
Salaperäinen 
kissa

Salaperäinen 
kissa

Vastaukset: 1. 14 kertaa parempi 2. Pimeällä 3. 180 astetta 
4. 50 kilometriin tunnissa 5. Ei maista 6. Se on levoton, epävarma 
tai ärtynyt 7. Peseminen pitää turkin vettähylkivänä, kuumalla 
säällä syljen haihtuminen viilentää ja turkin nuoleminen myös 
rauhoittaa kissaa. Lauman muita jäseniä pesemällä hoidetaan myös 
kissojen – tai kissan ja ihmisen – välisiä suhteita. 8. Se voi olla 
tyytyväinen ja onnellinen, mutta myös peloissaan tai loukkaantunut 
9. Maatiaiskissa on ihan tavallinen kissa, joka ei ole mitään 
erityistä rotua, kun taas rotukissa on jalostettu tietynlaiseksi 
(esim. pörröiseksi tai lyhytkarvaiseksi) 10. Hyvin hoidettuna jopa 
20-vuotiaaksi. Maailman vanhin kissa eli 31-vuotiaaksi!
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 1. Kuinka paljon parempi kissan hajuaisti on kuin ihmisen?

 2. Näkeekö kissa paremmin pimeällä vai valoisalla?

 3. Kuinka monta astetta kissan korvat voivat kääntyä?

 4. Kuinka kovaan vauhtiin tavallinen kotikissakin voi kiihdyttää?

 5. Maistaako kissa makeaa?

 6. Mitä tarkoittaa, kun kissa heiluttaa häntäänsä?

 7. Miksi kissat käyttävät niin paljon aikaa peseytymiseen?

 8. Mitä tarkoittaa, kun kissa kehrää?

 9. Mitä eroa on maatiaiskissalla ja rotukissalla?

 10. Kuinka vanhaksi kissa voi elää?

 1. Kuinka paljon parempi kissan hajuaisti on kuin ihmisen?

 2. Näkeekö kissa paremmin pimeällä vai valoisalla?

 3. Kuinka monta astetta kissan korvat voivat kääntyä?

 4. Kuinka kovaan vauhtiin tavallinen kotikissakin voi kiihdyttää?

 5. Maistaako kissa makeaa?

 6. Mitä tarkoittaa, kun kissa heiluttaa häntäänsä?

 7. Miksi kissat käyttävät niin paljon aikaa peseytymiseen?

 8. Mitä tarkoittaa, kun kissa kehrää?

 9. Mitä eroa on maatiaiskissalla ja rotukissalla?

 10. Kuinka vanhaksi kissa voi elää?



Jalkapallo 
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Vastaukset: 1. Italiassa keskiajalla pelatussa pelissä juostiin 
pallon perässä kaupungeissa järjestetyissä karnevaaleissa. 
Pelaajat potkivat toisiaankin niin rajusti, että lopulta peli 
piti kieltää. 2. 1800-luvun lopulla 3. Kolmea kokoa 4. Sian 
virtsarakkoja 5. Pelaaja tekee kolme maalia samassa pelissä 
6. Palloton pelaaja hiostaa pallollista, ja muut pelaajat yrittävät 
estää pallollista syöttämästä pelikavereilleen 7. Pelaaja potkaisee 
pallon suoraan ilmasta päänsä yli selkä maaliin päin 8. Pallo pitää 
syöttää, ennen kuin oma pelaaja on edennyt puolustuslinjan yli. 
Syöttöhetki ratkaisee, onko pelaaja paitsiossa vai ei. 9. Pariisin 
olympiakisoissa vuonna 1900 10. Vuonna 1960
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 1. Mitä oli ”taistelujalkapallo” ja missä sitä pelattiin?

 2. Milloin jalkapallo saapui Suomeen?

 3. Monenko kokoisia pelipalloja on olemassa?

 4. Mitä ensimmäisten pallojen sisäkumeina käytettiin?

 5. Mitä tarkoittaa hattutemppu?

 6. Mitä on prässääminen?

 7. Millainen on saksipotku?

 8. Mikä on paitsio?

 9. Missä ja milloin pelattiin ensimmäiset jalkapallon arvokisat?

 10. Milloin pelattiin ensimmäinen naisten Euroopan-mestaruuskilpailu?
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Söpöt 
lemmikkijyrsijät
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Vastaukset: 1. Yli kaksituhatta 
2. Lähelle kolmea pakkasastetta 
3. 7 kuukauden talviunet 4. Melkein puolet 
5. Hämärällä 6. Jotta se saa kuljetettua 
ja ”hamstrattua” ruokaa helposti 7. Aasian 
kuivilta aroilta 8. Hamsteri 9. Eivät – ne 
eivät tule keskenään toimeen 
10. Jo tuhansia vuosia
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 1. Montako jyrsijälajia on olemassa?

 2. Kuinka alhaiseksi napasiiselin ruumiinlämpö voi  
laskea talvihorroksen aikana?

 3. Kuinka pitkät talviunet unikeko nukkuu?

 4. Kuinka suuri osa nisäkäslajeista on jyrsijöitä?

 5. Liikkuuko suurin osa jyrsijöistä mieluummin  
valoisalla vai hämärällä?

 6. Miksi hamsterilla on niin isot posket?

 7. Mistä gerbiili on kotoisin?

 8. Mikä jyrsijä on erakkoluonne ja viihtyy yksin?

 9. Viihtyvätkö aikuiset uroshiiret toistensa seurassa?

 10. Kauanko marsuja on pidetty kotieläimenä?
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Ihmeellinen 
jääkausi

Ihmeellinen 
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Vastaukset: 1. Sellaisia, jotka ovat siirtyneet nykyiselle paikalleen 
jääkauden aikana 2. -51 astetta, Kittilässä 3. Ajanjaksoa, jolloin 
on niin kylmä, että lopulta kaikkialla on pelkästään jäätä 4. Hyvin 
syvän reiän poraamista 5. Karhukaista. Se on selvinnyt hengissä 
jään sisällä, tulikuumissa lähteissä ja jopa avaruudessa. 6. Kun 
maapallon asento suhteessa aurinkoon muuttuu ja aurinko ei pääse 
lämmittämään kaikkia maapallon kohtia 7. Ikään kuin valtavia 
lauttoja, jotka kelluvat maapallon raskaamman kiviaineksen päällä 
ja muodostavat planeettamme uloimman kuoren 8. Iso alue, joka on 
täysin peittynyt kivistä. Entinen merenranta. 9. Kalliosta löytyviä, 
kiven hiomia koloja, jotka voivat olla jopa metrien syvyisiä. 10. 168 000
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 1. Millaisia kiviä kutsutaan siirtolohkareiksi?

 2. Mikä on Suomen pakkasennätys ja missä se mitattiin?

 3. Mitä jääkaudella tarkoitetaan?

 4. Mitä on kairaaminen?

 5. Mitä Etelämantereella elävää otusta sanotaan maailman 
sitkeimmäksi?

 6. Miten jääkausi syntyy?

 7. Mitä ovat mannerlaatat?

 8. Millainen alue on pirunpelto?

 9. Mitä ovat hiidenkirnut?

 10. Montako järveä Suomessa on?
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Vastaukset: 1. Harpyijalla 
2. Pyhä paikka ja pieni, pahansuopa 
henkiolento 3. Täydenkuun aikaan  
4. Jättiläinen – se sattuu sitä 
korviin 5. Kerberoksella  
6. Kummitus 7. Kykloopilla 
8. Loch Nessin hirviö 
9. Muumio 10. Vampyyri 
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korviin 5. Kerberoksella  
6. Kummitus 7. Kykloopilla 
8. Loch Nessin hirviö 
9. Muumio 10. Vampyyri 

 1. Minkä nimisellä taruolennolla on naisen kasvot  
ja linnun vartalo?

 2. Mitkä kaksi tarkoitusta on sanalla hiisi?

 3. Milloin ihmissusi muuttuu ihmisestä sudeksi?

 4. Mikä taruolento inhoaa kirkonkellojen ääntä?

 5. Millä taruolennolla on kolme päätä, lohikäärmeen pyrstö, 
käärmeitä harjanaan ja terävät myrkkyhampaat? 

 6. Mikä taruolento pitää pimeästä ja inhoaa väentungosta?

 7. Millä taruolennolla on vain yksi silmä?

 8. Mikä taruolento asuu Skotlannissa järvessä?

 9. Mikä taruolento on kääritty pitkiin liinoihin?

 10. Mikä taruolento pelkää valoa?
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Vastaukset: 1. Ohjelmistoja, jotka toimivat esimerkiksi 
tietokoneissa ja matkapuhelimissa 2. Konetta, joka 
pystyy suoriutumaan tehtävästä itsenäisesti 3. Tehtaissa 
4. Paikallaan liikkuva käsi 5. 3D-printterillä 6. Robotilla 
silmän virkaa hoitaa konenäkö. Konenäköön tarvitaan 
kamera ja kuvaa tulkitseva tietokoneohjelma. 
7. Tietokone 8. Koneelle ohjelmoitua 
päättelykykyä 9. Elävän olennon ja koneen 
yhdistelmä 10. Ihmistä jäljittelevä robotti
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 1. Mitä ovat botit?

 2. Mitä robotti tarkoittaa?

 3. Missä työpaikassa on eniten robotteja?

 4. Millainen oli ensimmäinen teollisuusrobotti?

 5. Millä välineellä robotille voi tehdä osia?

 6. Miten robotti näkee?

 7. Mikä toimii robotin aivoina?

 8. Mitä tarkoitetaan tekoälyllä?

 9. Mikä on kyborgi?

 10. Entä mikä on androidi?
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