
    Keila Klassik 2016         Eesti paariskilva karikasarja võistlus   20.02. 

             Allar Viivik – Toivo Lodjak – Taivo Rist – Alvar Niglas – Tenno Sivadi  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.Anija valla mulluse aasta inimene on mantlitootja AS Year juht Raivo Holm. Sama firma sai mullu ka Harju maakonna 
tegija tiitli ning oli moekonkursi Kuldnõela nominent. Raivo Holm on olnud ka kõva spordimees. Eesti meister aastatel 
1988, 1989 ja 1996, hõbe 1997 ja pronks 1990. Mis alal? 
 

2. Millisest Eesti keskharidust andvast õppeasutusest on võrsunud enim TA akadeemikuid (arvestatud nii Peterburi, 
Preisi, Eesti, ENSV, Austraalia, NSVL)? Neid on üheksateist. See rivi algab tuntud füüsikuga Georg Wilhelm Richmanniga 
ja hetkel on värskemaks nimeks ökoloog Martin Zobel. Vahele mahuvad näiteks koguni kolm Öpik`ut – Ernst, Armin ja 
Ilmar.  
 

3. Mudaravi tuntumad keskused on Eestis Haapsalu, Pärnu, Kuressaare jt. Kuid omal ajal ehk aastatel 1884-1920 oli 
nimekirjas ka Paldiski.  On tõsi, et sealsed võimalused olid kitsamad ja vannimajas oli vaid neli vanni raviks.  20-ndate 
alguses muudeti maja arestikambriks ning lammutati pärast Teist maailmasõda.  Muda tarniti aastani 1939 Tallinnasse. 
Kust saadi aga Paldiski ja hiljem ka pealinna ravilate jaoks muda? 
 

4. Rahvusooperis Estonia esietendus 22. jaanuaril G. Verdi ooper “Aida”. Mõnedele see lavastus meeldis ,mõnedele 
mitte aga igal juhul pole ta kedagi ükskõikseks jätnud. Ooperis kasutatakse ka helilooja poolt välja mõeldud 
muusikainstrumenti.  Partituuris on nähtud neid ette kuus. Mis pill? (täpsem vastus annab rohkem punkte) 
 

5. 2.detsembril 2014 sai Eesti riik ühe ministeeriumi võrra rikkamaks. See asub Tallinnas aadressil Tartu mnt 80e. Peasaal 
on 400 m2 suur. Nimetage see ministeerium? 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
6. Selline lipp kehtis sellel maal 1709-38 ja 1880-1901. See riik on oma lippu kõige enam vahetanud, kui arvestada Hotaki 
dünastiast, siis 23 korda. Millise tänapäeva riigiga on tegu? Tänane lipp on neil teistsugune. 

            6.      7.         8.    
7. Ühe Igor Maslennikovi teleseriaali reklaam nägi nii välja. Kes oli selle filmi peategelane?  
 

                                                                            8. Keda on kujutanud Renato Bertelli oma 1933 valminud skulptuuril? 
 

9. Mitmete kunstnike maalinäitustel on juhtunud selline paradoks, et teos on näitusele välja pandud n.ö. „pea peale 
pööratuna“. Tuntuim selline lugu juhtus Henri Matisse 1953 valminud teosega „Le Bateau“ (Paat), mis rippus päris kaua 
„pea peal“, enne kui see avastati. Ka Tretjakovi galeriis on tehtud kindlaks, et üks maal ripub seinal „pea peale 
pööratuna“.  Teost uuriti mikroskoobi ja röntgeni abil ning avastati, et selle all on vähemalt kaks kunstniku varasemat 
teost. Nimetage see maal, mis rippus Tretjakovi galeriis valepidi ? 
 

10. Indoneesiast pärit haruldane kuke-kanatõug Ayam Cemani on hinnatud kukevõitluses, tailased arvavad koguni, et 
see tõug omab müstilist jõudu. Nii väliselt, aga ka linnu kondid ja siseelundid on ühte värvi. Millist?   
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11. Jakuutias ehk õieti Saha`s, Olekminski, õieti Oloohunai linnakeses avati 2015 septembris ligi 3-meetri kõrgune 
ausammas, kus on kujutatud valge ja kaunis neiu. Skulptoriks on kohalik mees Nikolai Tšotšassov. Mis on neiu nimi? 

 11.  12.   13. 
12. Mis firma 1939 valminud kaubaveoratas? Firma on arenenud välja relvatehasest kuid on valmistanud ka mootor-
rattaid, õmblusmasinaid jpm. Täna on ta tuntud siiski natuke teistmoodi tehnika valmistajana.  
 

13. See foto, mille parempoolne osa on ära lõigatud, on tehtud detsembris 1920 New Yorgis. Mida need mehed teevad?  
 

14. 1555 valiti paavstiks Marcello Cervini (Marcello Cervini degli Spannochi; 1501-55). Ta oli 222.paavst ja ta jõudis seda 
ametit pidada vaid 22 päeva. Siiski jõudis ta panna aluse Vatikani numismaatika kollektsioonile. Samas on ta tänase 
päevani jäänud viimaseks paavstiks, kes ei teinud seda. Mida?                                     15. Milline ansambel esineb? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

16. Aastal 2005 Saue gümnaasiumi lõpetanud ning kolm aastat hiljem V. Panso preemia saanud näitlejatar? On hõiva-
tuim Eesti Draamateatri naisnäitleja (2014 mängis 166 etendust); lisaks teleseriaalid Ohtlik lend, ENSV, Kättemaksu-
kontor, Kodu keset linna, Parim enne; mängufilm Mina olin siin jne.   

    16.   17.  18. 
17. Pildil on maja Irkutskis, mis sellise välimuse sai 1907. Algselt kaupmeestele Šastinitele kuulunud maja hüütigi 
„Pitsiliseks majaks“. Oma praeguse nime sai maja 1998 ning ta kuulub puitarhitektuuri mälestusmärgina maailma 
kaitstavate pärandite nimekirja. Mis nime ta praegu kannab? Samanimelisi maju võib leida näiteks Toškent`is (varem 
Taškent), Ašgabat`is (varem Ašhabad), Peterburis ja isegi Tallinnas aga kindlasti ka mujal. Tallinnas asub sellenimeline 
maja kesklinnas ja ei kujuta endast puitarhitektuuri pärli vaid on ehitatud kaasaegselt ehk betoonist , metallist ja klaasist 
 

18. Millise põhiliselt videvikus ja öösel tegutseva liblikaga on tegu? On ka Eestis väga tavaline. Nimi antud liblika 
välimuse järgi. Ladinakeelne nimi Smerinthus ocellatus 
 

19. Kontinentaalne Hokiliiga ehk KHL asutati 2008 ja seda muidugi ameeriklaste 1917 asutatud NHL-ile vastukaaluks. Kui 
eakamad NHL-i klubid on alustanud oma eksistentsiga juba XX sajandi alguses (1909 Canadiens, 1917 Maple Leafs jne.), 
siis KHL-i klubid on nende kõrval lausa „poisikesed“. Siiski on sinna sattunud ka üks „vanake“ – 1922 asutatud klubi. 
Milline klubi on KHL-is vanim?   
  
20. Poola riigi loomise päevaks loetakse 14. aprilli 966, sest sellel päeval kuningas Mieszko I ... mida ta tegi? 
 
 

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl99P_t8TKAhUll3IKHQVqAVYQjRwIBw&url=http://www.draamateater.ee/marta-laan&psig=AFQjCNGoR5JOnXvUZ47abVO_sdnYXNRnOA&ust=1453793234700482
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVnOS90MzKAhWHD3IKHb-ACl0QjRwIBw&url=http://pilt.delfi.ee/picture/6285281/&psig=AFQjCNG1frWMlL8lBiglfjFwlbBgEf22jQ&ust=1454074692433964


 
21. Missuguse nime all on tuntud Maria Adélaide Nielli (1883–1970)? 12-aastaselt kolis ta perega Prantsusmaale. 
Abiellus 1904 juveliiri ja heliloojaga, ainus laps Robert sündis 1908. 1932 asutas moemaja, mida juhtis surmani; pärast 
juhtis seda Robert kuni oma surmani 1988, seejärel läks moemaja kasupoja kätte 

                 22. Milleks sellist (kirjutus)vahendit kasutatakse?   
23. 1974 sõlmisid India ja Bangladesh ühe vahetamise lepingu. Bangladesh ratifitseeris selle kiiresti, aga India seda ei 
teinud ja vahetus jäi venima. 6. juunil 2015 ratifitseeris India peaminister Narendra Modi selle oma ametliku visiidi ajal 
Bangladeshi pealinna Dhakasse. India annab Bangladeshile 111 kedagi/midagi ja saab vastu 51 analoogilist. Keda/mida 
vahetatakse? (vastata saab ka ühe sõnaga) 
 

24. Kes on pildil vasakpoolne mees? Selle pildi parempoolne mees on 1968 üllatuslikult Eesti meistritiitli võitnud Tiit Puks.      

         24.         25. Kes on andnud sellisele rombile nime? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
26. USA sügavaimas järves Crater Lake’is (Oregoni osariik) on üks tuntumaid vaatamisväärsusi Old Man of the Lake. 
Millega on täpsemalt tegemist? 
 

27. Keemilistele elementidele on antud nimed, aga seda tehakse alles pärast nende avastamist. Ometi tahavad 
teadlased rääkida ka avastamata elementidest ja nende omadustest. Selleks on kaks võimalust. Võib öelda "eka" ja 
lisada sellele Mendelejevi tabelis vahetult kõnealuse elemendi kohal oleva elemendi nime, näiteks elementi 108 saab 
nimetada ekaosmiumiks. Teine võimalus on elemendi süstemaatiline nimetus, mis tuletatakse vahetult järjenumbrist. 
Kirjutage elemendi 108 süstemaatiline nimetus! 
 

28. Nimetage see hea söögiseen (siiski omas perekonnas väheseid söödavaid seeni), mida leidub ka Keila tammikus. 
Kuna kübaraalust pole näha, siis teadmiseks, et seal on eoslehekesed (Cortinarius praestans). perekond - 1p, täpne 
vastus 2p.  

                     28.                   29. 
29. Pildil on ühe Moskva oblasti linna lipp. Linnas elab vaid 70 000 elanikku aga spordikuulsust on ta palju kogunud: linna 
hokiklubi Vitjaz (viiking) osaleb KHL-i sarjas, käsipallimeeskond Medvedi (karud) on 13-kordne Venemaa meister, 
veepalli-meeskond Šturm (rünnak) on 4-kordne Venemaa meister. Linn moodustus kunagistest Badejevo, Zatšatje ja 
Sadki küladest.  
 

30. Nii Lätis kui Leedus on 1. järgu haldusüksus, mille nimel on eesti keeles tähendus, ja kummalgi tuleb see kodulooma 
nimetusest (aga mitte sama kodulooma nimetusest ja see pole ainsuse nimetavas). Nimetage need haldusüksused, 1 
õige 1 punkt, koduloomade äraarvamise eest punkte ei saa! 
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31. Omapäi jäetud neutronid pole püsivad ja lagunevad keskmiselt 881½ sekundi pärast kolmeks osaks, millest ühte 
nimetatakse antineutriino (täpsemalt elektronantineutriino). Nimetage ülejäänud kaks osa? 1 õiget annab punkti, 
järjekord pole oluline. 
 

32. Aastal 458 asutatud Tbilisi sõpruslinnaks USA-s on märksa noorem linn – asutatud alles 1837. Sõprussidemed loodi 
1988.aastal. Mis linn see on? See linn on kandnud ka Terminus`e ja Marthasville`i nime. 
 

33. 1939 oli Saksamaal 7 linna, kus elas vähemalt pool miljonit inimest: Berliin, Hamburg, München, Köln, Leipzig, Essen 
ja Dresden. Missugusele nendest visati Teise Maailmasõja ajal kõige vähem (tonnides) pomme nii absoluutarvult kui 
elaniku kohta   
 

34. Joonisel on Eesti ainus hüpiklaste esindaja, kellel tüvepikkuseks 6-8cm, saba aga see-eest on  9-10cm pikk. Kes?         

               34.                              35. 
35. Pildil on üks saabas „kurikuulsast“ 139,41 eurosest Elmar Vaheri saapapaarist. Mis firma valmistab neid saapaid?          
      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

36. Hiiumaal on tavaks nimetada ja jagada inimesi seltsideks ehk nn. „rahvusgruppideks“. Nii näiteks Kõpu-kandi 
inimesed on tõrvaköplased, Kärdlas kohvilähkrid, Käinas odratolgused jne. Kassari saare elanikud armastasid toriseda, 
seetõttu said nimeks torgannid, vesihiidlased on aga päris uus selts ja seda nime kasutatakse põhiliselt suvitajate kohta, 
kes puhastavad Hiiumaa võsa kultuurmaastikuks. Kus aga elavad pötkud?  
 

37. Tegemist on Eesti läbi aegade pikima filmiga. Nelja seeria kogupikkus on 285 minutit ja 19 sekundit ehk 4 tundi ja 45 
minutit.  Valmis aastatel 1987-1988 ning see lavastati Kesktelevisiooni tellimusel. Seetõttu on kõik osad kahjuks 
venekeelsed ning filmi pole enamus eestimaalasi näinud.  Ka kriitika ei paitanud sellel pead. Kuigi romaan, mille põhjal 
ekraniseering tehti, on huviga loetav. Nimetage filmi pealkiri ja lavastaja?     
 

38. …ehk 3,4,5-trimetoksüfenetüülamiin on looduslik hallutsinogeen, millel on väga pikk kasutamise ajalugu. Kõige 
rohkem esineb seda peioote-uimakaktuses (Lophophora williamsii), mis kasvab enamjaolt Mehhikos. Esimesena isoleeris 
ja tuvastas selle sakslane Arthur Heffter 1897. Esimesena sünteesis selle Ernst Späth 1919. See on A-klassi narkootikum, 
mis põhjustab väga intensiivseid hallutsinatsioone. Transpersonaalse psühholoogia järgi tekitab see muutunud teadvuse 
seisundi, mis avardab teadlikkuse piire, võimaldades ligipääsu alateadvuses peituvale informatsioonile. Praegusel hetkel 
on Peyoti kaktuse tarvitamine ametlikult lubatud Ameerika indiaanikirikutes (American Native Church), kus see on olnud 
lahutamatu religiooni osa. 
 

39. Vaid 27-aastaseks elanud Eesti mees äratas 1980-ndate teisel poolel oma tegevuse tagajärgedega suurt tähelepanu.  
Ta kasvas üles Riisipere lastekodus ning õppis hiljem Kaarepere sovhoostehnikumis. Mehest on teinud laule ansamblid 
Onu Bella ja Öörahu ning Kulo.  Teda on luuletuses tsiteerinud Merca. Ave Alavainu on kirjutanud mehest novelli “Rong 
katusel”. Novell põhines küll autori fantaasial, mitte faktidel. Sellest novellist tehti dramatiseering, mille lavastas Tamur 
Tohver 1995. aastal teatris Endla. Peategelast mängis näitleja Tõnno Linnas. 2011. aastal valmis loomingust inspireeritud 
lühimängufilm, mille pealkiri ongi vast tema suurim ja tuntum ütlus. Stsenaristid ja režissöörid Raul Viitung ja Margus 
Univer. Kellest on jutt? Küsitava tuntuma lause algust paljundas ta ise üle Eesti tiraažides, millist pole siinmail ilmselt 
enne ega pärast nähtud.   
 

40. Suurele Austraalia mandrile jääb 5 osariiki ja üks territoorium. Geograafiliselt on seal täpselt määratletud ka viis 
osariigi või territooriumi vahelist piirinurka: Surveyor General Corner, Poeppel Corner, Cameron Corner, MacCabe 
Corner ja Haddon Corner, kusjuures vaid üks osariik omab kõigi nende viie piirinurgaga kokkupuudet. Milline? 
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41. Seda modelli on saatnud väga suur edu – näiteks valiti ta 16 tippmodelli hulka, kes poseerisid iga-aastases Sports 
Illustratedi bikiiniväljaandes; just tema on Maybelline'i uus reklaamnägu ja kõneisik (järgnedes sellistele nimedele nagu 
Christy Turlington ja Jourdan Dunn); ta osales koos oma parima sõbranna Taylor Swiftiga viimase uusimas muusika-
videos “Bad Blood”; ta on osalenud loendamatutel moeetendustel ja poseerinud rahvusvaheliste moeajakirjade kaantel. 
Ta alustas oma modellikarjääri vaid kaheaastaselt, poseerides Guessile? Sama brändi esindab ta modellina ka praegu, 18 
aastat hiljem. Tema isa – Mohamed - on sündinud Nazarethis (tookord Briti Palestiina, praegune Iisrael). 

                 41.                    42. 
42. Milline joonissari (oli eetris 1997-2010)? Loojad Mike Judge (andis pereisa Hankile ka hääle) ja Greg Daniels. Räägib 
Texase perekonnast (perekonnanimi on ka osast sarja nimest) ja nende naabritest, kes elavad väljamõeldud linnas Arlen. 
 

43. Kes on kinnitatud Eesti kaitseväe juhataja ametisse kõige madalama auastmega ehk kolonelleitnandina? See juhtus 
20 aastat tagasi. Mees on olnud ka Eesti maaväe ülem 
 

44. Kirurgias nimetatakse seda bariaatriliseks operatsiooniks. Neid tehakse alati üldnarkoosis ja enamus laparos-
koopiliselt.  On näiteks sleeve, bybass ja plikatsioonimeetodid.  Millised inimkeha organid on operatsioonide objektid?  
 

45. Jüri Nesseli üks lemmikautor oli Oskar Luts.  Loomulikult jäädvustas Luts ennast Eesti kirjanduslukku põhiliselt Tootsi 
ja Kiire lugudega. Kuid mitte ainult. Pärast sügist 1944 ilmus suuri originaalteoseid Lutsu sulest vähe. Aasta hiljem nägi 
trükivalgust Ernst Kollomi illustreeritud 212-leheküljeline jutustus.  Algne pealkiri “Koosna...”. Mis pealkiri oli teosel 
ilmudes? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

46. “Liivimaa kroonika või ajaloo” nime all on ilmunud palju teoseid.  Tuntumad on Läti Henriku, Hoeneke, Russowi, 
Renneri ja Kelchi omad. Aastal 2010 ilmus Johannes Esto Ühingu väljaandel esimest korda täielikult eesti keeles kroonika 
aastatest 1158-1610. Tõlkis Jaan Unt. Autor oli 17. sajandi alguses Viljandis tegutsenud katoliku praost. Kes? Küsitava 
kroonikakirjutaja nimi on peaaegu üksühene aastatel 1877-1929 elanud Läti punase väejuhi omaga. 
 

47. Protokoll MM-i finaalmatšist: Final Match: Conrad-Butkin 1st set: R-R, R-P, R-S, P-R; 2nd set: R-S, P-P, P-P, P-R. Mis ala 
maailmameister selgus nii? Sarnast mängu kirjeldati juba Wuzazu raamatus, Mingi dünastia sõjapealikud armastasid 
mängida shoushiling`it, mis on tunnistatud küsitava mängu eelkäijaks. 
 

48.  Millisel Aafrika riigil ühtib nii riiginimi kui riigikeel? Arvestada vaid neid riike, kus kehtib ametlikult vaid üks riigikeel. 
Näiteks Ruandas kus on kolm riigikeelt – ruanda (kinyaruanda), prantsuse ja inglise ning Svaasimaal kus on kaks – svaasi 
(sisvati) ja inglise jne., arvesse ei lähe. Seetõttu piisab vastuseks vaid ühe riigi nimetamisest. 
 

49. 2004 töötati välja projekt nimega PiSUAR (originaalis – ПiСУАР) (projekt jäi pooleli ja tänaseks on lõpetatud). Millised 
ebardlikud moodustised asuvad praegu sellel, nime järgi üsnagi „haisval“ territooriumil?  

  50. Kelle Lõuna-Eesti teemalisi maastiku-
maale näete? Ta elas aastatel 1918-98; sama perekonnanime kannab ka mullu novembris 90.sünnipäeva tähistanud 
Tartu dirigent 
 
 



51. Kaasaja tuntud filosoof Hans Lenk (sünd 1935) saab väita, et on igatpidi antiikaja filosoofi Platoni täievoliline 
järglane. Nimelt sarnaselt Platoniga on ka Lenkil näidata ette olümpiavõit, seda 1960 Rooma mängudelt. Mis alal? 
 

52. Hillar Nahkmanni üks lemmikspordialasid oli mäesuusatamine, mida ta andunult jälgis.  Jaanuaris suri vaid 55-aasta-
selt  1984. aasta taliolümpial Sarajevos mäesuusatamise kiirlaskumises olümpiavõitjaks kroonitud ameeriklane.  Mees 
tegi Sarajevos ajalugu, sest temast sai esimene kiirlaskumise olümpiavõitja, kes pole pärit riikidest, mida ümbritseb Alpi 
mäestik. Samuti oli ta esimene ameeriklasest mäesuusatamise olümpiakuld. Kuus aastat pärast mänge tõmbas USA 
spordimees karjäärile joone alla, ehkki oli vaid 30-aastane.  Kes? Sama perekonnanime kannab ka üks skandaalne 
jooksja.  
 

53. Francis Bacon (1561-1626) väitis enne surma, et ta on teaduse ohver nagu Gaius Plinius Secundus. Plinius Vanem sai 
surma siis, kui ta tahtis Vesuuvi purset lähemalt vaadelda. Bacon suri küll külmetuse tagajärjel, kuid millise katse taga-
järjel ta ennast külmetas? 
 

54. Pildil on taim, mille perekonda kuulub umbes 360 liiki ja mis on levinud peamiselt Aasia, Euroopa ja Ameerika mandri 
mäestikes ning parasvöötmes. Eestis on neist levinud 2 liiki: sinine- ja südame … . Ladinakeelne perekonnanimi on 
Gentiana, vastake aga eestikeelset perekonnanime 

     54.             55. Kes on pildil? 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

56. Piiblis on mainitud ka iisraellaste Egiptuse orjapõlvest päästja Moosese isa ja naisprohvetist õde. Kes need olid? 
 

57. Millise militaarse kõlaga mineraalirühma kuuluvad almandiin, grossulaar, andradiit, püroop? Neid on veelgi. 
 

58. Graiad ehk hallid naised olid Phorkyse ja Keto tütred Deino, Enyo ja Pemphredo. Nad olid sündimisest peale vanad, 
kuigi punapõsised. Neil oli kolme peale üks … ja üks … . Millised sõnad sobiksid lünka?  
 

  59. Nimetage see India osariik, mis on rahvaarvult maailma suurim 1. astme 

haldusüksus ja kus elab umbes 200 miljonit elanikku. Osariigi pealinn on Lucknow, kuid suurim linn on Kanpur.  Osariigis 

asuvad sellised pühakohad nagu Varanasi ja Kushinagar. Osariigi nimi hindi keeles tähendab „Ülemine osariik“. 

60. Kes laulab? 
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61. Saku vald sõlmis 2007 sõpruslepingu ja nüüd ka õpilaste vahetuse koostöömemorandumi ühe Jaapani linnaga. See 
linn on Jaapani kõige „sisemaalisem“ linn, sest ta asub kõige kaugemal mistahes mererannast. Mis linn? 
 

62. Kõige enam on selle maa meistritiitleid võitnud Newtown United (16 korda), Village Superstars (6) ja Garden 
Hotspurs (6). Kõik nad on selle riigi pealinna jalgpalli meeskonnad. Meistreid on sellel maal selgitatud alates 1980. 
Tegelikult toimus selle maa koondise esimene matš 1938 kui riik polnud veel iseseisev ja kandis ka mõnevõrra 
teistsugust nime. Suurimaks võiduks on 10:0 (1992) ja suurimaks kaotuseks 0:8 (2004). Kuulsaim vutimees sellel maal on 
Keth „Kayamba“ Gumbs, kuid veelgi tuntum sportlane on jalgrattur Kathryn Bertine. Aga riigi parimal sportlasel on ette 
näidata koguni maailmameistritiitel. Mis riik? 
 

63. Oleme harjunud, et Rolling Stones´is mängib trumme Charlie Watts.  Nii oli see ka Tallinna kontserdi ajal 1998. Kui 
mees pole siiski ansambli esimene trummar. Ta ühines rollingutega alles jaanuaris 1963. Esimesel kontserdil Londoni 
Marquee Clubis 12. juulil 1962 lõi trumme hoopis Michael Avory.  Hiljem sai temast tuntud Briti ansambli liige ning püsis 
selle ridades aastani 1996 ehk ansambli lõpuni. Koosluse vedajad olid vennad Davised. 1990 saadi koht Rock´n Rolli 
kuulsuste hallis ja 2005 ka Briti Rockikuulsuse hallis. Ehk aitab ka see, et küsitava ansambliga täpset samasugust pere-
konnanime kandis aastakümneid Keila koolis töötanud nõudlik matemaatikaõpetaja või see, et  samanimeline oli ka üks 
legendaarne suusaperekond . Milline nimi?  
 

64. Pildil on nn tuleviku auto embleem ja mudel. Mis marki see auto on? Selle auto üheks eripäraks on see, et sama alus-
vankri baasil muutub auto kas sedaaniks või mikrobussiks ja on võimalik valmistada veel mitmeid muid variante. 

            64.  
 

65. Kaks hauda, kaks kuju, aed, tempel ja navigatsiooni agregaat (mehhanism)  – mis need kõik koos on? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
66. Chicago restoranis Moto valmistatakse omapäraseid toite. Peakokk Homaro Cantu on muutnud näiteks tavapärase 
nachose ja juustu toidu magustoiduks, tortillad koosnevad magusast maisist ja puuviljakoogist, grillpraad aga Mehhiko 
tumedast šokolaadist ning Monterey Jacki nime kandev toit lämmastikuga ülevalatud mangost, mis sulades selle tõttu 
pritsib. Saate tellida ka Caesari salatit supina. Kuidas nimetatakse aga seda, mis küpsetatakse jahust ja serveeritakse 
külalisele kõigepealt? 
 

67. Hiljuti oli lauljannal Dolly Partonil juubel (ise teate milline!). Sel puhul tasub meenutada tema panust ka muus vallas: 
kloonitud lammas Dolly, vene tank T-72A „Dolly Parton“ ja T-72B „Super Dolly Parton“, Tennessee osariigis asuv 
lõbustuspark Dollywood jne. Dolly Parton on öelnud ka seda, et „mul on väikesed jalad, sest varjus ju midagi ei kasva“. 
Millele ta viitas? 

 67.     68. 
68. Tänavune aasta on kuulutatud Merekultuuri aastaks. Seetõttu ei saanud sellest teemast mööda minna. Kes on teose 

Tallinn ja meri autor? Kaudselt on tema pere olnud seotud ka kilvaga ehk mälumänguga (Robert Helde lemmikkunst-
nik). 
 

69. 2009 üldlaulupidu toimus deviisiga „Üheshingamine“, 2011 noortepidu deviisiga „Maa ja ilm“ ning 2014 üldlaulupidu 
deviisiga „Aja puudutus. Puudutuse aeg“. Millist deviisi kannab tuleva aasta suvel toimuv 12. Noorte laulu- ja tantsu-
pidu? 

Kohtume järgmisel Keila Klassikul 2036.aastal!  Olge õigeaegselt kohal !         
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Vastused: 
1.käsipall; Kehra on üks Eesti käsipallikeskuseid 
2. GAG – Gustav Adolfi Gümnaasium Tallinnas, ka Majesteedi kool; Eesti vanim õppeasutus (kool avati pidulikult 
6.06.1631; Tartu ülikool asutati aasta hiljem – 30.06.1632); kooli esimene nimi oli Tallinna Gümnaasium, hiljem veel 
Rootsi Kuninglik G, Linna Keiserlik G, Tallinna Kubermangugümnaasium, Nikolai I G, Tallinna Linna Gustav Adolfi G, 
Tallinna I Keskkool 
3. Pakri saarte vahelt ja ümbrusest 
4. Aida trompet 
5. Ronimisministeerium; omanikuks Mikael Orkomies; tegemist on spordirajatisega, kus asub 2500 ronimisnukki, mida 
aeg-ajalt asetatakse uut moodi, et kasutajatel igavaks ei läheks   Vihje: Postimees 3.12.2014 
6. Afganistan 
7. Sherlock Holmes (ja doktor Watson)  Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (телесериал); 
1981,1983,1986,2000; (esimene film juba 1979)    
8. Benito Mussolini ehk Il Duce (juht); Lacplesise sõjaordeni ja Eesti Vabadusristi III järgu autasu kavaler (1925) 
9. tegemist on Kazimir Malevitši maailmakuulsa tööga „Must ruut“; selle töö alt avastati kaks tööd, üks kubofuturistlik, 
teine supermaatiline; lisaks leiti musta värvi alt Malevitši kiri „Битва негров ночью“ (Neegrite võitlus öösel), mis viitab 
sellele, et kunstnik sai inspiratsiooni prantsuse seltskonnategelase ja „musta huumori“ harrastaja Alphonse Allais` 1882 
joonistatud naljatööst „Neegrite võitlus kesköösel pimedas koopas“ ; Malevitš maalis selle 1915 
10. mustad; isegi veri on üli-tumepunane 
11. Leena; jõe järgi, mis kuju tagaplaanil voolab; linn asub Oljokma suudmes Leena jõkke 
12. Husqvarna kaubaveoratas, 1939; praegune põhiline toodang: mootorsaed, ketaslõikurid, lumepuhurid, muru-
niidukid, raideid, trimmerid jne. 
13. selfie (selfy) ehk enekas 
14. paavstiks valituna ei muutnud oma nime, olles paavstiks Marcellus II nime all;  
15. Virmalised 
16. Marta Laan; mänginud näiteks Tšehhovi Kirsiaias nii Anjat (2011) kui Dunjašat (2012) ja Kolmes ões Irinat (2012) 
17. Euroopa maja; 1998 moodustati Irkutskis sellenimeline asutus rahvusvaheliste ürituste läbiviimiseks 
18. silmiksuru Smerinthus ocellatus 
19. Bratislava Slovan 
20. laskis end ristida       History of Poland during the Piast dynasty 
21. Nina Ricci          Wikipedia, vene viki. 

22.  noodijoonte tõmbamiseks; Noligraph 
23. enklaave         Indo-Bangladesh enclaves 
24. ENSV teeneline treener Endel Nelis, Sten Priinitsa vanaisa; filmi „Vehkleja“ peategelase (mängib Märt Avandi) 
prototüüp 
25. Angela Merkeli romb;      
26. tegemist on suure puuga, mis on järves vertikaalselt enam kui sada aastat (vähemalt aastast 1896) ringi hulpinud; 
tänu järve külmale veele on puu üsna hästi säilinud; tüvi on umbes 9m pikk ja selle läbimõõduks on 60cm; üle veepinna 
ulatub 120cm; arvatavalt on tegemist tsuugaga; tüve veealusel osal kasvab vesisammal (foto illustreerimiseks)              
27. unniloktium (un = 1, nil = 0, okt = 8); Systematic element name 
28. hiidvöödik Cortinarius praestans ; vöödik – 1p 
29. Tšehhov; Anton Tšehhovi tuntud teos Kajakas on ajendanud linna vapi ja lipu kujunemisel; linn asub 52km Moskvast 
lõunapoole 
30. Lätis Kuldiga (ainsuse kaasaütlev sõnast "kult") ja Leedus Utena (ainsuse olev sõnast "utt") 
31. prooton ja elektron 
32. Atlanta; Tbilisi on Georgia riigi pealinn, Atlanta aga Georgia osariigi pealinn; Tbilisil on USA-s veel teinegi sõpruslinn – 
San Antonio aga see on asutatud 1718 ja sõprussidemed loodi 1994 
33. Dresden                Bombing of Dresden in World War II. 
34. kasetriibik 
35. Haix; ettevõtte deviis „Kaitsta neid, kes kaitsevad meid!“ 
36. mandril; halvustav nimi Lihula ja Puise mehe kohta, millest on kujunenud üldnimi suuremaa inimese kohta 
37. Näkimadalad, H. Sergo samanimelise romaani ainetel; lavastas Olav Neuland.  
38. meskaliin 
39. Ülo Kiple; Haigusteravi … autor 



40. South Austraalia ehk Lõuna Austraalia (pealinn Adelaide); 3 nurgaga on kokkupuude Queenslandil,  2 nurgaga 
Põhjaterritooriumil (NT) ja Uus Lõuna Walesil (NSW) ning ühega Lääne Austraalial (WA) ja Victorial; Tasmaania asub 
eraldi saarel ja Canberra pealinna regioon ei puutu kokku ühegagi neist nurkadest  
41. Jelena Noura „Gigi“ Hadid 
42. King of the Hill (perekonnanimi Hill) 
43. Johannes Kert, hilisem kindralleitnant ja praegune Riigikogu liige 
44. magu ja peensool. Tegemist on maovähendamise ja peensoole lühendamise lõikustega, mille eesmärk on rasvumise 
tõkestamine 
45. Jüri Pügal  
46. munk Dionysius Fabricius; punakomandör Janis Fabriciuss (1877-1929) 
47. kivi-käärid-paber; kivi (Rock) võidab käärid (Scissors), käärid võidab paberi (Paper) ja paber võidab kivi; shoushi- 
ling on tõlkes „käega kamandama/juhtima; jaapani variandi nimeks on dzjan-ken või indzjan 
48. riik – Somaalia, keel – somaali; üks riigikeel, mis ei ole inglise, prantsuse, hispaania või portugali keel on veel vaid 
Etioopial (amhara keel) ja mõnel Põhja-Aafrika riigil (araabia keel) aga nendes ei ühti riigi ja keele nimi 
49. nn. Donetski ja Luganski RV-d ; tegemist oli projektiga, mille alusel oleks Kagu-Ukraina Donetski ja Luganski oblastid 
moodustunud Ukraina koosseisus omaette autonoomse vabariigi – Південно-Східна Українська Автономна 
Республіка 
50. Johannes Uiga 

51. sõudmine; Saksamaa 8-paadi koosseisus 
52. Bill Johnson 
53. ta toppis kana lund täis, et näha kas kanaliha saab niiviisi säilitada 
54. emajuur 
55. Ernst Kaltenbrunner    
56. Amram ja Mirjam 
57. granaadid 
58. silm ja hammas; Perseus varastas nende silma ega andnud enne tagasi, kui oli neilt saanud abi võitlemiseks Medusa 
vastu 
59. Uttar Pradesh  
60. Helen Lokuta 
61. Saku linnaga Jaapanis, Nagano prefektuuris, 101 000 el.  
62. St Kitts and Nevis, kellega hiljuti mängis ka Eesti koondis, küll edukalt võites 3:0 
63. The Kinks; vennad Hain ja Tõnu Kinks  
64. Faraday Future FF 
65. 7 maailma imet – 2 hauda: Cheopsi püramiid Egiptuses ja Halikarnassose mausoleum, 2 kuju – Zeusi kuju Olümpias 
ja Rhodose koloss, aed – Semiramise rippaiad Babülonis, tempel – Artemise tempel Ephesoses, navigatsiooni agregaat 
ehk mehhanism – Pharose tuletorn Aleksandria sadamas; tänaseni on säilinud vaid Cheopsi püramiid 
66. menüü; selles restoranis on ka menüü söödav  (jahutoode – 0p)   
67. oma suurtele rindadele, mis varjavad päikest nii et, see ei paista jalgadele 
68. Peeter Ulas; vend Tiit Ulas oli aastaid Mnemoturniiri meeskonna koosseisus; Tallinn ja meri (pehmelakk; 1974; Eesti 
Kunstimuuseum) 
69. MINA JÄÄN! 
 

   Keila Klassik 2016         Eesti paariskilva karikasarja võistlus   20.02. 
              Allar Viivik – Toivo Lodjak – Taivo Rist – Alvar Niglas – Tenno Sivadi  
 

                                                                                                                                
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Lisad: 
Georg Wilhelm Richmann (1711–1753), füüsik,  Peterburi TA akadeemik 1741 

Thomas Johann Seebeck (1770–1831), füüsik,  Preisi TA akadeemik 1814 

Ferdinand Johann Wiedemann (1805–1887), keeleteadlane,  Peterburi TA akadeemik 1857 

Carl Friedrich Schmidt (1832–1908), paleontoloog ja botaanik,  Peterburi TA akadeemik 

Ernst Öpik (1893–1985), astronoom,  Eesti TA akadeemik 1938 

Artur Luha (1892–1953), geoloog,  Eesti NSV TA akadeemik1946 

August Vaga (1893–1960), botaanik,  Eesti NSV TA akadeemik1954 

Armin Öpik (1898–1983), geoloog,  Austraalia TA akadeemik 1962 

Arnold Veimer (1903–1977), majandusteadlane,  Eesti NSV TA akadeemik 1967 

Paul Ariste (1905–1990), keeleteadlane,  Eesti NSV TA akadeemik 1954 

Arnold Humal (1908–1987), matemaatik,  Eesti NSV TA akadeemik 1951 

Heinrich-Wilhelm Laul (1910–1991), ehitusteadlane,  Eesti NSV TA akadeemik 1989 

Ilmar Öpik (1917–2001), ehitusteadlane,  Eesti NSV TA akadeemik 1972 

Valdar Jaanusson (1923–1999), geoloog,  Eesti TA välisliige 1991 

Elmar-Ants Valdmann (1928–2005), füsioloog,  NSVL Põllumajandusteaduste akadeemik 1983 

Dimitri Kaljo (s 1928), geoloog,  Eesti NSV TA akadeemik 1989 

Leo Mõtus (s 1941), informaatik,  Eesti TA akadeemik 1993 

Eve Oja (s1948), matemaatik,  Eesti TA akadeemik 2010 

Martin Zobel (s 1957), ökoloog,  Eesti TA akadeemik 2010                          19 AKADEEMIKUT 

     13. 10.    25. Merkeli romb  
 

 26.     7.    40. 
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