
Koululaiskysymykset 2016 

 

AASIT / Suomen Aasiyhdistys ry , OSASTO 3 b 15 

 

Minkä värinen on nuorin aaseista  

a) valkoinen 

b) kirjava (oikea) 

c) musta 
 

Mitä ruokaa aaseilla ja muulilla on syötävänä  

a) leipää 

b) omenoita 

c) kuivaa heinää ja/tai olkea (oikea) 
 

Onko aasin lähisukulainen 

a) lehmä  

b) virtahepo  

c) hevonen (oikea) 
 
Mitä eroa on muulilla ja muuliaasilla?  

Muulin isä on aasi ja emä hevonen ja muuliaasin isä on hevonen ja emä aasi. Ulkonäöllisesti muuli ja muuliaasi ovat saman 
näköisiä eikä siitä voi tietää onko se muuli vai muuliaasi) 

 
Mikä näistä ei kuulu aasin ruokavalioon vapaasti annettuna?  

a) kaura (oikea)  

b) olki 

c) heinä  

d) vesi  
 

Aasi ei halua kävellä pressun yli. Miten sen saa menemään yli helpoiten? 

a) antamalla raippaa 

b) pelottelemalla taka 

c) työntämällä  

d) antamalla herkkuja aina kun se lähestyy pressua (oikea) 

 



 

ALPAKAT 

Ali-Ollin Alpakkatila, OSASTO 3b16 

 

Mikä on alpakan lapsen nimi? 

a. vasikka 

b. vasa (oikea 

c. varsa 

 

Mikä ei kuulu alpakan ruokavalioon? 

a. heinä 

b. voikukka 

c. puro (oikea) 

 

Minkä värisiä alpakoita on olemassa? 

a. ruskeita (oikea) 

b. vaaleanpunaisia 

c. keltaisia 

 

Kuinka paljon aikuinen alpakka painaa? 

a. 10 kg 

b. 60 kg (oikea) 

c. 160 kg 

 

Mikä on alpakan lähisukulainen 

a. lammas 

b. laama (oikea) 

c. vuohi 

 

Kuinka kauan alpakka-äiti imettää vasaansa? 

a. 1 kk 

b. 2 kk 

c. 6 kk (oikea) 

 

ALPAKAT / Alpaca Fuente 3b18 / Helmivene 3a15 / Nurmelan Alpakat 3a17 

Mille eläimelle alpakka on sukua?: 

a.) laamalle (oikea) 

b.) elefantille 

c.) delfiinille 

 

Minkä värisiä voivat alpakat olla? 

a.) sinisiä 

b.) vihreitä 

c.) ruskeita (oikea) 

  



Miten alpakat liikkuvat? 

a.) hyppien kuten kengurut 

b.) uiden kuten kalat 

c.) kävellen kuten kamelit (oikea) 

 

Mitä alpakasta saa? 

a.) maitoa niin kuin lehmästä 

b.) mätiä niin kuin kalasta 

c.) villaa niin kuin lampaasta (oikea) 

 

 

Mistä alpakat ovat alun perin kotoisin? 

a.) Pohjoismaista 

b.) Etelä-Amerikasta (oikea) 

c.) Australiasta 

  

Mitä alpakka pääasiassa syö? 

a.) heinää (oikea) 

b.) lihaa 

c.) marjoja 

 Kysymys 1:  

ALPAKAT / Koiramäen kartano OSASTO 3b14 

1. Alpakalla on  

A) varpaat (oikea) 

B) kaviot 

C) räpylät 

Oikea vastaus on A: Alpakalla on antura eli tassu kuten koiralla, mutta vain kaksi varvasta. Se kuuluu sorkkaeläinten 

alalohkoon: kamelieläimiin.    

2. Alpakka painaa noin  

A) 5 kg 

B) 50 kg (oikea) 

C) 200 kg 

Oikea vastaus on B: Alpakka on hyvin hentoluinen eläin paksun villansa alla ja painaa vain noin 50 kg. Sen kookkaampi 

serkku eli laama painaa noin 200 kg.     

3. Alpakka syö päivässä noin 2 kg heinää ja lautasellisen vitamiinimuroja, joten se on  

A) kasvinsyöjä (oikea) 

B) lihansyöjä 

C) terveysintoilija  



Oikea vastaus on A: kasvissyöjä mutta myös C on totta  =)       

4: Alpakka on 

A) nokkaeläin 

B) kavioeläin 

C) sorkkaeläin (oikea) 

Oikea vastaus on C: Sorkkaeläimet muodostavat kookkaiden maalla elävien kasvinsyöjänisäkkäiden lahkon mihin kuuluu 

noin 240 eri elossa olevaa lajia. Sorkkaeläimet keskittävät painonsa parilliselle määrälle (kaksi tai neljä) sarveisaineen 

päällystämiä varpaita eli sorkkia. Kavioeläimillä puolestaan varpaita on pariton määrä. Alpakalla on todellisuudessa kovan 

sorkan sijaan antura kuten koiralla, mutta kaksi varvasta ja täten kuuluu sorkkaeläinten kamelieläinten alalahkoon.  

5: Alpakka on maailman vanhin ihmisen jalostama kotieläin. 6000 vuotta sitten kansat jo ennen Inkoja aloittivat Andeilla 

alpakoiden ja laamojen jalostuksen. Laama jalostettiin kantojuhdaksi ja alpakka jalostettiin: 

A) tuottamaan ämpäreittäin maitoa ja juustoa 

B) vetämään muinaista joulupukin rekeä 

C) tuottamaan ainutlaatuisen pehmeää villaa joka ei kutita ja pysyy märkänäkin lämpöisenä (oikea) 

Oikea vastaus on C: Alpakan villa on kuidultaan onttoa kuten silkki ja todella kestävää. Alpakan villa ei kutita eikä siinä ole 

villarasvaa joten se sopii myös villa-allergikoille ja vauvoille. Onton kuitunsa ansiosta se ei hiosta mutta kovalla pakkasella 

on 7 kertaa lämpöisempää kuin lampaan villa.    

6:Sorkkaeläimet muodostavat kookkaiden maalla elävien kasvinsyöjänisäkkäiden lahkon. Sorkkaeläinheimoja on 

kymmenen, ja ne jakautuvat perinteisesti kolmeen sorkkaeläinten alalahkoon: sikaeläimet, kamelieläimet ja märehtijät. 

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuuluu sorkkaeläinten lahkoon? 

A) Lepakko ja kaguaani 

B) Virtahepo ja valas (oikea) 

C) Norsu ja tamaani 

Oikea vastaus on B: Painavin sorkkaeläinlaji on Afrikassa elävä virtahepo, joka painaa noin 4,5 tonnia. Itse asiassa valaiden 

on todettu olevan sorkkaeläimistä virtahevon lähimpiä sukulaisia.    

BROILERIUNTUVIKOT  / Suomen Broileryhdistys ry,  osasto 3 a1 

Minkä värisiä broilerit ovat isoina:      

a) keltaisia 

b) valkoisia (oikea) 

c) vihreitä 

d) ruskeita 

 

Broilerit asustavat 

a) vapaina suurissa kanalahalleissa kuivikkeen päällä tepastellen (oikea) 

b) vapaina metsissä ja pelloilla 

c) isoissa kanalahalleissa monikerroksisissa häkeissä 

 



Broilerit syövät     

a) kaurapuuroa 

b) ruohoa ja heinää 

c) pastaa ja lihakastiketta 

d) karkeaksi jauhettua viljarehua (oikea) 

 

Broilerit ovat     

a) munintakautensa päättäneitä kanoja 

b) eläinkaupassa myytäviä lemmikkilintuja 

c) lihantuotantoon jalostettua siipikarjaa (oikea) 

 

Broilerinliha     

a) on rasvaista ja energiarikasta 

b) on vähärasvaista ja vähäkalorista (oikea) 

c) sisältää runsaasti hiilihydraatteja ja tyydyttyneitä rasvahappoja  

 

Suomalaiset broilerit ovat maailman terveimpiä, koska 

a) ne elävät puhtaissa ja desinfioiduissa kasvattamoissa ja saavat syödäkseen ja juodakseen maailman puhtainta rehua ja 

vettä (oikea) 

b) niitä lääkitään ennalta ehkäisevästi monta kertaa kasvatuksen aikana 

c) niitä rokotetaan kaikkia mahdollisia tauteja vastaan  

 

ELÄINKULJETUKSET / LOPEN MULLI EXPRESS 3c26 

Ajaako tätä autoa 

a) Poliisi 

b) karja-auton kuljettaja (oikea) 

c) palomies 

 

Laitetaanko eläinkuljetusauton lattialle 

a) hiekkaa 

b) olkia 

c) puruja (oikea) 

 

Kuljetetaanko tällä autolla 

a) lehmiä (oikea) 

b) kanoja 

c) koiria 

 



Saako tätä autoa ajaa kuorman kanssa 

a) kuka vain jolla on ajokortti 

b) henkilö jolla on ammattipätevyys 

c) henkilö jolla on ammattipätevyys ja eläinkuljetuslupa (oikea) 

Eläinkuljetusluvan myöntää 

a) poliisi 

b) aluehallintovirasto (oikea) 

c) EVIRA eli elintarviketurvallisuusvirasto 

 

Kuljetettavilla eläimillä on oltava 

a) korvamerkit (oikea) 

b) passi 

c) omistaja mukana 

 

FALLKULLAN KOTIELÄINTILA / Helsingin kaupunki 3e15 

Etsi osastolta Niiskuneiti. Onko sillä koru  

a) nilkassa  

b) korvassa (oikea) 

c) kaulassa 

 

Ankkojen herkkuruokaa on 

a) leipä 

b) lehtokotilot (oikea) 

c) ruoho 

 

Minisikojen lempipuuhaa kesäisin on 

a. onkia 

b. loikkia 

c. tonkia (oikea) 

 

Mitä tarkoittaa nupo? 

a. nuori poni 

b. vasikkaa odottava lehmä  

c. sarveton eläin (oikea) 

 

Kauanko ankkanaaraan täytyy hautoa munia jotta poikaset kuoriutuvat?  

a. 8 pv 

b. 18 pv 

c. 28 pv (oikea) 



 

Fallkullassa voi  

a. harrastaa eläinten hoitoa (oikea) 

b. pelailla kavereiden kanssa (oikea) 

c. käydä retkellä tutustumassa eläimiin (oikea) 

 

 

 

KALKKUNAT /LÄNSIKALKKUNA OSASTO 3a4 

 

Millä nimellä kutsutaan ”naiskalkkunaa” ja ”mieskalkkunaa”? 

a) Naaras ja uros 

b) Kalkkunakana ja kalkkunakukko (oikea) 

c) Pelkkä kalkkuna 

 

Mistä tunnistaa mieskalkkunan? 

a) Sinertävä pää (oikea) 

b) Iso koko (oikea) 

c) Roikkuvat heltat (oikea) 

 

Mitä kalkkuna syö? 

a) Heinää 

b) Rehua ja viljaa (oikea) 

c) Olkea 

 

Kauanko kalkkunamunaa haudotaan? 

a) Neljä viikkoa (oikea) 

b) Kolme kuukautta 

c) Kuusi kuukautta 

 

Miten kalkkunoita kasvatetaan? 

a) Lattialla kutterinlastun päällä (oikea) 



b) Monikerroksissa häkeissä 

c) Aidatuissa karsinoissa 

 

Miksi kalkkunan liha on terveellistä? 

a) Se on vaaleaa 

b) Sen rakenne on isosyistä 

c) Siinä on vähän rasvaa ja runsaasti proteiinia (oikea) 

KALKKUNAT / Pihlajarinteen tila 

Missä maanosassa kalkkunat elävät luonnonvaraisina? 

a) Australia 

b) Kanada 

c) Pohjois-Amerikka (oikea) 

 

PONIT JA PIKKUJYRSIJÄT / KEUDA Saaren kartano OSASTO 3A12 

Jos hiiren häntä katkeaa, kasvaako se takaisin? 

a. Kasvaa 

b. Ei (oikea) 

c. Joskus 

 

Mikä on ponien lempiherkku? 

a. Porkkana (oikea) 

b. Keksi 

c. Avokado 

 

Mistä eläimestä saa maitoa? 

a. Sika 

b. Lehmä (oikea) 

c. Käärme 

 

Saako hiiren nostaa hännästä? 

a. Kyllä 

b. Ei (oikea) 

c. Riippuu lajista 

 

Mitä klippaus tarkoittaa? 

a. Kavioiden leikkaus 

b. Harjan ja hännän siistiminen 



c. Hevosten ja ponien karvojen ajelua (oikea) 

 

Millä värillä merkitään antibioottihoidossa oleva lehmä? 

a. Sininen 

b. Punainen (oikea) 

c. Keltainen 

 

 

 

 

HEREFORD / Thorsvik Hereford, OSASTO 3e25 

 

Vilkaisemalla Vitoa, Legoa ja alla olevia kuvia voit löytää vastauksen muutamaan kysymykseen. 

   
1.         2.  3. 

 

Vasikka on 

a) Muurahaiskarhun lapsi 

b) Lehmän lapsi (oikea) 

c) Kalkkarokäärmeen lapsi 

 

Vito painaa 

a) 130 – 140 kg 

b) 1300-1400kg (oikea) 

c) 13000-14000kg 

 

1.  

Hereford on väriltään… 

a) Valkoruskea (oikea) 

b) Sinikeltainen 

c)Musta 

 

Vilkaisemalla Vitoa ja alla olevia kysymyksiä voit löytää vastauksen muutamaan kysymykseen. 



  

                  
          1.                                2.                        3.      

                                         

Nauta syö 

a) korsirehua (oikea) 

b) Puuroa 

c) Kaalikääryleitä 

 

Nupo tarkoittaa 

a) Hännätöntä  

b) Korvatonta 

c) Sarvetonta (oikea) 

 

Naudan ääntelyä sanotaan 

a) Rääkymiseksi 

b) Ammumiseksi (oikea) 

c) Vinkumiseksi 

 

 

KISSAT / REKKU RESCUE OSASTO 3c3 

Miksi kutsutaan Suomen yleisintä kissakantaa:  

A) maaharakka 

B) maatiainen (oikea) 

C) maavästäräkki?  

 

Mistä kissaeläimestä kotikissa polveutuu? 

A) Afrikanvillikissasta (oikea) 

B) Leijonasta 

C) Gepardista 



Vastaus: A. Kotikissa polveutuu afrikanvillikissasta. Villikissat hakeutuivat ihmisten lähelle 10 000 vuotta sitten, kun ihmiset 

alkoivat viljellä ja varastoida ruokaa, mikä houkutteli paikalle jyrsijöitä. 

Missä iässä kissanpentu on valmis muuttamaan pois emonsa luota? 

A) kun pentu osaa syödä itse 

B) 8-viikkoisena 

C) 12-vikkoisena (oikea) 

Vastaus: C. Kissanpentu oppii nopeasti syömään itse ja käymään tarpeillaan hiekkalaatikossa, mutta se tarvitsee emon ja 

sisarusten seuraa ja esimerkkiä 12-viikkoiseksi asti. 

 

Missä iässä kissanpentu on luovutusiässä aikaisintaan? 

A) kun pentu osaa syödä itse 

B) 8-viikkoisena 

C) 12-vikkoisena (oikea) 

Vastaus: C. Kissanpennun luovutusikä on 12 viikkoa eli noin kolme kuukautta. Sitä nuorempi pentu ei ole valmis jättämään 

emoa ja sisaruksia. Vaikka pennut söisivät jo kiinteää ravintoa, eikä emo enää ehkä imetäkään, on emolla ja sisaruksilla 

korvaamaton merkitys pennun henkiselle kehitykselle. 

Pikkukissat oppivat kissan kielen 2 – 14 viikon iässä emoltaan. Liian varhain vieroitetut pennut eivät ole oppineet 

viestinnän hienouksia riittävän hyvin, ja niillä saattaa olla myöhemmin vaikeuksia tulla toimeen muiden kissojen kanssa. 

Alaikäisinä luovutetut pennut saattavat myös koko ikänsä imeskellä villavaatteita tai ihmisten hiuksia. Niiden on lisäksi 

todettu olevan stressiherkempiä kuin luovutusikään tai sen yli emon ja sisarusten kanssa yhdessä olleet pennut. Niillä on 

esimerkiksi enemmän stressistä johtuvaa virtsamerkkailua. (lähde: SEY) 

 

Mitä sanotaan kissojen hymyksi? 

A) naukumista 

B) Silmien siristelyä (oikea) 

C) sähinää 

Vastaus: Silmien siristely on kissan hymy. Silmiään siristelevä kissa haluaa olla ihmisen kanssa ystävällisissä väleissä. 

Ihminen voi vastata kissan viestiin siristelemällä omia silmiään. 

 

Missä iässä naaraskissa voi olla jo sukukypsä? 

A) 1 vuoden iässä 

B) 3,5 kuukauden iässä (oikea) 

C) 8 kuukauden iässä 



Vastaus: B. Naaraskissa voi tulla sukukypsäksi jo 3,5 kuukauden iässä. Tavallisempaa kuitenkin on, että kissa tulee kiimaan 

ensimmäisen kerran puolen vuoden paikkeilla 

Kissan voi hyvin leikkauttaa ennen sen ensimmäistä kiima-aikaa. Leikkauttamisella ennen kiimaa ei ole vaikutusta kissan 

luonteeseen. Leikkauttaminen ennen ensimmäistä kiima-aikaa varmistaa sen, ettei kissa saa vahinkopentuja. Kissoja on 

mm. Suomessa paljon enemmän kuin vastuullisia kissanhankkijoita. Kissojen leikkauttaminen on paras ja tehokkain keino 

nostaa kissan arvostusta ja taata olemassa oleville kissoille parempi kohtelu. (lähde: SEY) 

 

KOIRAT / HELSINGIN KENNELKERHO OSASTO 3b10 

Kuinka nuoren koiranpennun voi hankkia?     

a) 2 viikoa vanhan. 

b) 6 kuukautta vanhan (oikea) 

c) 7 viikkoa vanhan (oikea) 

 

Mikä ravinto ei sovi koiran ruokavalioon?       

a) suklaa (oikea) 

b) maksa 

c) jauheliha 

 

Mikä juoma sopii parhaiten koiralle?            

 a) jaffa 

 b) vesi (oikea) 

 c) coca cola 

 

Mistä koira hikoilee?                                   

a) kielestä (oikea) 

b) otsasta 

c) kainaloista 

 

Montako kertaa koiran hajuaisti on parempi kuin ihmisen?                                            

a) 2x 

b) 1000x 

b) 1000 000x (oikea) 

 

Minkä maalainen rotu on karjalankarhukoira?   

a) venäläinen 

b) virolainen 

c) suomalainen (oikea) 

 

 

 

 

 



LAAMAT / Hutkon Laamatila OSASTO 3b18 

 

1. Mitä laama sanoo? 

a) muu 

b) mää 

c) hmmm (oikea) 

 

Minkä muotoiset korvat laamalla on? 

a) banaanin muotoiset (oikea) 

b) omenan muotoiset 

c) porkkanan muotoiset 

 

Mitä laama syö? 

a) hampurilaisia 

b) leipää 

c) heinää (oikea) 

 

 

1. Miltä alueelta laama on kotoisin? 

a) Eurooppa 

b) Etelä-Amerikka (oikea) 

c) Aasia 

 

Onko laama 

a) sorkkaeläin (oikea) 

b) kavioeläin 

c) tassueläin  

 

Mikä näistä on laama sukulaiseläin? 

a) kameli (oikea) 

b) seepra 

c) kirahvi 

 

LAMPAAT / Syrjälän Lammastila OSASTO 3d15 

Mistä maasta texel-rotuinen lammas on kotoisin?  

a) Suomesta 

b) Hollannista (oikea) 

c) Ruotsista 

 

Minkä värisiä texel-lampaita on olemassa? 

a) valkoisia ja ruskeita 

b) vain valkoisia 

c) valkoisia ja blue-värisiä (oikea) 

 

 



Miksi kutsutaan lampaan poikasta? 

a) kuttu 

b) karitsa (oikea) 

c) vasa 

 

MEHILÄISET / UUDENMAAN MEHILÄISHOITAJAT OSASTO 3a10 
 
Mitkä seuraavista keräävät mettä hunajan tekoa varten? 
 
a. Ampiainen 
b. mehiläinen (oikea) 
c. muurahainen 
 
Kuka on vanhin mehiläispesässä? 
 
a. Kuhnuri 
b. Kuningatar (oikea) 
c. Työmehiläinen 
 
Montako kuningatarta on onnellisessa pesässä? 
 
a. Kaksi 
b. kolme 

c. Yksi (oikea) 
 
Miten mehiläiset löytävät hyvät mesipaikat? 
 
a. Ne kuulevat niistä toisilta hyönteisiltä 
b. Ne lähettävät tiedustelijoita (oikea) 
c. Ne seuraavat lintuja 
 
Montako mehiläistä on mehiläispesässä normaalikesänä 
 
a. 200 
b. 5000 
c. 60 000 (oikea) 
 
Kuinka paljon hunajaa saadaan yhdestä pesästä normaalikesänä 
 
a. 2 kg 
b. 170 kg 
c. 40 kg (oikea) 
 
NAUDAT / HH Embryo Oy / Huitin Holstein 3c10 
  

Kuinka monta mahaa lehmällä on?  

a)      yksi                                                                                                                                               

b)      kaksi 

c)      neljä (oikea) 

 



Kuinka usein lehmät lypsetään? 

a)      Kahdesti kuukaudessa 

b)      Kahdesti viikossa 

c)      Kahdesti päivässä (oikea) 

 

Miten monta vasikkaa lehmä yleensä saa vuodessa?  

a)      yksi (oikea) 

b)      kolme 

c)      viisi 

  

Kuinka lehmä syö ruohoa?  

a)      Pyörittää kielensä ruohotupsun ympäri ja kiskaisee ruohon suuhunsa. (oikea) 

b)      Puraisee ruohon poikki hampaillaan. 

c)      Lehmä ei syö ruohoa 

 

Kuinka monta kiloa maitoa tarvitaan kiloon juustoa? 

a)      noin kymmenen (oikea) 

b)      noin viisi 

c)      noin kilo 

 

 Suomalaisten lypsytilojen keskilehmäluku on… 

a)      noin 15 

b)      noin 35 (oikea) 

c)      noin 160 

 

PAIMENNUS / Suomen Paimenkoira yhdistys OSASTO 3d11 

  

Onko paimenkoira  

a) seurakoira 

b) työkoira (oikea)  

c) meysästyskoira 

  

Paimenkoiran käskyjä on 

 a) aja (oikea) 

b) kieri  

c) pompi  

d) hauku  

e) maahan ( oikea) 

 

 



Minkä kahden kotieläimen paimentamiseen paimenkoiraa käytetään suomessa eniten? 

a) Nauta ja lammas (oikea)  

b) ankka ja poro  

c) possu ja hevonen 

  

Paimensauvaa käytetään paimennuksessa 

a) paimenen tukena vaikeassa maastossa (oikea) 

b) koiran ohjaamiseen 

c) lampaiden kiinniottamiseen (oikea) 

e) vain elokuvissa, oikeasti sillä ei tee mitään 

  

Mitä eläimiä paimenkoirakisoissa todennäköisesti käytetään paimennettavina?  

a) 1-3 sonnia  

b) 3-5 lammasta (oikea) 

c) 2 lammasta  

d) 3-5 nautaa (oikea) 

  

Millä tavalla paimenkoirasta on eniten apua lampurin jokapäiväisessä työssä?   

a) vahtii pihaa lammasvarkailta  

b) kokoaa eläimet tarkistusta varten (oikea)  

c)  auttaa ruokinnassa 

d) hakee postia (oikea)  

 

POSSUT 

Ollikkalan Olkipossu OSASTO 3b4 / Suomen Sikayrittäjät OSASTO 3b2 

Helpommat kysymykset: 
 
Mikä on saparo?  
a) possun korva  
b) possun häntä (oikea) 
c) possun kärsä 
 
Mitä possut syövät?  
a) Multaa  



b) Viljaa (oikea) 
c) Hampurilaisia 
 
Miksi kutsutaan äitipossua? 
a) Emakko (oikea) 
b) Hieho  
c) Uuhi 
 
Miksi kutsutaan isäpossua?  
a) Mursu  
b) Karju (oikea)  
c) Sonni 
 
Mikä on possujen mielipuuhaa?  
a) Tonkiminen (oikea) 
b) Märehtiminen  
c) Kuopsuttaminen 
 
Kuinka monta pikkupossua äiti possu voi synnyttää kerralla?  
a) 1-2  
b) 1-25 (oikea) 
c) 1-75 
 
Kuinka kauan kestää possujen raskausaika? 
a) 3 kk 3vk 3pv (oikea) 
b) 5kk 5vk 5pv  
c) 9kk 9vk 9pv 
 

 


