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Pari Arvoitusta!

Arvoitus#1

On olemassa mies, joka käy töissä, on iloinen ja elää jokaisella 
mittapuulla mitattuna onnelista elämää. Tulee ilta ja mies alkaa 
valmistautua yöpuulle. Hän käy pesemässä hampaat ja menee kohti 
makuuhuonetta.  Mennessään mies sammuttaa valot ja käy 
nukkumaan.
Aamulla mies herää ja menee vessaan.  Mennessään hän laittaa 
valot päälle. Tullessaan vessasta hän vilkaisee ulos ikkunasta, ja 
tappaa itsensä. Mikä on miehen ammatti?

Arvoitus#2

Nainen istui hotellihuoneessaan peilin 
edessä. Yhtäkkiä huoneen ovelle 
koputettiin. Se avattiin varovasti ja 
ystävällisen näköinen mies kurkisti sisään. 
Kun mies huomasi naisen, hän perääntyi ja 
pyysi anteeksi sanoen:
- Anteeksi, mutta luulin, että tämä on 
minun huoneeni.
Mies poistui. Muutaman sekunnin kuluttua 
nainen soitti hotellin vastaanottoon ja pyysi 
etsimään varkaana pitämänsä miehen.
Mistä nainen päätteli miehen olevan varas?



10 kysymystä

1. Mitä jääkiekon SM-liigan joukkuetta Erkka Westerlund valmentaa?

2. Mistä surullisesta tapahtumasta tuli menneenä sunnuntaina kuluneeksi  10 vuotta?

3. Ketkä kaksi suomalaisnaista ovat voittaneet Miss Universum-kilpailun?

4. Mihin kahteen Japanin kaupunkiin Yhdysvallat pudottivat ydinpommin kesällä 1945?

5. Milloin Suomessa järjestettiin kesäolympialaiset?

6. Minä vuonna Mauno Koivisto valittiin Suomen presidentiksi?

7. Kuka ohjasi vuonna 1955 valmistuneen elokuvan Tuntematon Sotilas?

8. Missä kaikissa NHL-joukkueissa Teemu Selänne on pelannut?

9. Minä vuonna Helsinki on perustettu?

10. Mikä on Argentiinan pääkaupunki? 

Sudoku



Hyvinkäällä juhlittiin lauantaina kolmatta kertaa Badass -tapahtumassa.

Badass on nuorille suunnattu rock-tapahtuma jossa kuullaan livenä erilaisia, ehkä vielä

tuntemattomia bändejä.

”We will rock you” teeman mukaisesta musiikista pitivät huolen B and the Band, Muddy

Bones, Sarca, Colory sekä BadAss Democracy. Paikalle saapuneet vieraatkin toteuttivat

teemaa pukeutumisellaan ja energisyydellään.

Verrattuna edellisiin vuosiin oli tämä vuosi järisyttävä menestys, Hyvinkäänkylän

työväentalolle saapui yli 90 nuorta.

Badass Saturday:n järjesti tänäkin vuonna Mediamunakas Productions, eli kuusi alun

alkaen Hyvinkääläistä nuorta.

Kuvat ©Sanna Mustonen

Lisää tietoa järjestäjästä www.mediamunakas.com

Sarca

Sarcan mukana lavalle nousi myös yleisöä
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