
Monivalintakysymykset (oikeita vastauksia saattaa olla useita) 

1. Mistä www-osoitteesta löytyy maksuton selailukelpoinen kartta?  

a) www.retkikartta.fi  
b) www.kotikartta.fi  
c) www.karttasuunnistus.fi 
d) www.kansalaisenkarttapaikka.fi 
 

2. Mikä on Köyliön kunnan pohjoisimman paikan nimi 

a) Pirunkorpi 
b) Pökönnirkko 
c) Mörönkirkko 
 
3. Hohka karttasanassa tarkoittaa? 
a) Kosteaa paikkaa 
b) Kuivaa kangasmetsää 
c) Vanhaa tervahaudan pohjaa 
 
4. Sijaitseeko tarun mukainen Lallin asumus? 
a) Voitoisissa 
b) Kaukosaaressa 
c) Kirkkosaaressa 
 
5. Ruotanajärven nimi on annettu? 
a) Järvessä olevan vesikasvin mukaan 
b) Johdettu kalan nimestä 
c) Ruoppa- eli mutapohjan 
 
6. Sulatettiinko jäätyneet pärehöylään tulevat pölkyt? 
a) Kevätauringossa 
b) Upottamalla veteen 
c) saunassa 
 
7. Minkä nimisestä paikasta Köyliössä on malmio? 
a) Hiukka 
b) Riutta 
c) Köömin kaivos 
 
8. Missä Köyliön kylässä Vuorenmaan mamsellimylly on alun perin sijainnut? 
a) Karhialla 
b) Tuiskulan Myllykylässä 
c) Lähteenkylässä 
 

9. Minkä niminen on Köyliön eteläisin paikka? 
a) Harjuniitunsuo 
b) Kiviniitunsuo 
c) kiviharjunsuo 
 



Monivalintakysymykset JÄRVi ja KALASTUS (oikeita vastauksia saattaa olla 
useita) 

1. Mikä on Köyliönjärven pinnan korkeus merenpinnasta? 

a) 2,5 m  
b) 30 m 
c) 40,5 m 
 

2. Mikä on Köyliönjärven suurin syvyys? 

a) 3 m 
b) 12,8 m 
c) 18,2m 
 
3. Kuinka moninkertainen on valuma-alue suhteessa pinta-alaan?  
a) 3 kertainen 
b) 10 kertainen 
c) 60 kertainen 
 
4. Mikä aine aiheuttaa suuren leväkasvun?  
a) Happi 
b) Typpi 
c) Fosfori 
d) Jätevesiliete 
 
5. Mitkä keinot ovat parantaneet Köyliönjärven tilaa? 
a) laskeutusaltaat 
b) roskakalan poisto 
c) petokalojen istutus 
d) peltoviljelyn suojakaistat 
e) vedenpinnan lasku 
 
6. Kuinka usein järven vesi vaihtuu? 
a) kerran kuukaudessa 
b) kerran vuodessa 
c) kerran viidessä vuodessa 
 
7. Mitkä kuuluvat Köyliönjärven arvokalojen joukkoon? 
a) ahven 
b) salakka 
c) pasuri 
d) made 
 
7. Mikä on Köyliön mahdollisen tulevan rapusaaliin laji? 
a) jokirapu 
b) taskurapu 
c) täplärapu 
d) kuningasrapu 
 
 



Monivalintakysymykset LINNUT – RIISTA –PEDOT (oikeita vastauksia saattaa 
olla useita) 
1. Miksi pussitiaisten pesintä ei onnistunut? 
a) Lintuja oli vain kaksi  
b) ei ollut tarpeeksi hyönteisiä syötäväksi 
c) molemmat pesänrakentajat olivat koiraita 
 

2. Mitä lintulajia ei ole tavattu Köyliössä? 
a) Sinisorsa 
b) Mandariinisorsa 
c) Sitruunavästäräkki 
d) Appelsiiniankka 
 
3. Kuinka monta lintulajia Kari Kekki on bongannut kotipihaltaan?  
a) 90 
b) 152 
c) 193 
 
4. Vinnarin pelloilla on tavattu?  
a) kattohaikara 
b) kaulushaikara 
c) mustahaikara 
 
 
5. Mikä on Köyliön nimikkoeläin?  
a) vesipääsky 
b) nokikana 
c) laulujoutsen 
d) Kalasääski 
 
6. Paluumuuttajia Köyliöön ovat? 
a) laulujoutsen 
b) euroopanmajava 
c) supikoira 
d) metsäjänis 
 
7. Mikä näistä eläimistä ei esiinny Köyliössä? 
a) Metsäkauris 
b) Valkohäntäpeura 
c) Laukonpeura 
d) Metsäpeura 
 
8. Milloin sudet perustivat uuden reviirin Köyliöön? 
a) 1964 
b) 2007 
c) 2012 
 
9. Kuinka suuri on Köyliön susilauman reviiri? 
a) 620 km2 
b) 850 km2 
c) 1890 km2 
 

10. Mikä on aikuisen suden etutassun koko? 
a) 6-8 cm 
b) 9-10 cm 
c) 10-11 cm 
 
10. Mikä sudelle tyypillinen etenemismuoto? 
a) loikka 
b) juoksu 
c) ravi 



Monivalintakysymykset KASVIT (oikeita vastauksia saattaa olla useita) 

1. Milloin mehiläisten tarhaus vakiintui Lounais-Suomessa?  

a) 1700-luvun puolivälissä  
b) 1800-luvulla 
c) 1920-luvulla 
 

2. Mitkä ovat parhaita hunajantuottajan satokasveja Köyliön alueella? 

a) Sokerijuurikas 
b) Vadelma 
c) Mansikka 
d) Maitohorsma 
e) omenankukka 
 
3. Mikä on Köyliön kunnan nimikkokasvi?  
a) Paju 
b) Valkovuokko 
c) Jalokiurunkannus 
d) Näsiä 
 
4. Marketankalliolla kasvaa erilaisia kasveja, mitkä alla olevista kasveista ovat myrkyllisiä?  
a) Kallioimarre 
b) Mustakonnanmarja 
c) Kevätlinnunsilmä 
d) Metsäkurjenpolvi 
e) Kevätlinnunherne 
 
5. Kaukosaaren kasviharvinaisuuksiin kuuluvat? 
a) Keltavuokko 
b) Tikankontti 
c) Vuorenkilpi 
d) Varjolilja 
e) Mukulaleinikki 
 
6. Helsingissä sijaitsevassa Kasvitieteellisessä museossa on? 
a) yli 600 000 kasvi- tai siemennäytettä 
b) yli 2 miljoonaa kasvi- tai siemennäytettä 
c) yli 6 miljoonaa kasvi- tai siemennäytettä 
 
7. Etsi kirjasta, mikä on ensimmäiset koulun oppilaiden vuonna 1984 koulun alueelle 
istuttamat puut ja käy katsomassa välitunnilla, missä ne sijaitsevat? 
a) Vastaus tähän 
b) Vastaus tähän 
 




