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1 TIEDONHAKUKILPAILUN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 

 

1. Minkä aineistotyypin tuloksia tulee eniten hakusanalla “Kalevala”? (kirja)  
2. Minkä aineistotyypin tuloksia tulee eniten hakusanalla “Kalevala”, kun rajaatte 

tulokset vain verkossa saatavilla oleviin aineistoihin? (kuva)  
3. Kuka on tehnyt eniten jääkiekkoon liittyviä aineistoja? (Reetta Tervakangas)  
4. Hakekaa aineistoa hakusanalla “kalenteri”. Kuinka paljon Finna.fi:stä löytyy 

aineistotyypiltään esineiksi luokiteltuja kalenterituloksia: kymmeniä, satoja, tuhansia 
vai kymmeniä tuhansia? (satoja)  

5. Hakekaa verkossa saatavilla olevaa kirjaa, jonka nimessä on sana “hölmö”. Yhden 
haulla löytyvän kirjan kirjailijan etunimi on myös marjan nimi. Mikä marja on 
kyseessä? (kirsikka)  

6. Hakekaa Matti Kassilan ohjaaman, vuonna 1970 ilmestyneen Päämaja-elokuvan 
julisteen kuvaa. Kuinka monta ihmistä elokuvajulisteen kuvassa on? (kaksi)  

7. Kuinka monella kielellä löydätte aineistoa hakusanalla “suomuurain”? (kolmella: 
suomi, englanti, viro; lisäksi “useita kieliä”)  

8. Etsikää leikkikalu nimeltä vieteriapina. Mitä vieteriapina osaa tehdä? (heittää 
kuperkeikan)  

9. Etsikää verkossa saatavilla olevaa kuvaa poliisimestarista. Kenellä on ollut 
huomattavan pitkä parta? (Carl von Kraemerilla)  

10. Hakekaa verkossa saatavilla olevia aapisia. Mikä on vanhimman aapisen 
valmistusvuosi? (1543)  

11. 11.Hakekaa aineistoa kahvista. Mitä metallista valmistettuja esineitä näet 
hakutulosten ensimmäisillä sivuilla? (kahvipurkkeja)  

12. Etsikää opetustauluja, jotka on valmistettu vuonna 1901. Mihin oppiaineeseen suurin 
osa luokan seinällä olleista opetustauluista liittyy? (biologiaan)  

13. Hakekaa aineistoa hakusanalla “kilpa-ajo-peli”. Peli on G. L. Grönlundin tekemä. 
Mikä on suurin numero, jonka löydät pelilaudalta? (59)  

14. Hakekaa hillosta kertovaa videoaineistoa. Minkä niminen on video, jonka 
pysäytyskuvassa näkyy hillopurkkeja? (Jalostaja säilöö hyvää ja hyvin)  

15. Etsikää kissa-aiheinen, verkossa saatavilla oleva nuotti. Mikä on 
nuottikäsikirjoituksen säveltäjän nimi? (Erkki Melartin) 

16. Etsikää taideinstallaatiota hakusanalla pelit. Minkä nimisessä installaatioteoksessa 
on ristejä ja nollia? (Wall Street)  

17. Minkä makuisia karkkeja syötiin varmuudella vuonna 1978 Finna.fistä löytyvän 
aineiston mukaan? (lakritsin makuisia)  

18. Yrittäkää päästä käsiksi Helsingin Sanomien digitoituun aineistoon. Mikä taho 
ylläpitää Helsingin Sanomien digitaalista aineistoa? (Kansalliskirjasto)  

19. Avatkaa Helsingin Sanomien digitoidusta aineistosta vuoden 1904 lehti. Mitä lukee 
lehden nimen (Helsingin Sanomat) alapuolella mainostekstinä? (Kuudesti viikossa 
ilmestyvä aamulehti.)  

20. eli viimeinen kysymys: Etsikää palkintoja. Kuinka paljon löydätte verkossa 
saatavilla olevia kuvia: kymmeniä, satoja vai tuhansia? (tuhansia)  

 


