksuja varten.
 on tasalaatuista ja aitoudeltaan helposti tarkistettavissa.
 on arvoltaan vakaa
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Raha)

2. Mitä suomen kielen sana raha merkitsi alun perin?
Turkis, lähinnä oravannahka (http://fi.wikipedia.org/wiki/Raha)

3. Mitä poika teet kun bensa loppuu? -Loppuu sulta puuro ennen kuin multa bensa.
Tämä keskustelu käytiin vuoden 1956 yleislakon aikana erään autoilijan ja mielenosoittajan välillä.
Kuka oli tämä autoilija?
Pekka Herlin, Kone oyj:n johtaja (esim. John Simon: Koneen ruhtinas)

4. Kuinka suuri oli Nokia-konsernin liikevoitto vuonna 1995?
5012 Mmk (http://web.lib.hse.fi/FI/yrityspalvelin/pdf/1995/fnokia.pdf)
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5. SKOP ja Tampella. Kuka yritti hyödyntää tilannetta ja miten?
Tehtävään ei vielä vahvistettua vastausta, on tulossa

KUULUISUUDET
1. Minkä pariskunnan sukunimet ovat Carson ja Roberts?
Ken & Barbie (http://fi.wikipedia.org/wiki/Barbie)

2. Kuka sekä reputti Zürichin teknillisen korkeakoulun pääsykokeen että sai tarjouksen Israelin
presidentin virkaan?
Albert Einstein (http://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tiesitk%C3%B6,_ett%C3%A4...)

3. Kuka käytti morsetusta kosiessaan toista vaimoaan?
Thomas Edison (http://fi.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison)

4. Kuka suomalainen urheilija suljettiin vuoden 1932 olympialaisista ammattilaissyytösten vuoksi ja
kenen toimesta?
Paavo Nurmi, IAAF & Sigfrid Edström (http://fi.wikipedia.org/wiki/Paavo_Nurmi)

5. Kenelle sä soitat?
Haamujengille

6. Kuka kehotti laittamaan suuhun yöksi pikkukiviä?
Robert Baden-Powell (Tie onneen)
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7. Keitä kuvissa on ja mitkä kilpailut ovat kyseessä?
Katarina Witt ja Eddie Edwards, kyseessä Calgaryn talviolympialaiset vuonna 1988 (kuvat:
http://d.yimg.com/a/p/sp/getty/dc/fullj.cdfdb4f338f5b56f34118caec42dfd64/cdfdb4f338f5b56f3411
8caec42dfd64-getty-oly-winter-1988-figure_skating-katarina_witt-files.jpg ja
http://legendsrevealed.com/sports/wp-content/uploads/2009/06/081120122032.jpg)

ARVOITUKSET JA SEKALAISET
1. Mikä on ainut suomen sana, jossa monikon genetiivi alkaa eri kirjaimella kuin sanan perusmuoto?
Yö (öiden)

2. Minkä valtioiden suomalainen nimi on myös imperatiivi?
Malta, Samoa, Peru

3. Minkä maan suuntanumero soitettaessa oli +37?
Itä-Saksa/ DDR/ Saksan demokraattinen tasavalta
http://fi.wikipedia.org/wiki/Saksan_demokraattinen_tasavalta

4. Mikä rakennettiin neljässä vaiheessa vuosina 1961, 1962-1965, 1965-1975 ja 1975?
Berliinin muuri (http://fi.wikipedia.org/wiki/Berliinin_muuri)
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5. Kuinka monta kaksitavuista suomen kielen sanaa voit muodostaa viikonpäivien lyhenteistä?
n. 15, tarkka luku tarkistetaan myöhemmin

6. Mikä on Varusteleka ja milloin se on perustettu?
Armeijatavaran erikoisliike, perustettu vuonna 2003
(http://www.varusteleka.fi/yritysesittely.php)

SALAKIELET
1. Kopäihrot oniitdeni tatseämt
Kotona pitäisi siivota (ratkaisu: Joka sanan ensimmäinen, toinen, kolmas… kirjain)

2. Öjuj maunk väcpbbq
Äiti käski syömään (ratkaisu: Ekasta yksi, tokasta kaksi ja kolmannesta sanasta kolme kirjainta
eteenpäin)

3.

22011201101110201200120110210120021201212021220101012120121200
111101011012220121110101102101012

Muista aina käyttää heijastinta (ratkaisu: morsetus, 1= lyhyt, 2= pitkä, 0 = kirjaimen väli, 00 =
välilyönti)

4. Qujb ky kirry ousyup siirii?
Mitä se sulle oikein kuuluu? (ratkaisu: Atbash-koodi, aakkosten ensimmäinen kirjain vastaa
viimeistä, toinen toiseksi viimeistä jne.)

5. 1ad99cbe9e425d4f19c53a29d4f12597
Kissa (ratkaisu: MD5-koodi, Google löytää saman tien)

6. 187 699231, 7117699821
Yks kyykky, syyskyykky (ratkaisu: numeroiden alkukirjaimet)
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KUVAT
Mikä on kuvassa olevan rakennuksen nimi tai osoite?

a)

b)

c)

d)
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e)

f)

g)

h)

a)

Pohjoisen Hesperiankadun ja Töölönkadun kulmaus

b)

Säätytalo

c)

Ent. sokeiden kirjasto, nyk. pk Linnunlaulu, osoite Eläintarhantie 12

d)

Minerva, Siltavuorenpenger 5 B

e)

Fabianinkatu 34 ja 36

f)

Annankadun ja Kalevankadun kulmaus

g)

Vuorikadun ja Vilhonkadun kulmaus

h)

Oopperatalo
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KAUPUNKIKIERROS
Olen kävellyt Rautatientorilta lounaaseen jo jonkin aikaa, kun saavun nyt remontissa olevan
kulttuurikeskuksen, Annantalon, kulmalle. Seison T-risteyksessä
Kansakoulunkadun päässä, ja päätän jatkaa matkaani kohti Vanhaa kirkkoa. Aurinko paistaa ja
l a k r i t s i

m a i s t u u ,

t ä n ä ä n

o n

m a h t a v a

s y y s p ä i v ä .

Ohitan raittiuden ystävät ja ompelupalvelut Pariisista.
Ylitän kadun ja huomaan vasemmallani kyltin Puolan suurlähetystöstä.
Käännyn kauniin, oranssin talon suuntaan ja kävelen Kuusilinna-nimisen
huonekaluliikkeen ohi. Pallolamppuja on seinällä 8 kappaletta ja vastapäätä ötököitä on 4.
Näen kuuluisan Eiffel-tornin Chagallin ikkunassa ja ylitän jälleen
e

d

e

s

s

ä

n

i

o

l

e

v

a

n

v

ä

y

l

ä

n

.

Kas, tuossahan ostaa, myy ja vaihtaa tuotteita Helsingin
Startti-auto oy, mahtaakohan liike edes olla enää toiminnassa?
Pyöreäikkunainen talo numerossa 33 on valmistunut vuonna 1905, onpa se vanha! Käännyn
seuraavasta kadunkulmasta kaakkoon ja huomaan vanhan brankkarin
olevan uusissa handuissa. Kysehän on tietenkin ravintola VPK:sta.
Ostan Alepasta lisää lakritsia ja kuljen kohti entistä oopperataloa, joka tunnetaan nimellä
Aleksanterin teatteri. Muutama viikko Hiipparin jälkeen siellä
esiintyy suomalainen laulaja Chisu, jonka konserttiin liput maksavat 25e.
Pitäisikö mennä? Suosikkikappaleeni häneltä on esim. Baden-baden tai Sama nainen.
Dennis on muuten aina sunnuntaisin auki klo 12.30-22.00, ehdin sinne
ensi viikonloppuna siis oikein hyvin. Seuraavassa kulma ssa näen ylhäällä hienon
Pelikaani -tornin, josta on varmasti hienot näkymät! Käännyn autojen
tapaan Uudenmaankadulle. Matalan talon katolla näkyy kolme
s a v u p i i p p u a
suoritetaan

j a

k u u s i

ikkunanpesua

p i e n t ä
alkaen

m i t ä
30

l i e ? ! ? .

euron

L ä h e l l ä

tuntihintaan.

Pitäisiköhän minunkin perustaa samankaltainen firma lisätienestejä ansaitakseni?
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Hei, tuollahan on viimevuotisista ennakkotehtävistä tuttu rakennus! Silloin en saanut
oikeaa vastausta kuva-arvoitukseen, mutta nyt siis tiedän paikan. Jatkan suoraan ja näen kaupan,
joka on nimetty hassusti LUX-saippuan mukaan. Heti sen vieressä on
Kotihotelli, jonka ikkunassa olevien tuolien suunnittelijat päätän tarkistaa netistä kotiin päästyäni
( a i

n i i n ,

A n t o n i o

n e h ä n
G a u d i ) .

o v a t

t i e t e n k i n

O h i t a n

v i e l ä

E e r o

A a r n i o

g a l l e r i a t

D i x i n

j a
j a

Heinon ja ravintola Bellyn (?) ennen kääntymistäni Fasaanik o r t t e l i s s a

s i j a i t s e v a n

s a i r a a l a n

s u u n t a a n .

Sini-oranssin Postin talo on viisikerroksinen, vaikka molemmilla
naapureilla onkin neljä kerrosta. Kulman sisustuskauppa on nimeltään
Formverk. Aikani katseltuani upeita huonekaluja huomaan kahvihampaani
kolottavan, ja siirryn mainosten mukaan ”Suomen suurimman kahvilaketjun” liikkeeseen, eli
tietenkin R-kioskille. Huomaan 1,20e maksaneen kahvin piristävän saman
tien, ja näenkin teroitetulla näölläni seinässä vuosiluvut 1872 ja 1933 sekä
m uut am an vaah teran l ehden. Trooppi st a h edelm ää vast apäätä ol evan t al on ni m i
on

nähtävästi

korttelin

mukaan

nimetty

Fasaanilinnaksi.

Kadun päästä näen kulkuvälineeni tulevan raiteita pitkin Johanneksen
kirkolta, joten juoksen siihen. Istuessani kyydissä tajuan jalkapatikalla lampsimisen jälkeen
k öröttel eväni

kympi n

ratik all a ,

ai van

kut e n

si inä

lastenlaulussa! Hauskaa, sanon minä ja jatkan matkaani kotiin.
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