Tartu maakonna mälumäng. 19. november 2008
Kes on kujutatud alljärgnevatel karikatuuridel?
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2.
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märgivad

kaardil
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A,

B
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C

?

7. See 13. juunil 1913 Kavastu vallas Koosal sündinud kirjanik kasutab ka pseudonüümi Juhan
Timmukuru. Leiba on ta teeninud nii Postimehe toimetuses töötades kui ka toimetades ajalehte
Malevlane ning ajakirja Vabariiklane; olnud kultuuritoimetajaks Eesti Päevalehe juures. Viljaka
kirjanikuna on ta avaldanud nii kultuuriloolisi artikleid, arvustusi, vesteid kui ka luulet. Ühe
tema romaanisarja kangelasteks on Karvikute suguvõsa läbi seitsme aastasaja. Kes on see
kirjamees?

8. Mis sõna sobib punktiiri asemele?
Karu... 5
Konna... 3
Lutika... 3
Kitse... 2
Muti... 2
9. Mis külas sündis Anton Hansen Tammsaare?
10. Millisest taimest saadakse kastoorõli – kunagist kuulsat lahtistit ja nüüdseks tähtsat tehnilist
õli?
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11. . Ludwig August von Mellini atlases on Saaremaa kaardil Püha kihelkonnas märgitud ühe
tuntud mehe haud. Kelle?
Vihjeks – seda suurmeest ajalooõpikutes millegipärast ei kajastata.
12. 1862 sündis Kenti krahvkonnas maavaimuliku peres poisslaps, kes varasest noorusest peale
huvitus raamatutest. Hariduse sai noormees Etonis ja King´s College´is Cambridge´is. Hiljem
töötas ta nii Fitzwilliami muuseumi direktori kui ka dekaanina. Akadeemilise karjääri tipphetk
saabus tal Cambridge´i ülikooli viitsekantsleri ametikohal olles. Olles küll suurepärane
keelemees, paleontoloog, medievist, piibliuurija ja bibliograafiaspetsialist, on ta tuntuks saanud
hoopis tondijuttude kirjutajana. Kogu tema looming, mis hõlmab 30 teksti, ilmus 1931
kogumikus “Kogutud tondijutud” ( “Collected Ghost Stories” ). Tema lugudes võib kohata vana
head Inglismaad kogu tema õdususes. Eesti keeles on tema lood ilmunud kahes kogumikus:
“Kummitused nukumajas” 1995 ja “Kanoonik Alberici väljalõiked” 2005. Kes on see kuulus
tondijutuklassik?
13. Hiljuti oli Eesti Jalgpallikoondis oma läbi aegade halvimal FIFA edetabelikohal - 137. Mis
riigid oli Eesti eest ja taga ehk 136 ja 138? Kummagi meeskonnaga ei ole Eesti kunagi kohtunud
ning tegemist on saareriikidega.
14. Selle kunagi eestigi keelt mõjutanud keele tähtsaim mälestis on piiskop Wulfila poolt 4.
sajandil tehtud Piibli-tõlge (Codex argenteus)? Arvatavasti sõna 'raha' pärineb sellest keelest.
15. Küsitav Itaalia helilooja on nüüdisaja klassikalise muusika suurkujusid. Erilise koha tema
loomingus võtab enda alla filmimuusika. Ta on teinud muusika rohkem kui 500le filmile
(sealhulgas telefilmid).
Ta on 5 kordne Oscari nominent. Eelmisel aastal (2007) sai ta lõpuks Oscari, kuid mitte
filmimuusika eest, vaid panuse eest kogu maailma filmimuusikasse. Ta on teine helilooja
maailmas, kes on saanud Oscari teenete eest. Läbilöögi filmimuusikas tõi talle koostöö Sergio
Leonega.
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16. See nüüdne pealinn oli varem pealinnaks ka ühele teisele riigile, mille piirest ta praegu välja
jääb; linn asub mägede jalamil, mille nimi algab sõnaga „väikesed“; hea õnne korral võib oskaja
sellest linnast näha nelja riigi territooriumi.
17. Eesti keeles on temalt ilmunud mitmeid teoseid: “Salka Valka”, “Iseseisvad inimesed”. Sel
aastal ilmus eesti keeles ka tema kolmeosaline romaan “Islandi kell”. 1955 sai see 23.04.1902
sündinud ja 1998 meie hulgast lahkunud vanahärra Nobeli preemia, olles seni ainuke islandi
kirjanik, kes selle au osaliseks saanud on. Oma teostes on ta käsitlenud nii Islandi minevikku
kui ka tänapäeva. Kes on see kirjanik?
18. See lind on nõnda suur pähklisööja, et Muhumaal on teda kutsutud “pähkliräksuks” nagu
pähklitangegi. Linnu praegust kirjakeelset nimetust aga pole elavas rahvakeeles kuulda olnud ja
selle päritolugi jääb selgusetuks. Lind on rahvale hästi tuntud läänesaartel, kus ta on ammusest
ajast laialt levinud. Nüüdseks pole ta enam harulduseks ka mujal Eestis. Krääksuva hääle
poolest aetakse teda sageli segi pasknääriga, kellega ta aga sulestiku poolest üldse ei sarnane.
Siberi alamliik toitub seedermänniseemneist ja sooritab toidunappuse aastatel võimsaid
invasioone Euroopassegi. Mis lind?
19.
1981a. esilinastus esimene film, mille peategelaseks oli arheoloogia õppejõud Indiana
Jones. Film saavutas tohutu menu. Võitis 4 Oscarit ja lisaks on võitnud veel 24 auhinda ja olnud
olnud 21 korral auhinna nominent. Praeguseks on Indiana Jonesi filme ilmunud neli, lisaks ka
ülimenukas sari televisioonis. Eelkõige seostatakse Indiana jonesi edu just peaosalise osatäitja
Harrison Fordiga. Harrison Ford aga ei olnud mitte esimene valik sellele rollile. Enne teda
pakuti seda Jack Nicholsonile, Chevy Chaseile, Steve Martinile, Nick Nolte´le. Kuid meie
küsime, kes oli Spielbergi jaoks see kõige esimene valik? Antud näitleja eemalejäämist loetakse
üheks kõige kahetsusväärsemaks juhtumiks, kui räägitakse selle mehe edasisest filmikarjäärist.
Vihjeks võib öelda, et põhjus, miks antud näitleja ei saanud osaleda Indiana Jonesi võtetel, oli
kehtiv leping osalemiseks filmiseriaalis “Magnum P.I.” , mida on näidatud ka Eesti telekanalitel.
Praegu osaleb ta seriaalis “Las Vegas”.
20. Millist mõisa on pildil kujutatud?
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21.
Jõgi A algab Lätist ja voolab üle piiri Eestisse, suubudes siin jõkke B. Jõe A
lätikeelset nime sõna-sõnalt tõlkides saame jõe B eestikeelse nime. Kuidas on jõe A eestikeelne
nimi?
22. Ta sündis Puldres 1855. Leiba teenis ametniku, vallakirjutaja, raamatupidaja ja
pangaametnikuna. Oma elust on see kirjamees kirjutanud mälestused: “Ühe vana tuuletallaja
noorpõlvemälestused”. Elu lõpetas ta Tartus ja Raadi kalmistu sai tema viimaseks
puhkepaigaks. “Kellele ma siis kirjutan? Ah, nii - iseenesele kõigepealt. Ütlesin ju: kui inimene
juba vanaks saanud, ta ei ela siis suuremat olevikule ja pea sugugi tulevikule, ta elab siis enam
oma mälestustele. Ja õnnelik, kes seda teha saab, ilma enesele etteheiteid tegemata”. Nii
kirjutab ta ise oma mälestustest. Kes on see kirjanik?
23. Mis puust olid ehitatud Hispaania uued suured laevad, mis 1588. a. läksid Võitmatu
Armaada koosseisus Inglismaad ründama? Paarsada aastat hiljem hakkas sama puu puit
laevaehituses euroopa tamme kiiresti kõrvale tõrjuma.

24. Milline hetkel tegutsev NBA klubi kandis aastatel 1970-78 nime Buffalo Braves?

Tunnustatuim filmiauhind on Filmiakadeemia auhind ehk “Oscar”. TV sarjadele
25.
jagatakse “Emmy”sid. Teadusliku Fantastika, Fantaasia ja Õudusfilmide Akadeemia leidis aga,
et vastavad filmižanrid ei leia piisavalt tunnustust ja asutas 1972 aastal oma filmižanritele
auhinna. Kuidas nimetatakse selle akadeemia filmiauhinda? Esimesena sai selle 1972 aastal “
Tapamaja nr.5” mis oli tehtud K.Vonneguti raamatu järgi. Viimati sai 2007. aastal 34nda
peaauhinna „Cloverfield“. Seda siis Science fiction kategoorias. Muidu antakse neid veel 16
kategoorias, lisaks veel TV filmidele ja sarjadele ning DVDl ilmunud teostele. Ekslikult on
auhinda nimetatud ka “kuldseks ringiks” või „kuldseks rõngaks”.
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26.
Kodori jõe org viib svanide juurest Abhaasias Musta mere rannikule (jõesuu
koordinaatidel 42°48’N, 41°08’E). Mis rahva juurde saab Gruusiast Kodori kuru (42°08′N,
45°45′E) kaudu? (Võrdluseks: Thbilisi koordinaadid on 41°43’N, 44°47’E)
27. Millised Taani kuningad valitsesid samaaegselt nii Inglismaad kui ka Taanit?
28. Peipsi rannaalasid elustas veel hiljaaegu rohe-kärnkonnade sirin. Nüüdseks on see liik siit
kadunud, kuid sirinat võib kevadistel rannaniitudel kuulda endiselt. Nimelt teeb väga sarnast
häält ka üks putukas, kes on sugulane kilkidele ja levinud just Kagu-Eestis. Ta kaevab
pinnasesse urge, nii et tema siringi kostab justkui maa alt. See on ainult pisut metalsem kui
konnalaul ja võib kesta mitu minutit vahetpidamata. Mis putukas?

29. Küsitav on sündinud a. 1957, Tartu Ülikooli lõpetanud keemikuna, saanud doktori-kraadi
Moskva Ülikoolist, teinud järeldoktorantuuri Oxfordis. Töötanud Tartu Ülikoolis ja veeettevõttes Elvi-Aqua, hiljem Eesti Põllumajandusülikoolis instituudi juhataja ja
teadusprorektorina. Tema isa on üldsusele tuntud, eriti spordihuvilistele. Praegu Tallinna
Tehnikaülikooli Tartu kolledži direktor. Kes?
30. Filmiakadeemia auhind “Oscar” on 34 cm kõrgune ja kaalub 3,85 kg. Tegu on rüütliga, kes
seistes kummulipööratud filmirullil hoiab mõõka enda ees ja, millel on 5 kodarat. Iga kodar või
ribi tähistab üht filmiloojate valdkonda, kelle esindajad kuuluvad Filmiakadeemiasse. Nimetage
need valdkonnad. Kolm õiget üks punkt.
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31. Pamiiris Taga-Alai ahelikus asub Estonia mäetipp. Missuguse riigi nime kannab Estonia
idapoolne naabertipp ja mis nime kannab mäekuru nende vahel?
32. . Kunagise EKP juhi Karl Vaino juures käinud üks mutike, kellel oli kohutavalt kehv eluase.
Kui mutike audientsilt tagasi tuli, oli ta väga rahul – käik oli õnnestunud. Mutike öelnud, et
Vaino lubanud talle uue korteri, sest hakatakse ehitama uusi Jaapani maju.
Mida Karl Vaino tegelikult lubas?

33. Milline Eesti kala on kõige viljakam? Ta võib ühel kudemisperioodil heita üle 4 miljoni
marjatera - kaks korda rohkem kui ükskõik milline teine meie kalaliik. Tegemist on
merekalaga.

34. Nimetage lennukitüüp, mida pildil näete. Konstruktor Igor Sikorski, esimene eksemplar
valmis Riias Russo-Balti tehastes aastal 1913, oli kasutuses nii reisilennukina, kui ka
pommitajana I maailmasõjas.

35. Duff Gibsonist, Calgaryst pärit pritsumehest sai 2006 a. Torinos vanim taliolümpiavõitja
individuaalalal. Kui vanalt ja mis alal?
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36. . Kes oli see monarh, kes ainsana tituleeris end “Põhjamaade laplaste kuningaks”? Samuti
oli ta ka viimane kuningas, kes läbis 1609 viimasena täielikult Erikutee.
37. Arvo Mägi kirjutab sellest eesti kirjanikust järgmist: “Ise oli ta saksa okupatsiooni ajal oma
nime saksa keelde tõlkinud Carl Constantin Creutz. See jäigi sõprade juures ta lemmiknimeks,
mida ta ise ka allkirjades kasutas, eestikeelsel kujul Kröits, lühendatult Rx. /-/ Rx-i isiku kohta
on levitatud väga ekslikke arusaamisi. Ta ei olnud mingil moel erak. Aga muidugi ei armastanud
ta suurt seltskonda. Liikus elavalt perekondade Lepik, Jalakas, Muda, Mägi vahel, lisaks Erik
Laid, Hele Lüüs, Helmi Eller./-/ Rxi suri üksinduses ja õnnetu juhuse tõttu ei saadud sellest
mõnda aega teada”. Kes oli see kirjanik?
38. . Anders, Andreas, Anette, Angela, Anlourdees ja ...? Lisa puuduv nimi.

39. Mille poolest on ajalukku läinud kõrts “Hollywood Canteen”? Lahti oli ta 3. oktoobrist
1942 ja suleti 22. novembril 1945. Selle lõid Bette Davis, John Garfield ja Jules Stein (Ameerika
Muusika Korporatsiooni president).
40. Kes on helilooja?
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Vastused
1. Mihkel Martna
2. Jaan Lattik
3. Jüri (Georg) Naelapea
4. Aleksander Paldrok
5. Eduard Kõomägi
6. A – Slavoonia, B – Hertsegoviina, C – Sandžak
7. Arvo Mägi
8. Järved
9. Vetepere
10. Riitsinus
11. Suur Tõll
12. Montague Rhodes James
13. Madagaskar ja Fiji
14. gooti keel
15. Ennio Morricone
16. Bratislava
17. Halldór Kiljan Laxness
18. Mänsak
19. Tom Selleck
20. Maidla Ida-Virumaal
21. A – Melnupe, Peetri jõgi; B - Mustjõgi
22. August Kitzberg
23. mahagonipuu
24. Los Angeles Clippers
25. Saturni auhind
26. Dagestan, avaarid
27. Svend Harkhabe (surnud 1014), Knud Suur (surnud 1035), Hardeknud (1040-42)
28. kaerasori
29. Lembit Nei
30. näitlejad, kirjanikud (stsenaristid), rezissöörid, produtsendid ja tehnikud
31. Mägi on Latvia. Mäekuru seal vahel on Valga
32Karl Vaino vastas mutikesele „Ja panimaju, ja panimaju.”
33. tursk.
34. "Ilja Muromets", tehniliselt S-22 ja S-23
35. 39 ja skeleton
36. Karl IX
37. Karl Ristikivi Viide: A. Mägi. Mis meelde on jäänud. Lk. 224, 275, 277
38. Andrus - perekond Veerpalu
39. Seal teenindasid laudu, valmistasid süüa ja koristasid Hollywoodi filmitähed. Klientideks
olid mereväelased, (kellel oli munder said tasuta). Loomise ajendiks oli Pearl Harbori rünnak.
40. Edward Grieg
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