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Keila, Tamsalu, Valga, Uusna, Lihula, Hellamaa, Torgu

Küsimused: Koit Nook, Andres Pulver, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve

1. Mis nime kandis see tee?

?
2. Küsitaval kuningal oli 11 last. Tema neljast täiskasvanuks elanud pojast said kolmest samuti
kuningad (Erik XIV, Johan III, Karl IX). Kes?
3. 1943.a. novembris-detsembris toimus ajalooline Teherani konverents, kus esmakordselt kohtusid
Churchill, Roosevelt ja Stalin. Stalini ihukaitse tuumiku moodustasid 12 grusiini eesotsas kindral
Tsereteliga. Kes olid aga Churchilli ihukaitsjad?
4. Kui Asutav Kogu kinnitas 9. mail 1919 ametisse esimese Vabariigi Valitsuse, oli küsitav seal
tööstus-kaubandus- ja teedeministri ametis. Ta sündis 1889 Tartumaal Luunja vallas ning suri 1959
Kairos. 1915 lõpetas Moskva Kaubandusinstituudi. 1918-20 oli Eesti delegatsiooni liige Pariisi
rahukongressil. 1921-22 Eesti diplomaatiline esindaja USA-s. 1922-27 rahandusministeeriumi
nõunik. 1926-27 ja 1931-35 Tartu Ülikooli õppejõud. 1928-32 valitsuse komissar Eesti Pangas.
1932-40 Rahvasteliidu komissar Bulgaaria Riigipangas. A-st 1941 kuni surmani Egiptuse Riigipanga
teenistuja Kairos. Kes?
5. Mõis, mida on kasutanud nii kunstikool Pallas kui pioneerilaager. 1870-ndatel, mil mõisa omandasid
von Koskullid, valmis stiilne neogooti puidust peahoone, mille paljud detailid – sealhulgas stiilsed
sakmetega tornikesed – on laenatud tuudorstiililt. Mis mõis?

6. Kes?

7. Nimetage esimene riik, mis 21.sajandil iseseisvus (20.mai 2002).
8. Millise sõjaväelise auastmega on tegemist? Ungaris ezredes, Türgis Albay, Tais Phan Ek,
Afganistanis Dagarwal, Hiinas Shang Xiao, iisraelis Aluf Mishne, Iraanis Sarhang, Kreekas
Syntagmatarhis. USA Georgia osariigis pöörduvad kohtunikud juristide poole, kasutade seda
auastet. Kentucky osariigis on see aunimetuseks, mille on pälvinud teiste hulgas ka Bill Clinton,
Muhammad Ali, Mae West, Winston Churchill, Johannes Paulus II. See auaste esineb nt Marqueze
raamatu ja selle alusel tehtud filmi pealkirjas, seda nime kannab Riias asuv Baltimaade
trendikaimaks nimetatud ööklubi.
9. Esimene postmark maailmas tuli teadupoolest kasutusele Suurbritannias 1840. aastal. Ühepennise
margiga sai saata siseriiklikke kirju. Praegu maksab Suurbritannias siseriikliku kirja saatmine 38
penni, kusjuures viimastel aastatel on kirja saatmine kallinenud 2 penni aastas. Kui kaua (mis
aastani) sai kirja saata 1 penni eest?
10. Küsime üht vanemat juustusorti. Esmakordselt olevat see valminud 1070.aastal. 1666.a. sai see
juust aga patendi, tõestamaks oma üllast päritolu –Toulouse’i linnas valitsev parlament andis välja
seaduse, mille kohaselt on vaid ……-sur-Soulzon koobastest pärit juust tõeline. Et valmistada
tõelist … juustu, peab kasutama eriti rasvast lambapiima – piima Lacaune'
i tõulammastelt.
Juustumassi keskele peab panema kindla hallitusseene spoorid, et juust saaks sinaka värvi ja selle
hästi spetsiifilise lõhna. Juustu küpsemine peab toimuma Combalou mäe sisse ehitatud
kivikeldrites ja mitte kusagil mujal. Mis on selle juustu nimi?

11. Küsitav köögivili on tõenäoliselt pärit Afganistanist, kuulub ühte sugukonda näiteks surmaputkega.
Vanas Kreekas kutsuti teda philtron (armastuse loits). Hippokrates soovitas naistel süüa selle
seemneid, et vältida rasestumist. Suurbritanniasse jõudis küsitav koos Hollandi väljarändajatega
Elizabeth I ajal, seal see muutus ka moe-aksessuaariks. Tänapäeval on tootjariikide esikolmik
Hiina, Venemaa ja USA. Mis köögivili? Eesti sildade registrist leiame Põlvamaal samanimelise silla
Ahja jõel, silla kõrval veski ja …veski nimelise 24 ha hoiuala.
12. Seda Kesk-Ameerikast pärit vilja kutsus Kolumbus inglite puuviljaks – tõenäoliselt andis selleks
põhjust imepehme ja mahlane lõheroosa viljaliha. Tänapäeval kasvatatakse kõikidel talle sobiva
kliimaga troopilistel aj subtroopilistel aladel. Meil müüdavad viljad on tavalisel 15-18 cm pikkused
ning kaaluvad umbes 400 grammi. Kasutust leiavad ka pisikesed mustjad seemned, mida on igas
viljas umbes tuhat. Maitselt veidi musta pipart meenutavatest terakestest pressitakse õli, samuti
tarvitatakse neid rahvameditsiinis ja roogade maitsestamisel. Mis taim?
13. Võrumaal Kütiorus elas aastaid kunstnik Valdur Ohakas (1925-98), kes maalis sellest paigast hulga
suurepäraseid maale. Lisaks sellele oli ta kuulus seal ühe looma pidamise poolest. Seda looma
naljalt Eestis ei peeta. Mis looma Ohakas pidas?
14. Hirved toodi Eestisse 19.sajandi lõpul mõisnike poolt ja neid hoiti hirveaedades, kust nad aeg-ajalt
ka vabadusse pääsesid, ehkki püsivat asurkonda neist ei moodustunud. Teadlikult lasti hirved
loodusesse vabaks esimest korda 1927.a., kui mõned Saksa konsul Stisseri poolt kingitud hirved
viidi ühele Eesti saarele. Millisest saarest on jutt?
15. Millise riigi (iseseisvunud 1.1.1960) nimi tuleneb krevettide portugalikeelsest nimest? Kui Portugali
maadeavastajad 15. sajandil sinna jõudsid, leidsid nad sealsetest vetest ohtrasti krevette ja andsid
praegusele Wouri jõele nime Krevetijõgi (Rio dos …). Riigi suurimad jõed on Sanaga ja Logone.

16. Eesti pindalast moodustavad turbasood umbkaudu viiendiku. Statistikaametis arvel olevatest
turbavarudest jätkub turvast viimaste aastate kaevandamismahu juures 1660 aastaks. Ühes Eesti
maakonnas, kus näiteks Kaiu, Lava ja Luige maardlad, jätkuks aga 6750 aastaks. Nimetage see
maakond. Selles maakonnas asuvad ka arvestatavad savimaardlad, omapärasema nimega, kus
juba natuke ka kaevandatakse, aga prognoos on üsna uhke, on Uus Tee. Tallinnas on maakonna
esindus, kus kõige atraktiivsemalt pakub oma nahkehistöid osaühing Tulirebase Gild.
17. „Kolm musketäri” koos järgedega moodustab kolmeköitelise teose, mis lõpeb d’Artagnani surmaga
ühes lahingus 1673.a. Selle lahinguga samanimelises Madalmaade linnas, Limburgi provintsi
pealinnas, asub ka nähtav d’Artagnani ausammas. Mis linn? Näete ka sealset raudteejaama ja
raekoda.

18. Seda kaluriküla on esimest korda mainitud 1253. aastal. 1870. aastal elas külas 1200 inimest,
oluliselt rohkem ei olnud seal elanikke ka pärast Esimest maailmasõda. 1921. aastal alustati
sadama ehitamist, 1925 linna rajamist. 1938. aastal valmis laevatehases esimene laev. Selleks
ajaks oli linnas umbes 100 korda rohkem elanikke kui 20 aastat varem. Linnas on palju XX sajandi
alguse arhitektuurinäiteid, eriti monumentalismi ja varast funktsionalismi. Praegu elab linnas ca
veerand miljonit inimest, ta on oma riigi suuruselt 12. linn ja suurim sadam. Näete tüüpilist
tänavapilti. Mis linn?

19. Tänaselt Venemaa kaardilt ei leia enam Suur-Ussuuri saart ega ka Tarabarovi saart. Mis nendega
juhtus või kuhu nad kadusid?
20. Kuidas nimetatakse seda paika, kus viibisid need hinged, kes polnud ära teeninud põrgupiinu, kuid
keda ei saanud taevasse ka lasta enne, kui Kristus oma surma ja ülestõusmisega nad lunastas?
Selle paiga nimi sarnaneb ühe tuntud Trinidadist pärit sportliku tantsuga. Mõnedes aafrika
suguharudes tähendab see tants elu võitu surma üle.

21. Juba üle kolme aasta on mööda Eestit ringi liikunud teadusteatrit pakkuv teadusbuss. Bussis
tehakse teadusteatrit: pakutakse noortele võimalust kogeda reaalteadusi läbi kaasahaaravate
eksperimentide, pikituna ladusa jutuga asjade olemusest. Kogu tegevus toimub lahedal viisil ja
lisaks tarkadele mõtetele pakutakse publikule harivat meelelahutust. Mis nime see buss kannab?
22. Rauapuuduse korral areneb kehvveresus. Normaalseks elutegevuseks peab inimene päevas
saama toiduga vähemalt 10 mg rauda. USA normide kohaselt ammutavad elanikud 45%
vajaminevast rauast just küsitavate toodete tarbimisel, sest riik on sätestanud, et neid tooteid
täiendataks raua lisandiga. Milliseid tooteid tuleb USA-s tarbida, et ei tekiks rauapuudust?
23. Kuidas nimetatakse sellist hukkamisvahendit (hukkamisviisi)? Teadaolevalt kasutati seda viimati
1974. aastal Hispaanias.

24. Rootsi montöör Johann Petter Johannson konstrueeris aastail 1888 ja 1892 kaks tänaseni
kasutatavat tööriista. Ta asutas ettevõtte, mis hiljem sai nimeks Bahco. Sandvik Bahco on
tänaseks tootnud üle 100 miljoni seda teist tööriista, maailmas toodetakse neid aastas Johanssoni
mudeli järgi valmistatuna ca 40 miljonit. Kokku tegi Johannson 118 leiutist, millest paljud said
maailmakuulsaks ja on tootmises tänapäevani. Nimetage kaks mainitud tööriista.
25. Väljendage järgmist viit mõistet ühe sõnaga. Keemiatööstuses kasutatav kange lämmastik- ja
väävelhappe segu; värvilistest kiududest puuvillane lõng, sellest lõngast riie; vahukoorega kohv;
munavalge ja –kollase külmutatud segu; eri teemasid käsitlevate kirjutiste või uurimuste kogu.

26. See olümpiaala oli esmakordselt kavas 1972 Münchenis. Siis tuli suur vahe ja uuesti lülitati ta
olümpia-programmi 1992 Barcelonas. Enamus selle ala olümpiavõitjaid elab Slovakkias, kusjuures
neli Slovakki sportlast on koguni kahekordsed olümpiavõitjad. Pekingis tõi oma riigile esimese
olümpiamedali ka Togo sportlane Benjamin Boukpeti – ta võitis 173,45 punktiga „pronksi“. Sellel
spordialal on vist ainsana kohustuslik kasutada põlle. Pekingi olümpiavõitude numbrilisteks
tulemusteks olid näiteks 171,70 või 176,65. Põhimõte on selles, et mida väiksem number, seda
parem koht. Mis alaga on tegemist?
27. Selle tippsportlase eesnimi on tuletatud ühe Aafrika suurlinna nime järgi – täpsemalt, on kasutatud
osa selle linna nimest. Ta sünni ajal viibis tema isa just selles linnas, kus toimusid sel ajal
Vahemeremaade mängud. 2008.a. võitis ta 34 võistlust järjest, kuid olümpiavõit jäi siiski saamata.
Kellest on jutt?
28. Võistkondlikul alal pääseda MM-i finaalturniirile on igale riigile auasjaks. Ühes sportmängus kuulub
maailma-klassi James Naka. Teda aitasid viimasel MM-turniiril Fred Hale, Franco Nee, Samson
Takayama, Nicholas Muri, Joe Luwi, Gideon Omokirio, Eddie Ngaitin, Hickly Rence, Michael
Taeman, Gibson Hosea ja eriliselt omapärase puhmassoenguga Henry Padaverana – kõik
rannakalurid, kes pääsevad alles pärast päevatööd oma hobiga tegelema. Neid nimetataksegi
Bilikiki Boys. Mis sportmänguga on tegemist ja mis riiki need tõelised amatöörid esindavad? See
meeskond on kolme finaalturniiri jooksul saanud küll vaid 2 võitu Kameruni ja Salvadori üle, kuid
seda magusamad on need olnud.
29. Pekingi olümpial esindasid Gruusiat rannavõrkpallis meespaar Jorge Terceiro ja Renato Gomes
ning naispaar Cristine Santanna ja Andrezza Martins – kõik pärit tegelikult Brasiiliast. Mis
nimedega võistlesid nad aga olümpiamängudel?
30. Cornishman V on mänginud kahes filmis: 1974 valminud „Surmatunnistuses“ ja 1978 valminud
„Rahvus-vahelises kasus“. Ta on võitnud ka kahel korral olümpiamängud. Mis alal ?
31. Kes on kirjutanud näidendid Uusaastaöö, Siinpool horisonti, Viini postmark?
32. Kes on filmide Briljandid proletariaadi diktatuurile (1975) ja „Hukkunud alpinisti” hotell (1979)
lavastaja? Sama mees, kes teinud ka Põrgupõhja uus Vanapagan, Mis juhtus Andres
Lapeteusega? jt
33. See kuulus näitleja on kümme korda esitatud Oscari nominendiks. Näitlejana pole ta seda autasu
saanud, küll aga kaks parima lavastaja ja parima filmi kuldmehikest, mõlemad nii filmi Armutu
(Unforgiven, 1992) kui Miljoni dollari tüdruk (Million Dollar Baby, 2004) eest. Kes?
34. Seda meloodiat on kasutanud Mahler (III sümfoonia) ja Brahms (“Pidulik avamäng”), 1949-52 oli
see üks Lääne-Saksamaa mitteametlikest hümnidest, tänapäeval aga on Mikroneesia Liiduriikide
hümniks. Mis nime all tunneme seda Eestiski sageli kõlavat meloodiat meie?
35. Küsitav saksa laulja sündis 1931.a. Berliinis kui Hans-Rolf Rippert ja suri 2008.a. veebruaris
Frankfurdis Kreeka kodanikuna. Väidetavalt oli ta vene päritolu, aga kindlasti sai ta tuntuks vene
rahvalaulude esitajana. Ta oli erakordse vokaaliga neli ja pool oktaavi, mis lubas tal esitada helisid
sopranist bassini, laulda ooperis, esitada kerget klassikat ning paljude muudegi maade rahvalaule.
Mis nime all on ta tuntud?

.

36. Üks esimesi teadaolevaid vabadusmonumendi kavandeid pärineb veel Vabadussõja päevilt või
vahetult pärast selle lõppu. Kunstnik on kujundanud püramiidilaadse monumendi, mille tipus
seisnuks Sarvikut alistav Kalevipoeg, selle külgedel aga kaks ratsafiguuri – Lembitu ja Laidoner.
Kõnealuse monumendikavandi detailide kaks väikest vahamudelit on säilinud Eesti
Kunstimuuseumis. Lembitu on käteta. Kes oli see kunstnik?

37. Stavropoli krais avati 2008.a. juulis üks väga omapärane ausammas, mille autoriks on skulptor
Svetlana Avakina ja mis kaalus 400 kg ning maksis üle miljoni vene rubla. Humoorika monumendi
eeskujuks võttis autor enda sõnul kuulsa renessansiaegse kunstniku tööst „Veenus ja Mars“.
Ausammas püstitati ühe kohaliku spaa ette ja kunstnik ise on öelnud, et „see on justkui selle
regiooni sümbol“. Millele see monument on pühendatud ja kes on maali autor?

38. Sellel alal on kaks tuntud tegijat kolmest Ingrid Vang Nyman ja Björn Berg. Kes on aga kolmas?
Õieti võiks lisada ka neljanda nime, kes neid kolme ühendab. Aga see oleks juba liiga lihtne. Kes
on puuduv?
39. Andrus Kiviräha populaarsel raamatul Rehepapp (2000) on ka alapealkiri (Rehepapp ehk …).
Selleks on ühe kuu nimetus ja kõik peatükid kannavadki selle kuu kõigi päevade nimesid. Mis kuul
toimub Rehepapi tegevus?
40. Kuigi selle maailmakuulsa teose autor väitis, et kogu raamat ja kõik selle tegelased on puhas
väljamõeldis, teatas ameerika arheoloog, laevahukkude uurija ja ajaloolane E. Lee Spence, et ühe
peategelase prototüübiks on laevandus- ja pangandusmagnaat George Alfred Trenholm, kelle
saatuse pealt ja eeldatavasti ka tema vanglamärkmeid kasutades on see tegelane maha viksitud.
Millisest tegelaskujust on jutt? Teose autoril on täna sünnipäev.

Vastused
Via Appia
1
Appiuse tee, Rooma vanim maantee. Algselt Capuasse, hiljem Brundisiumini
Gustav Vasa
2
Rootsi, 1523-60
Sikhid
3
Nikolai Köstner
4
Kukulinna
5
saksa k. – Kuckulin; pärineb keskajast, esmamainimine 1553
Sirhan Bishara Sirhan Robert F. Kennedy tapja (1968), kannab eluaegset vangistust
6
Ida-Timor
7
Timor-Leste Demokraatlik Vabariik. Montenegro 2006, Kosovo 2008
Kolonel
8
Marquez, Keegi ei kirjuta kolonelile
78 aastat
9
Juunis 1918 tuli tariifiks 1,5 penni. +/- 3 a. = 2 p; +/- 10 a. = 1 p
10 Roquefort
Roqueforti juust ehk rokfoor
11 Porgand
Sarikaliste sugukond
12 Papaia
13 Eesel
14 Abruka
15 Kamerun
1472 Rio dos Camarões
16 Jõgeva
17 Maastricht
Holland
18 Gdynia
19 Anti Hiinale üle Tegemist on kahe Amuuri jõesaarega, mille kogupindalaks arvestatakse
375 km2; lisaks neile andsid venelased hiinlastele üle ka poole Suurest
saarest (ostrov Bolšoi), mis asub Arguni jõel
20 Limbo
21 Suur Vanker
22 Jahutooted
23 Garrott
(hispaania) kägistusraud. Garrottima, kaelaraudadega (ära) kägistama,
ingl. garrotte
24 Universaalsed torutangid ning Konstrueeris selleks, et mitte iga päev kaasas kanda
tellitav mutrivõti
suurt hulka võtmeid
25 Melanž
Mélange, pr.k. segu
26 KärestikuKahekordsed Slovakkia olümpiavõitjad on Michael Matikan, Elena
slaalom
Kaliska, vennad Pavol ja Peter Hochschorner; praegu võisteldakse neljal
medalialal: meeste ja naiste ühesüst, meeste kahesüst ja meeste (ühe
või kahe)kanuu
27 Blanka Vlasic
sünd. 8.novembril 1983; tema isa Josko Vlasic võistles sel ajal Maroko
suurimas linnas Casablancas (Dar el Beida)
28 Rannajalgpall,
Beachsoccer; Naka oli 8 löödud väravaga 2008 MM-il üks suurimaid
Saalomoni saared
väravakütte
Geor
ja
Gia,
29
Kokku siis inglise-pärane Gruusia nimi Georgia ja gruusia-pärane
Saka ja Rtvelo
Gruusia nimi Sakartvelo
30 Ratsutamine
Kuna Cornishman V oli hobune, siis sai ta olümpiamänge võita vaid
ratsutamises: võistkondlikus kolmevõistluses oli 1968 Mexico OM-il ta
seljas Richard Meade ja 1972 Müncheni OM-il Mary Gordon- Watson;
mõlemal olümpial jäi individuaalvõistlusel see hobune koos ratsanikuga
4.kohale
31 Ardi Liives
32 Grigori Kromanov
Ka Viimne reliikvia
33 Clint Eastwood
34 Mu isamaa armas,
Algselt saksa tudengilaul "Ich hab'mich ergeben". Kõlab igal õhtul
kus sündinud ma…
Pika Hermani tornist lipu langetamisel. Sõnad Martin Körber
35 Ivan Rebroff
36 Amandus Adamson
37 Klistiir,
Klistiiri autori Svetlana Avakina sõnul disainis ta monumendi läbi
Alessandro
huumoriprisma. Botticelli “Veenus ja Mars” 1485. “Klistiir on igavene, see
Botticelli
ei muutu kunagi” lisas õnnelik autor. “Me saame edendada seda toodet ja
muuta neid suveniirideks ning auhindadeks arstidele.”
38 Ilon Wikland
Astrid Lindgreni raamatute illustraatorid. Nyman joonistas Pipi Pikksuka,
Berg Vahtramäe Emili
39 November
40 Rhett Butler
Täna, 8.nov. on Margaret Mitchelli sünnipäev
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