Rokua Geoparkin länsiosassa
sijaitsevassa ns. Muhos-muodostumassa on sedimenttikiviä
keskimäärin n. 500 metrin
paksuudelta. Mistä tämä johtuu?
a) Sinne on haudattu runsaasti
rakennustyömailla kertyneitä
jätesementtejä
b) Alueella on muinainen
kallioperän ruhjelaakso
c) Alueelle on iskeytynyt suuri
meteoriitti

Mikä seuraavista ei ole maalaji?
a) Savi
b) Sora
c) Graniitti

Rokuanvaara on osa lähes 400
kilometriä pitkää harjua. Mitä
harju tarkoittaa?
a) Tuulen kasaamaa pitkää
hiekkamuodostumaa
b) Kivikauden ihmisten
rakentamaa valtavaa pyyntiaitaa
c) Jäätikön sulavesien kasaamaa
hiekkaharjannetta

Esimerkiksi Rokuanvaaran
lakialueilla on paljon tuulen
kasaamia kaarevia ja pitkulaisia
hiekkaharjanteita. Mitä sellaiset
muodostumat ovat nimeltään?
a) Dyynejä
b) Särkkiä
c) Drumliineja

Oulujoki lähtee Oulujärvestä ja
laskee Perämereen. On ennustettu, että sen virtaussuunta
kääntyy päinvastoin – miksi?
a) Vesivoimalaitosten turbiineja
aletaan pyörittää toiseen
suuntaan
b) Maa kohoaa Perämerellä
nopeammin kuin sisämaassa
c) Oulujärvestä loppuu vesi

Säräisniemen kirkon kivijalka on
tehty raitaisesta poimuttuneesta
kivestä (ks. kuva), kivi on
a) graniittia
b) liusketta
c) gneissiä

Graniitti on Suomen yleisimpiä
kivilajeja. Graniitin väri vaihtelee
yhden sen päämineraalin
mukaan, joka on
a) sarvivälke
b) kvartsi
c) maasälpä

Oulujärven alueelta löytyy
Euroopan vanhimman, ns.
arkeeisen kallioperän paljastumia.
Kuinka vanhaa näiden paljastumien kallioperä on?
a) 200 000
b) 900 miljoonaa
c) 2,7 miljardia vuotta

V: c)

Suomen ainutlaatuisimpia ja Rokua
Geoparkin tärkeimpiä geologisia
kohteita on ns. Muhos-muodostuma, joka koostuu paksuista
sedimenttikivikerrostumista. Mitä
sedimenttikivi tarkoittaa?
a) Maalajeista ja vesistöjen
pohjakerrostumista
muodostunutta kiveä
b) Kovassa paineessa ja
lämpötilassa mineraalikoostumustaan muuttanutta kiveä
c) Meteoriiteista peräisin olevaa
kiveä

Rokua Geoparkin alueella sijaitsee
siirtolohkare, joka on 6 metriä
korkea, 11 metriä leveä ja painaa
n. 500 tonnia. Mitä siirtolohkare
tarkoittaa?
a) Jäätikön mukana
kulkeutunutta kivilohkaretta
b) Kalliosta rapautunutta ja
roudan mukana maanpinnalle
noussutta suurta kivilohkaretta
c) Muinaisen meteoriitin
jäännöskiveä

Mitä gneissi on?
a) Vetistä, helposti muovailtavaa
savea
b) Kemiallisesti rapautunutta
kalkkikiveä
c) Kovassa paineessa ja
lämpötilassa poimuttunutta
liuskekiveä

Moro tarkoittaa
a) Soraksi rapautunutta
rapakiveä
b) Rantatörmää, jossa
maanvieremät ovat yleisiä
c) Maanjäristyksessä luhistunutta
taloa

Suomen kallioperässä esiintyy
monissa paikoin ns. metagrauvakkaa. Sitä on myös Rokua
Geoparkin alueella Muhoksen
Isterinkoskella. Mitä metagrauvakka tarkoittaa?
a) Voimakkaasti halkeillutta
b) Jäätikön silottelemaa
c) Merenpohjan kiviaineskerrostumista muodostunutta
kiveä

Millä seuraavista maalajeista
keskimääräinen raekoko on
pienin?
a) Hieno hiekka
b) Siltti
c) Moreeni

Mitä tarkoittaa ydinharju?
a) Kalliokairauksen
kairausnäytteen ydintä
b) Harjun karkea-aineksista
keskiosaa
c) Harjun osaa, jota rantavoimat
eivät ole muokanneet

Mikä seuraavista on mineraali?
a) Graniitti
b) Kvartsi
c) Dioriitti

Runsaasti maasälpää sisältävää
hiekkakiveä voidaan kutsua myös

Lössi tarkoittaa maa-ainesta, joka
on

a) Konglomeraatiksi
b) Arkoosiksi
c) Turkoosiksi

a) Tuulen
b) Veden
c) Jäätikön kerrostamaa

Rokuan harjujakso on ollut kerrostumisensa jälkeen paikoin tuhansia
vuosia Itämeren eri vaiheiden
peittämä, jolloin rantavoimat ovat
huuhtoneet ja kasanneet harjun
hiekkaa rantavalleiksi. Mikä on
toinen, kansanomainen nimitys
rantavallille?
a) Kaarto
b) Kierto
c) Mutka
(Kaarto esiintyy yleisesti etenkin
Pohjanmaan länsiosien paikannimistössä.)

Jääkaudet ja lämpökaudet ovat
vuorotelleet viimeisten kahden
miljoonan vuoden aikana useita
kertoja. Edellisen jäätiköitymisen
nimi oli Veiksel. Tällä hetkellä
elämme lämpökautta, mikä on
tämän lämpökauden nimi?
a) Haloseeni
b) Halogeeni
c) Holoseeni

Mikä on hiidenkirnu?

Miten dyynit ovat syntyneet?

a) Jäätikön sulavesivirroissa
muodostunut pyöreä kolo
kalliossa
b) Noitana pidettyjen naisten
käyttämä voikirnu
c) Silokallioiden suojanpuolelle
muodostunut jäätikön lohkoma
jyrkkä reunus

a) Veden
b) Tuulen
c) Jään

Rokuanvaaralla on paljon ns.
pohjavettä. Mitä pohjavesi
tarkoittaa?

Rokuanvaaralla muodostuu
vuorokaudessa keskimäärin n. 61
milj. litraa pohjavettä, joka on
peräisin sade- ja sulamisvesistä.
Kuinka suuri osa sadevedestä
keskimäärin suotautuu
harjualueilla pohjavedeksi?

a) Järven syvänteissä olevaa
kylmää vesikerrosta
b) Maaperässä maarakeiden
välissä olevaa vettä
c) Veneiden pohjalle sateella
kertyvää vettä

Pintamoreeni on yksi jääkauden
jälkeensä jättämistä maalajeista.
Mikä sille on tyypillistä?
a) Kiviaines kelluu veden pinnalla
b) Kiviaines muodostaa löyhän ja
tasaisen patjan peruskallion
päälle
c) Kiviaines muodostaa
tuntureiden ja vaarojen
lakialueiden rakat

Mikä seuraavista on jäätikön
synnyttämä muodostuma?
a) Suppa
b) Lappi
c) Luppo

vaikutuksesta?
(Suppa on hiekkaan hautautuneesta ja siellä sulaneesta
jäälohkareesta aiheutunut syvä
kuoppa maassa. Niitä on paljon
mm. Rokualla.)

a) n. 20 %
b) n. 50 %
c) n. 80 %

Silokallioita esiintyy Suomessa
monissa paikoissa ja Rokua Geoparkinkin alueella niitä on nähtävissä. Mitä silokallio tarkoittaa?
a) Kivikauden ihmisten
ruokapöydäkseen tasoittelemaa
kalliota
b) Pakkasrapautumisen
seurauksena muodostunutta
erittäin sileää ja tasaista
kalliopintaa
c) Jäätikön pohjalla
kulkeutuneen kiviaineksen
hiomaa kalliopintaa

Oulujärvi syntyi noin 9500 vuotta
sitten, jolloin Muhos ja Utajärvi
olivat vielä muinaisen meren
pohjalla. Mitä nimitystä tuolloin
alueella lainehtineesta merestä
käytetään?

Mikä seuraavista on jäätikön
synnyttämä muodostuma?
a) Silokallio
b) Luisukallio
c) Lapinkallio

a) Baltian jääjärvi
b) Ancylusjärvi
c) Kainuun meri

Muhosjoki virtaa hitaasti
mutkitellen hiekkaisessa
maaperässä. Erityisen
mutkaisesta joesta sanotaan, että
kun se mutkittelee se
a) Konfiguroi
b) Sentrifugoi
c) Meanderoi

Suomen yleisin maalaji on
moreeni. Mitä moreeni
tarkoittaa?
a) Lajittunut maalaji, jossa on joko
hiekkaa, hiesua tai savea
b) Lajittumaton maalaji, jossa on
eri maalajeja sekaisin aina
kivenlohkareista saveen
c) Soiden reunoille kerrostunut
kivennäismaalaji

Maapallon ilmasto vaihtelee
jaksollisesti riippuen maapallon
radasta ja asemasta aurinkoon
nähden. Mannerjäätikkö peitti
Suomen yli 10 000 vuotta sitten ja
on ennustettu, että seuraavan
kerran Suomi on jäämassan
peitossa
a) 20 000 vuoden päästä
b) 60 000 vuoden päästä
c) 100 000 vuoden päästä

Mutkittelevassa joessa vesi pyrkii
aina löytämään helpoimman ja
lyhyimmän reitin, joten joskus
virta oikaisee mutkan läpi ja
vanha joenmutka jää kaarevaksi
järveksi. Tällaista kaarevaa järveä
sanotaan
a) Makkarajärvi eli juolua
b) Banaanijärvi eli bansku
c) Bumerangijärvi eli kaarto

Jääkauden jälkeen Rokuallakin
vallitsi voimakkaat läntiset tuulet,
joita voimisti jäätiköltä tullut
laskutuuli. Mitä toista nimitystä
käytetään kylmälle laskutuulelle?
a) Anabaattinen
b) Katabaattinen
c) Apaattinen
tuuli

Vetäytyvä jäätikkö jätti jälkeensä
monenlaisia maastonmuotoja,
kuten harjuja, suppia ja drumliineja. Drumliini tarkoittaa
a) Kallion lieriömäistä syvennystä
b) Jäätikön liikesuunnan mukaista
pitkänomaista moreenimuodostumaa
c) Jäätikön reunan eteen kerrostunutta mutkittelevaa moreenimuodostumaa

Rokua Geoparkin korkein kohta,
Pookivaara (n. 194 metriä merenpinnan yläpuolella) kohosi esiin
muinaismerestä n. 10 000 vuotta
sitten. Kuinka paljon myöhemmin
Geoparkin alimmat osat (n. 20
mmpy) kohosivat esiin merestä?
a) n. 2000
b) n. 5000
c) n. 8000
vuotta myöhemmin.

Herkkutattia kerätään Rokualta
syksyisin. Mikä on herkkutatin
toinen, kansanomainen nimitys?
a) Sappitatti
b) Kivitatti
c) Mäntytatti

Rokua on kuuluisa siellä runsaana
kasvavista ruskealakkisista,
paksujalkaisista sienistä, jotka
viihtyvät erityisesti kuivilla
kankailla. Sieni on erinomainen
ruokasieni. Mistä sienestä on
kyse?
a) Kangassieni
b) Herkkutatti
c) Herkkusieni

Kuivilla hiekkakankailla vesi on
usein kasvien ulottumattomissa,
jonka vuoksi kasvillisuus on karua.
Mänty pystyy kuitenkin ottamaan
tarvitsemansa veden, miten?
a) Ottamalla sen sadevedestä
neulastensa kautta
b) Syvälle ulottuvan pääjuurensa
avulla
c) Herkkutattien sienirihmastosta

Rokuan metsien kaltaisia karukkokankaita kutsutaan virallisesti
Cladonia-tyypin metsiksi (ClT).
Mitä Cladonia tarkoittaa?
a) Honkaa eli korkeaa mäntyä
b) Hiekkaista maaperää
c) Jäkäläsukua, johon myös
poronjäkälä kuuluu

Suomessa esiintyy kaksi kasviheimoa, joihin kuuluu lihansyöjäkasveja. Toisen heimon lajit elävät
pääasiassa suolla, toisen vedessä.
Minkä lihansyöjäkasvin voit löytää
myös Rokua Geoparkin soilta?

Kainuun maakuntakasvi on
yleinen Rokuallakin. Kasvin
tunnistaa etenkin sen pienistä
lehdistä ja sinipunaisesta
kukinnosta. Mikä on kyseisen
kasvilajin nimi?
a) Mustikka
b) Kanerva
c) Tyrni

Jäkälillä on ns. sekovarsi, joka
koostuu sieniosakkaasta ja
A) Leväosakkaasta
B) Sammalosakkaasta
C) Mineraaliosakkaasta

a) Mustakonnanmarjan
b) Ketonoidanlukon
c) Pyöreälehtikihokin

Rokualla metsät ovat palaneet
usein ja maastossa voi vieläkin
nähdä ns. palokoroja? Palokoro
on
a) Paloalueen rajaukseen kaivettu
oja
b) Männyn kaarnassa näkyvä
metsäpalon aiheuttama
haavauma
c) Paloaukea, jossa ei kasva
mitään

Rehevissä lehdoissa voit törmätä
tähän myrkylliseen pensaaseen, joka
kukkii ennen lehtien puhke-amista.
Onko pensas
a) Terttuselja b) Koiranheisi
c) Näsiä
V: c)

Kanerva on monivuotinen varpu,
joka kasvaa lähes koko Suomessa.
Maakuntakukaksi se on nimetty
a) Pohjois-Pohjanmaalle
b) Lappiin
c) Kainuuseen
V: C)

Tämän kasvin tieteellinen nimi on
Empetrum nigrum. Mikä on kasvin
suomenkielinen nimi?
a) Mustakonnanmarja
b) Variksenmarja
c) Sudenmarja
V: B)

Mikä jäkälä kuvassa on?

Dyynisulkasen esiintyminen
Rokualla on riippuvainen eräästä
uhanalaisesta karukkokankaiden
kasvista. Mikä kasvi on kyseessä?

Rokuan paahderinteillä kasvaa
muutamissa paikoissa muun
muassa Suomen kansalliskukka,
eli

Pohjois-Suomen yleisin suotyyppi
on

a) Metsämaitikka
b) Kangasajuruoho
c) Näsiä

a) Kielo
b) Maitohorsma
c) Keltalieko?

Suppajärvet ovat usein ns.
oligotrofisia järviä. Mitä se
tarkoittaa?

Turvetta syntyy, kun kasviaines
hajoaa hapettomissa olosuhteissa. Kuinka paksusti uutta
turvetta keskimäärin muodostuu
aapasoilla vuodessa?

Rokua Geoparkin alueella
kasvavien koivujen lehdissä on
useimmiten ns. yksinkertainen
sahalaita. Se tarkoittaa että ne
ovat

a) n. 1 mm
b) n. 1 cm
c) n. 10 cm

a) Rauduskoivuja
b) Hieskoivuja
c) Tunturikoivuja

a) Ne ovat niukkaravinteisia
b) Ne ovat reheviä
c) Niissä ei ole saaria

a) Lehtijäkälä
b) Torvijäkälä
c) Hirvenjäkälä
V: C)

a) Kohosuo
b) Aapasuo
c) Rinnesuo?

(Myös tunturikoivun lehdissä on
yksinkertainen sahalaita, mutta
sitä ei esiinny Rokua Geoparkin
alueella)

Suomen kansalliskala viihtyy
puhtaissa ja karuissa vesistöissä.
Se on yleinen myös Rokuan
järvissä. Mikä kalalaji on
kyseessä?
a) Ahven
b) Siika
c) Taimen

Herkkutattia kerätään Rokualta
syksyisin. Mikä on herkkutatin
toinen, kansanomainen nimitys?
a) Sappitatti
b) Kivitatti
c) Mäntytatti

Suomessa esiintyy kaksi kasviheimoa, joihin kuuluu lihansyöjäkasveja. Toisen heimon lajit elävät
pääasiassa suolla, toisen vedessä.
Minkä lihansyöjäkasvin voit löytää
myös Rokua Geoparkin soilta?
a) Mustakonnanmarjan
b) Ketonoidanlukon
c) Pyöreälehtikihokin

Tämä kansalliseläimemme
asustelee mm. Muhoksen
metsissä. Suomen kansalliseläin
on
a) Karhu
b) Hirvi
c) Susi

Toukohärän voit löytää nimensä
mukaisesti toukokuussa metsästä,
mutta se ei ole härkä vaan
a) Pistiäinen
b) Perhonen
c) Kovakuoriainen

Mikä lintulaji kuvassa on?
a) Kalatiira
b) Kalalokki
c) Naurulokki
V: C)

Norsun ohella vain yksi eläin
maailmassa pystyy kaatamaan
täysikokoisen puun. Onnistuuko
puun kaadossa
a) Karhu
b) Majava
c) Hirvi

Ainoa nisäkkäämme, jolla on
siivet ja se osaa lentää on
a) Lepakko
b) Liito-orava
c) Kontiainen

Mikä seuraavista linnuista viihtyy
erityisen hyvin kuivilla
mäntykankailla?
a) Hernekerttu
b) Mustarastas
c) Kivitasku

Kyykäärmeet ovat yleisiä Rokualla.
Ne viihtyvät soiden ja lampien
reunoilla, mutta vaativat elinympäristöltään myös lämpimiä ja
aurinkoisia paikkoja. Kyyn sanotaan
olevan ovoviviparinen, mitä se
tarkoittaa?
a) Yksiavioista
b) Synnyttää eläviä poikasia
sisällään hautomista munista
c) Elää sekä soilla että kuivilla
kankailla.

Hauki on yksi ahneimpia
petokalojamme, joka syö jopa
omia lajitovereitaan. Poikasena
hauki syö ensin planktonia ja
vesihyönteisiä. Minkä pituisena se
siirtyy kalaravintoon?
a) n. 3 cm
b) n. 10 cm
c) n. 15 cm:n pituisena.

Kekomuurahaisyhdyskuntaan voi
kuulua yli puoli miljoonaa työläistä ja toista sataa kuningatarta.
Vain kuningattaret lisääntyvät.
Kuinka kauan kuningatar voi
pisimmillään elää?
a) n. 2 vuotta
b) n. 10 vuotta
c) n. 20 vuotta

Mikä on dyynisulkanen?
a) Saniaisiin kuuluva kasvi
b) Perhonen
c) Kovakuoriainen
(Dyynisulkanen on erittäin
uhanalainen perhoslaji, joka elää
hiekkaisilla paahderinteillä.)

Hauki on Oulujärven yleisin saaliskala ja suurimmat pyydetyt hauet
ovat olleet yli 15 kg painoisia.
Kuinka pitkäksi hauki voi parhaimmillaan kasvaa ensimmäisen
kesänsä aikana?
a) n. 5 cm
b) n. 10 cm
c) n. 15 cm:n mittaiseksi.
(Keskimäärin hauet kasvavat
ensimmäisenä kesänään reilu 10
cm, mutta hyvissä olosuhteissa
jopa yli 15 cm.)

Talvisin metsäkanalintujen
ruokavalio on hyvin yksipuolinen.
Mikä on metsojen pääasiallista
ravintoa talvisin?
a) Männyn neulaset
b) Koivun silmut
c) Lepän kukintonorkot

Kekomuurahaisilla on todella
suuri merkitys metsän
hyönteispopulaatioiden
säätelijänä. Erästä hyönteistä
muurahaiset suojelevat sen
tuottaman ravinnon johdosta,
mikä on tämä hyönteinen?
a) Puuntuhooja
b) Kirva
c) Puutiainen

Rokuan metsissä voit törmätä
sarvijaakkoon. Mikä se on?
a) Kalevalainen taruolento
b) Kovakuoriainen
c) Kärpänen

Tämän Pohjois-Pohjanmaan
maakuntalinnun voit nähdä
muuttoaikaan pelloilla. Onko lintu
a) Joutsen
b) Kuovi
c) Kurki

Roomari on vanha
pohjanmaalainen ammattinimike.
Mitä ammattia se tarkoittaa?
a) Hevosmiestä
b) Lossin kuljettajaa
c) Rakennusmiestä

Oulu oli aikoinaan yksi Euroopan
suurimpia tervakaupunkeja.
Tervaa tuotiin aina itärajalta asti
ja Oulusta sitä vietiin laivoilla eri
puolille Eurooppaa. Miten terva
pääasiassa tuotiin Ouluun?

Mitä tarkoittaa möljä?
a) Suurta tanssilavaa
b) Kosken ylittävää siltaa
c) Kosken varteen rakennettua
kivipengertä

a) Tervaveneillä eli paltamoilla
Oulujokea pitkin
b) Kiskobussilla eli lättähatulla
rautatietä pitkin
c) Hevosvankkureilla Tervantietä
eli nykyistä Oulu-Kajaani maantietä pitkin

Rompsiminen tarkoittaa
a) Viljan puintia
b) Veneen vetämistä koskea ylös
c) Kävelemistä puukengillä

Oulujärven rantamilla asusti
muinoin pelätty rosvokolmikko,
jonka kohteeksi joutuivat mm.
useat tervaveneet. Mikä tämän
rosvojoukon nimi oli?
a) Kiveksen rosvot
b) Karhukopla
c) Ärjän veljekset

Armi Kuusela voitti maailman
kauneimman naisen tittelin
ensimmäisessä Miss Universum kilpailussa. Missä Geoparkin
kolmesta kunnasta Armi Kuusela
on syntynyt?
a) Muhos
b) Utajärvi
c) Vaala

Tervan lisäksi Oulujokea pitkin
kuljetettiin Ouluun suuria määriä
männyn kuorta. Mihin männyn
kuorta pääasiassa käytettiin?
a) Talojen lämmittämiseen
b) Nahkan parkitsemiseen
c) Koriste-esineisiin
(Männyn kuoresta saatiin parkkiaineita nahkan parkitsemiseen
Oulussa sijainneessa Åhlströmin
nahkatehtaassa.)

Oulujärven alueen varsinainen
asuttaminen tapahtui 1500luvulla. Minkä kunnan alaisuuteen
kaikki Rokua Geoparkin kunnat
(Muhos, Utajärvi ja Vaala)
kuuluivat 1500-luvulla?
a) Oulu
b) Kajaani
c) Liminka

Tervaa kuljetettiin Oulujokea
pitkin ns. kainuulaisilla tervaveneillä eli paltamoilla. Kuinka
monta tervatynnyriä yhteen
veneeseen mahtui?
a) 10
b) 15
c) 25

Terva oli aikoinaan yksi tärkeimpiä kauppatavaroita Suomessa.
Sitä saadaan, kun erästä puulajia
poltetaan lähes hapettomissa
olosuhteissa. Mikä puulaji on
kyseessä?
a) Mänty
b) Kuusi
c) Koivu

Ensimmäiset merkit asutuksesta
Rokua Geoparkin alueella ovat
Oulujärven länsirannalta yli 7000
vuoden takaa. Mikä esihistoriallinen
aikakausi tuolloin vallitsi?
a) Rautakausi
b) Kivikausi
c) Pronssikausi
(Nimisjärveltä löytyneiden keraamisten esineiden peruteella aikakautta voidaan kutsua myös kivikauden esikeraamiseksi ajaksi.)

Kivikauden ihmisilläkin oli
kotieläimiä, kuten peni. Sitä
käytettiin metsästyksessä ja
vetoeläimenä, mutta se voitiin
myös tarvittaessa syödä. Peni on
a) Koira
b) Poro
c) Härkä

Suomen peruskartoitus aloitettiin
vuonna 1947 karttalehdestä 3421
12. Minkä kunnan alueelta
kartoitus aloitettiin?
a) Muhoksen
b) Utajärven
c) Vaalan

Ennen varsinaisten maantiesiltojen yleistymistä tehtiin jokiin
ns. jääsiltoja. Kuinka nämä pääasiassa tehtiin?
a) Jäädytettiin vettä kuutioiksi,
jotka pinottiin holvisillaksi
b) Sahattiin rantajäästä pitkä
suikale, jonka virta käänsi vastarannalle ulottuvaksi sillaksi
c) Estettiin joen virtaus hetkeksi,
jolloin pinta jäätyi

Kivikaudella metsästyksessä
käytetyt aseet tehtiin
a) Puusta
b) Raudasta
c) Kivestä

Vanhan tarun mukaan Manamansalon saari on syntynyt, kun suuri
jättiläinen on kouraissut hiekkaa
nykyisen Kivesjärven kohdalta ja
pudottanut hiekan Oulujärveen.
Miksi hiekka on tarun mukaan
peräisin Kivesjärvestä?
a) Sen rantaviiva on yhtä pitkä
kuin Manamansalon rantaviiva
b) Manamansalo on yhtä korkea
kuin Kivesjärvi syvä
c) Manamansalossa on yhtä
monta suppakuoppaa kuin
Kivesjärvessä saaria

Kivikaudella ihminen sai
elantonsa metsästyksestä,
kalastuksesta ja keräilystä.
Maastossa voi yhä nähdä
pyyntikuoppia muistona
vanhoista pyyntitavoista. Mitä
eläimiä kuoppapyynnillä on
metsästetty?
a) Susia
b) Hylkeitä
c) Peuroja

Suomen ensimmäisenä rahana
käytettiin erään eläimen nahkoja,
minkä eläimen?
a) Jäniksen
b) Oravan
c) Myyrän

Kuinka monta vesivoimalaitosta
Oulujoen varrella on?
a) 4
b) 6
c) 8

Kuinka monen kunnan alueella
Rokua Geopark sijaitsee?
a) Kahden
b) Kolmen
c) Viiden

Oulujärvellä järjestetään
vuosittain erään kalalajin uistelun
Euroopanmestaruuskilpailu? Mitä
kalaa silloin uistellaan?
a) kuhaa
b) haukea
c) lohta

Xylitol on purukumeista ja
pastilleista tuttu makeutusaine,
jonka raaka-ainetta saadaan mm.
pyökistä, maissista ja tutusta
lehtipuustamme, joka on
a) Leppä
b) Pihlaja
c) Koivu

Rokua Geopark hyväksyttiin
kansainväliseen geoparkverkostoon vuonna 2010. Kuinka
monta suomalaista geoparkia
verkostoon kuului ennen Rokua
Geoparkia?
a) 0
b) 2
c) 4
(Rokua Geopark hyväksyttiin
verkostoon ensimmäisenä
geoparkina Suomesta.)

Pookintorni on Rokuanvaaralla
oleva vanha palovartijantorni.
Mitä pooki tarkoittaa?
a) Palomiesten
sammutusvälinettä
b) Valaisematonta majakkaa
c) Harjun korkeinta kohtaa

Muhoksella Geopark-alueen
länsiosassa sijaitsee Suomen
vanhin ympärivuotisessa käytössä
oleva puukirkko. Minä vuonna
kirkko on valmistunut?
a) 1595
b) 1634
c) 1651

Rokua Geopark Challenge –
kilpailu käytiin ensimmäisen
kerran vuonna 2011. Kilpailussa
a) Kalastetaan
b) Piirretään sarjakuvia
c) Seikkaillaan

Pyhäkosken voimalaitos rakennettiin Suomen suurimpaan
koskeen, Pyhäkoskeen. Kuinka
suuri on voimalaitoksen putouskorkeus?
a) 25
b) 32
c) 39 metriä

Rokuan kansallispuisto on
Suomen pienimpiin lukeutuva
kansallispuisto. Minä vuonna se
on perustettu?

Tervahautojen pohjia löytyy yhä
maastosta ja niitä on myös
merkitty karttoihin. Mikä on
tervahauta?

a) 1938
b) 1956
c) 2010

a) Ennen käytössä olleiden
tervatynnyrien hautapaikka
b) Uunimainen rakennelma, jossa
tervaa on poltettu
c) Kuoppa, johon huonolaatuinen
terva on kaadettu

Oulujärvi eli ns. Kainuun meri on
keskipinta-alaltaan noin 930 km2.
Monenneksiko suurin järvi se on
Suomessa?

Kuka kuuluisa arkkitehti on
suunnittelut Oulujoen
voimalaitosalueet?

a) Kolmanneksi
b) Viidenneksi
c) Seitsemänneksi

a) Carl Ludvig Engel
b) Aarne Ervi
c) Alvar Aalto

Opastus- ja matkakeskus Supassa
Rokualla on esillä miesten viestihiihdon MM-mitali. Kenen
utajärveläisen hiihtäjän mitalista
on kyse?
a) Pertti Teurajärvi
b) Keijo Kurttila
c) Esko Lähtevänoja

Mikä on Suomen ainoa UNESCO:n
maailmanperintö-kohteisiin
kuuluva geologinen kohde
(vuonna 2012)?
a) Merenkurkun saaristo
b) Rokua Geopark
c) Lemmenjoen kansallispuisto

suurin järvi.
(Suurempia ovat Saimaa,
Päivänne, Inarinjärvi ja Pielinen)

Suomen ainoa sisävesistössä
sijaitseva retkeilyalue (vuonna
2012) on
a) Saimaalla
b) Inarijärvellä
c) Oulujärvellä?

Sakari Topeliuksen satu ”Koivu ja
tähti” sijoittuu hänen isoisänsä
lapsuudentapahtumien vuoksi
osittain

Geoparkia mainonnassaan
hyödyntäviltä yrityksiltä edellytetään, että ne noudattavat toiminnassaan mm.

a) Rovaniemelle
b) Muhokselle
c) Kajaaniin

a) Kestävän kehityksen
b) Pienimmän tappion
c) Suurimman työllistävyyden
periaatteita?

Laskumies on nimitys entisajan
pankkiirille. Oikein vai väärin?
Väärin, laskumies tarkoittaa
koskiveneen perämiestä.

Oulujärven Ärjänselkä on pintaalaltaan Suomen suurin yhtenäinen sisävesiselkä. Oikein vai
väärin?
Oikein

Oulujärvi on pinta-alaltaan
Suomen suurin järvi. Oikein vai
väärin?
Väärin, se on Suomen neljänneksi
suurin.

Oulujoki oli aikoinaan maailman
kuuluisimpia koskimatkailu- ja
lohenkalastuskohteita. Matkailu
oli huipussaan 1930-luvun lopulla
ennen voimalaitosaikaa. Onko
totta, että Oulujoen koskia laski
tällöin n. 5000 henkilöä
vuodessa?

Yhteen tervaveneeseen mahtui
jopa 25 tynnyriä tervaa, jolloin
vene saattoi painaa 4000 kiloa.
Oikein vai väärin?
Oikein

Konglomeraatti tarkoittaa kovassa
paineessa muuttunutta
kalkkikiveä. Oikein vai väärin?
Väärin, konglomeraatti tarkoittaa
kivettynyttä soraa

Totta

Jääkaudella koko Suomi oli
mannerjäätikön peitossa. Jäätikkö
oli paksuimmillaan Perämeren
seudulla lähellä Rokua Geoparkin
aluetta. Jäätikön paksuus oli
tuolla alueella n. 3 km. Oikein vai
väärin?

Poronjäkälät ovat yleisiä
harjualueilla, kuten Rokuanvaaralla. Onko totta vai tarua,
että poronjäkälän kasvaminen
täysimittaiseksi (n. 10-15 cm) voi
kestää jopa 60 vuotta?
Totta

Oikein

Kuvan kasvi on suopursu. Oikein
vai väärin?

Oikein

Oulujärven pinta-ala on lähes 1000
km2 ja syvin kohta 37 metriä. Silti
järven keskisyvyys on vain noin
seitsemän metriä. Oikein vai
väärin?
Oikein

Oulujärvellä sijaitsee kaksi Suomen
suurinta yhtenäistä sisävesiselkää.
Onko totta vai tarua, että
Oulujärvessä on vain noin 100 yli
aarin kokoista saarta?
Tarua, järvessä on laskettu olevan yli 650 yli aarin
kokoista saarta

Ennen voimalaitosaikaa Oulujoki
oli Suomen mielenkiintoisimman
matkailureitin maineessa, totta
vai tarua?
Totta. Koskenlaskijoita ja urheilukalastajia saapui Oulujoelle
Suomen lisäksi kaukaa ulkomailtakin

Tavallisessa metsämaassa voi elää
satoja tuhansia hajottajahyönteisyksilöitä yhdellä neliömetrillä,
totta vai tarua?
Totta, pelkästään yhtä punkkilajia
voi olla jo yli sata tuhatta yksilöä.

Oulua ja Kajaania yhdistävä
Keisarintie on saanut nimensä
siitä, että Venäjän keisari
Aleksanteri I kulki sitä pitkin
vuosittaisille virkamatkoilleen
Ouluun. Totta vai tarua?
Tarua, keisarin oli määrä
kulkea tietä pitkin
Suomen vierailullaan
v. 1819, mutta näin
ei koskaan tapahtunut.

Maankohoamisen aiheuttaman
kallistumisen vuoksi Oulujärven
pinta-ala on viimeisten 8000
vuoden aikana lähes kaksinkertaistunut. Totta vai tarua?
Totta

Kansalliseepos Kalevalan runoista
moni on saanut alkunsa
Ahmaksen kylässä Rokua
Geoparkin keskiosissa. Totta vai
tarua?
Totta.

1980-luvun lopulla Oulujärvellä
toimi sukellusvene, joka esitteli
matkailijoille mm. Oulujärven
pohjaan uponneita tervaveneitä.
Totta vai tarua?
Tarua. Vuosina 1988 ja
1989 järjestettiin turistisukellusveneellä ajeluita
Simojärvellä EteläLapissa, ei Oulujärvellä.

Rokua Geopark on Suomen suurin
geopark. Oikein vai väärin?
Oikein, se on Suomen ainoa ja
samalla siis suurin Geopark.

