TURPOTIETÄJÄ 2022
KYSYMYKSET 2022 KILPAILUUN
1. Tehtävä: Valitse kussakin kysymyksessä/väittämässä oikea vaihtoehto

a. Milloin Baltian maat (Viro, Latvia ja Liettua) tulivat Naton jäseniksi?
a. 1999
b. 2002
c. 1992
d. 2004
b. Milloin Suomesta tuli Euroopan Unionin jäsen?
a. 2000
b. 2004
c. 1995
d. 1994
c. Mikä hävittäjäkone valittiin korvaamaan F 18 Hornet?
a. Boeing F/A-18 Super Hornet
b. Saab Gripen
c. Eurofighter Typhoon
d. Lockheed Martin F-35
NATO ja lähialueet
d. Venäjään kuuluu erillinen Kaliningradin alue Puolan ja Liettuan välissä. Mikä oli Kaliningradin
kaupungin nimi ennen toista maailmansotaa?
a. Danzig
b. Königsberg
c. Gdynia
d. Rostock
e. Mikä seuraavista EI kuulu Baltian maiden puolustusyhteistyöhön:
a. yhteinen puolustusakatemia
b. yhteinen ilmatilan valvonta
c. yhteinen laivasto-osasto
d. yhteinen miinanraivausohjelma
f. Miten Baltian maiden ilmavalvonta on järjestetty?
a. Yhdessä muiden Nato-maiden kanssa vuorotteluperiaatteella
b. Kukin Baltian maa järjestää oman ilmavalvontansa
c. Baltian maat järjestävät ilmavalvontansa kaikki kolme yhdessä
d. USA on yksin ottanut vastuun Baltian ilmavalvonnasta
MAANPUOLUSTUS
g. Suhteita Euroopan Unioniin hoitaa
a. tasavallan presidentti
b. pääministeri
c. ulkoministeri
d. eduskunnan puhemies
h. Milloin suomalaiset rauhanturvaajat aloittivat YK:n alaisen rauhanturvaamistyön?
a. Golanilla 1979
b. Suezilla 1956
c. Kyproksella 1964
d. Libanonissa 1982

i.

Koulutettujen reserviläisten määrä Suomessa on
a. 280 000
b. 500 000
c. 475 000
d. 870 000

j.

Sodan ajan puolustusvoimien vahvuus on
a. 300 000
b. 280 000
c. 400 000
d. 500 000

2. Käsitteet ja niiden määrittäminen
Tehtävä: Määrittele tai kuvaa seuraavien käsitteiden tai lyhenteiden sisältö
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mikä on NATO:n 5. artiklan sisältö?
Mitä tarkoittaa EU:n YTTP?
Mitä tarkoitetaan turvallisuuspolitiikassa pelotteella?
Määrittele turvatakuu
Määrittele kyberturvallisuus
Mitä kokonaisturvallisuudella tarkoitetaan?

3. Esseekysymykset
3.1 Miksi Ruotsin ja Suomen jäsenyys koetaan Natossa tärkeäksi?

3.2 Välimeren merkitys sotilaallisesti ja poliittisesti väheni 1500-luvulta alkaen, kun
löytöretkien seurauksena eurooppalaisten Atlantin rantavaltioiden merkitys muuttui
keskeiseksi. Jo pitkään on arvioitu, että taloudellinen ja sotilaallinen toimeliaisuus sekä
sotilaallinen kilpailu siirtyvät Atlantilta yhä enemmän Tyynenmeren alueelle.

Alla olevat karttatilastot kuvaavat Tyynenmeren merkityksen kasvua. Arvioi millaisia
turvallisuuspoliittisia jännitteitä tämä tuo Tyynenmeren alueelle ja miten se vaikuttaa
Euroopan ja maailman aiempaan turvallisuusympäristöön?
Maailman väestö (Wikipedia):

Tekniikka ja talous:

Kilpailun pisteytys:
VE-kysymykset 10 p

Käsitteiden määrittelyt 12 p
Lyhyt essee 12 p
Pitkä essee 20 p
Yhteensä 54 p
Kilpailun kokonaiskesto on 120 minuuttia

