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1. See sotsiaalmeedia äpp võimaldab jagada naljakaid/intrigeerivaid pilte 

enda valitud sõpradega nii, et nad saavad kuvada seda teatud sekundite 

jooksul, seejärel kustub see seadmetest ja serveritest. Ennekõike on see 

äpp populaarne noorte seas. Maailmas saadetakse päevas selle äpi 

kaudu üle 400 miljoni pildi või video. Mis äpp? 

 
2.  Eesti siseministri ameteid on pidanud paljude teiste seas nii Konstatin Päts, Mart Laar kui Edgar 

Savisaar. Praegu on siseministriks Hanno Pevkur. Väärikas meeste nimekirjas on aga ainult üks 

naine, kes on seda ametit pidanud. Kes? 

 

3.  Seda ühendust peetakse vanimaks kodanikeühenduseks Eestis - ühendust esmamainiti kirjalikes 

allikates 1326. aastal. Valdav osa ühendusse kuulunuist olid sakslased, ennekõike koondas see 

tubaseid tegijaid, kelle töö- ja elukoht oli linnas. Pühakule, kelle järgi ühendus nimetati, ei ole ei 

Tallinnas ega kogu Vana-Liivimaal midagi muud nimetatud. Ühendus saadeti laiali 1922 aastal. 

Kaasaegsetele on see tuntud ennekõike ühendusele kuulunud majaga, mis asub Tallinnas aadressil 

Pikk 20/Pühavaimu 5. Mis ühendus? 

 

4. Sellel korvõieliste sugukonda kuuluval taimel on palju 

rahvapäraseid nimetusi, näiteks hundihammas, 

haihammas, jäärasarved, kassiküüned, kollased roosid, 

kringlilill, küütselill, sikusarved, päevakollased, 

rõngasroos jne. Selle vähenõudliku taime looduslikuks 

levialaks on Euroopa, Eestis kasvatatakse ennekõike 

kultuurtaimena. Seda taime peetakse truuduse ja 

sümpaatia sümboliks. Eestis on see ka tuntud ravimtaim, 

ennekõike oma põletikuvastaste ja valu vaigistavate 

omaduste poolest, sellest keedetakse teed, valmistatakse 

tinktuure ning tehakse salve. Mis taim? 

  

 

5.  Ansambel! 
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6.  Sellel Läänemere saarel on väga värvikas ajalugu. Saare asustasid friisi kalurid, aastast 1714 

kuulus Taanile, aastast 1807 Suurbritanniale, kes selle 1890.a. Sansibari saare vastu 

Saksamaale kinkis. I ja II Maailmasõja ajal ja nende vahel oli saarel Saksa merejõudude baas. 

1945 hõivasid saare liitlased ja 1952. aastaks oli saar maatasa tehtud. Siis anti see Saksamaale 

tagasi, sellel asuv linn taastati ja praegu on saarel kuurort ja linnukaitseala. Saarel on üles 

kasvanud kirjanik James Krüss, kelle tuntud raamatu „Minu vaarisa ja mina“ tegevus toimub 

seal ning saarel saadud muljete põhjal kirjutas oma klaveriteose „Walpurgi burlesk“ Rudolf 

Tobias. Mis saar? 

 

7. Selle taime marja sõi Persephone Hadeses, mistõttu oli see Kreekas rumaluse jõudude sümbol. 

Hiinas oli see viljakuse sümbol ning prohvet Muhamedi järgi puhastas hinge kadedusest ja 

vihast. See on üks vanimaid kultuurtaimi, mida kasvatatakse viljapuuna umbes 5000 aastat. 

Punast, mahlakat, C-vitamiiniderohket viljaliha kasutatakse karastusjookide ja veinide 

valmistamisel, taim on hinnatud ka ravim- ja ilutaimena. Nimetage see taim. 

 

8.  1909 asutasid Walter Huth ja Otto Wiener 

Berliinis väikese lennumasinaid tootva firma. 

Kui 1913 palgati peainseneriks Ernst Heinkel, 

spetsialiseeruti sõjalennukite tootmisele. 

Mudeleid märgistati tähtede ja Rooma 

numbritega, enimtoodetud mudeliks jäi hävitaja 

D.V (pildil), millel tegi tegusid ka Hermann 

Göring. Samas kritiseerisid Saksa õhuässad 

lennuki halba manööverdamisvõimet, soovida 

jättis ka mootor. Peale sõja lõppu korralikult 

jalgu alla ei saadudki ning 1931 mindi iseseisva 

firmana hingusele. Kui lennukid suurt midagi 

ei ütle, siis tasub mõelda maailma vanimale 

teadaolevale vabas looduses elavale linnule. 

Mis firma?  

 

 

9.  Kreeklasest arstiteadlane Georgios Nikolaou Papanikolaou (1883–1962) tuli hamstreid uurides 

1923. aastal olulise järelduseni, et emakakaelavähki on võimalik diagnoosida väga lihtsa 

prooviga. Inglise keeles on selle testi nimi SMEAR, kuidas tuntakse seda testi meil? 

 

10. 

 

Küsime meest (1972), kellele tänavu on 

omistatud Tuglase novellipreemia ning ka 

Gustav Suitsu luulepreemia.  Esikkogu 

"Barbar Conan peeglitagusel maal" oli Betti 

Alveri debüüdipreemia nominent, 2015 

omistati talle ka Juhan Liivi luuleauhind.  

Argipäeviti töötab ta A. Le Coqi õlletehase 

tootmises vahetusjuhina. Kes? 
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11. Aleksei Turovski on rääkinud, et vastupidiselt levinud arvamusele kaslased vett ei karda. Küll aga tuleb 
neil märjaks saanud käpad kiiresti kuivaks saada. Miks?  

 

12. Santiago de Compostela katedraal on Jeruusalemma ja Rooma kõrval kristlaste jaoks üks 

olulisemaid palverännusihtpunkte. Eestlastel pole nüüd aga tarvidust nii kaugele rännata, sest 

siingi on valminud 460 kilomeetri pikkune palverännutee Eestis.  Kust saab kodumaine 

palverännutee alguse, kus lõpeb? 

 

13. Kunstnik? 

  

14. Aastal 1999 käivitus USA raamatukogudes lühendi READ järgi tuntud programm, mis muutus 

kiirelt populaarseks ning tõstis uuringute järgi märgatavalt laste lugemisoskust. 

Pilootprojektina rakendati küsitavat Eestis esmakordselt 2013 a Tallinna Keskraamatukogus, 

tänaseks on sellega liitunud näiteks Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Saare Maakonna 

Keskraamatukogu, Valga Keskraamatukogu, aga ka Tartu Linnaraamatukogu. Eestis 

kasutatakse küsitava kohta üldjuhul ühesõnalist nimetust, mida küsimegi. Mis nimetus?  

 

15. Kes on kuuldava muusikapala sõnade, kes viisi autor? 
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16. Mullu novembris esietendus Vabal Laval etendus "Sugu:N", mis oli ühtaegu nii teatritükk kui ka 

sotsiaalkampaania, mis juhtis tähelepanu meeste ja naiste palgalõhele.  Tippnäitlejad Evelin 

Võigemast, Mari-Liis Lill, Ursula Ratasepp ja Hilje Murel lasid end etenduse promoks fotograaf 

Toomas Volkmannil pildistada, kuid neid fotosid reklaamiks algselt mõeldud idee kohaselt 

kasutada ei lubatud. Miks? 

 

17. 1514 toimetati Lissaboni üks loom, keda poldud Euroopas nähtud 3. sajandist. Loom elas 120 

päevase merereisi üle, kuigi pidi toituma harjumatutest heinadest ja õlgedest. Siis tuli kuningas 

Manuel I idee panna loom elevandiga elu ja surma peale võitlema. Suurest verevalamisest ei 

saanud asja, sest elevant sattus rahva röökimisest paanikasse ja põgenes areenilt. Seejärel 

otsustati loom saata kingiks paavstile, kuid laev läks tormis põhja. Siis tiriti looma korjus veest 

välja, tehti topis ja saadeti see Rooma. Paavsti õlgi täis topitud peletis mõistagi ei rõõmustanud. 

Järgmine kord nähti seda looma Euroopas elusalt alles 1684. a. Mis loom? 

 

18. 

 

Näitleja? 

19.  See klubi on Lõuna-Ameerika tähtsaima jalgpallisarja Copa Libertadores valitsev tšempion, 

ehkki koduriigi meistrivõistlustel jäädi selsamal 2015. aastal alles 9. kohale. Tõsi, 2014.a. võideti 

nii Torneo Final kui Superfinal ning õigupoolest ollakse koduliigas läbi aegade edukaim 

tiitlinoppija. Klubi särki on läbi aegade kandnud sellised ässad kui Alfredo di Stefano, Enzo 

Francescoli, Mario Kempes, Daniel Passarella, Gonzalo Higuain, Hernan Crespo, Javier 

Mascherano, Ariel Ortega, David Trezeguet, Radamel Falcao jt. Mis klubi? 

20. Ühe Tartu asutuse ukse kohale on kirjutatud „Tempus est ludendi“. Tõlkes on vihje ka asutusele 

endale. Mida see lause tähendab ja mis asutusega on tegu? 

 

  



Tartu meistrivõistlused üksikmälumängus (13.04.2016) 

 

21.  

 

Ta oli Viiralti järel üks väheseid eesti kunstnikke, kelle 

loomingulised avaldused kasvasid välja kaasaegsest 

linnakultuurist, reisielamuste eksootikast, inimeste ja 

võõraste kultuuride eripäradest ning ka kodumaisest 

maalitraditsioonist ja vahetust looduselamusest. Kuigi 

eestlastest kunstnikke piiri taha väga ei lubatud, siis 

tema külastas alates 1950-ndatest korduvalt riike Lääne-

Euroopas ja ka kaugemale on nimetatud omamoodi 

imeks. Nõukogude Liidu Kunstide akadeemia 

korrespondentliige, Firenze Kunstiakadeemia auliige. 

Pildil 1966. aastal sündinud töö "Colosseum". Kes (1915 

– 2011)?  

 

22. Maailmakuulus alkoholi tootev firma rajati Prantsusmaal 1743. aastal, Muddise mõisa viinaköök 

kanti Revali kreisi vastavasse registrisse 1794. aastal. Esimene on maailmas oma joogiga 

turuliider, teise väitel on tema toode Eestis vanim omasugune.  2014. aastal vaidlustas esimene 

firma teise kaubamärgi vaatamata sellele, et toodetavad joogid on täiesti erinevad. Millised kaks 

jooki/kaubamärki, mille kirjapilt on erinev, ehkki hääldus sama, vaidlusse sattusid? 
 

23. Selle spordiala rahvusvahelise alaliidu president on Carlo Croce; tema isa oli sama spordiala juht 

1969-1986. Londonis 2012 krooniti sel alal olümpiavõitjaks 16 sportlast, nende seas nt Dorian 

van Rijsselberghe, Xu Lijia, Max Salminen ja Nathan Outteridge. Medalirõõmu jagus 15 riigile. 

Eestil on olümpiamedalirõõmu olnud varasemast ajast. Olgu Sport24.ee vahendusel antud ka 

väike läbilõige eelmise aasta Eesti meistrivõistluste võitjaist: John Kaju, Betti Vainküla, Johanna 

Poksi, Mikk ja Ingrid Köösel, aga ka Pjotr Pryžbyosk,  Pyry Itkonen ja Per Joakim Hoppe. Mis 

spordiala? 

 

24. Selle terminiga tähistatakse ühtviisi nii fantaasiarikast geomeetrilistel mustritel ning taimede ja 

puude vartel, väätidel, õitel ja lehtedel põhinevaid ornamente; balletipoosi (seis ühel jalal, teine 

jalg rõhtsalt taha sirutatud) kui ka lõbusat, rikkalikult kaunistatud meloodiatega muusikapala 

(näiteks Debussy loomingus). Nimeta termin! 

 

25. Vanemuine oli kolmas teater maailmas, kellele anti õigus tuua lavale oma versioon kuulsast 

muusikalist Ooperifantoom ning poolteist aastat tagasi see esietenduski. Kuulete nimitegelase ja 

Christine´i duetti ühe võimaliku peategelaste paari esituses. Meeshääl Kalle Sepp peab ilmselt 

veel mõned ülesastumised tegema, et teda mälumängus küsida. Küsime aga kahte teist selle 

etendusega seotud olulist inimest. Kes on kuuldav naishääl ning kes etenduse muusikajuht? 

Olgu lisatud, et muusikajuhile jäi see töö Vanemuiseks viimaseks. 
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26. Kui 2009. aastal Kopenhaagenis valiti nelja kandidaadi 

vahel 2016. aasta suveolümpia korraldajat, siis mis linn 

sai nn. „teise koha“? Otsustavas voorus sai Rio de 

Janeiro 66 häält ning tema oponent 32. Tegu on linnaga, 

kus olümpiat varem korraldatud pole, ehkki sellele on 

oldud võrdlemisi lähedal – 1972. aasta mängude valikul 

jäädi teiseks ning 2012. ja 2020. aastal kolmandaks. 

Näete ka linna lippu. Mis linn? 

 

27. See vürts sai oma nime oletatavasti Guajaanale kuuluvate Kuradisaarte sadamalinna järgi, kus 

omal ajal oli ka kurikuulus kurjategijate väljasaatmispaik. See on iseloomulik peamiselt 

Lõuna-Ameerika ja kreooli köögile, kuid seda kasutatakse ka paljude india ja aasiapäraste 

toitude valmistamisel. Tegu on äärmiselt terava vürtsiga, mida ei soovitata kasutada näiteks 

kurgu-, söögitoru-, mao- ja soolestiku lahtiste haavade puhul. Samas on selles rikkalikult C- 

ja A-vitamiine, mistõttu on see hea tarbida gripiperioodil. Ülekaalulistele soovitatakse seda, 

sest selles olev kapsaitsiin kiirendab ainevahetust koheselt pärast tarbimist ning tekitab 

täiskõhutunde. Eestis turustatakse seda enamasti pulbrina. Mis vürts? 

 

28. Küsitav lihtne kaardimäng sai tuntuks Prantsuse kuninga Charles VIII ajal. Kolmest 

versioonist on tuntuim ……….. chemin de fer. Kasiinos mängitakse 6 kaardipakiga, 

eesmärgiks on koguda kätte võimalikult rohkem punkte kaarte ükshaaval juurde võttes. Kui 

summa ületab 10 punkti piiri, kümned nullitakse (6+7=13=3). Kaardid 2-9 annavad oma 

nominaalväärtuse punktid, 10 ja pildid aga 0 ja äss 1 punkti. Mis kaardimäng?  

 

29. 
Küsitavat Eestiski arvukalt pesitsevat lindu Aegithalos caudatus ei 

ole võimalik ühegi teise meie linnuga segi ajada – ta meenutab 

pisikest kohevat lumepalli, mille otsa on torgatud pikk saba. Linnu 

kogupikkus on 13-15 cm, sellest saba pikkus 7-9 cm ehk linnu 

saba on isegi pikem, kui terve keha koos peaga. Isas- ja emaslind 

on sarnased. Mis lind? 

 

 

30. „Vaim on jälle linnale laskunud 

hakkide munad praksuvad kõrgel okstes 

jõe ääres praksuvad pungad 

ülal – kuule võrdlemisi lähedal 

avab ja suleb toomkirik oma raskeid uksi 

sel ööl 

saavad ta vanad müürid 

mu varju tagasi“ 

Kelle (sünd. 1956.a.) luuleread? 
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31. Arvatakse, et esimene suitsiiditerrorismi juhtum leidis aset Venemaal, mil enesetaputerrorist lasi 

1.03.1881. õhku küsitava mehe. Seejuures oli varem seda meest püütud tappa vähemalt seitsmel 

korral: kolm korda oli teda tulistatud, kaks korda püütud õhku lasta tema rongi ning üks kord 

tõlda, õhku üritati lasta ka Talvepaleed, kuid mees ei saanud kordagi isegi vigastada. 

Isevalmistatud nitroglütseriiniga täidetud pommi heitis tema jalge ette aga poola revolutsionäär 

Ignacy Hryniewiecki. Nii küsitav mees kui terrorist surid mõned tunnid pärast plahvatust. Kes? 

 

32. 

 

 

 

Kes on 

kunstnik? 

33. Selle kivilinnuse esimene järk valmis 1225. a., 

esimeseks valdajaks oli Hermann von Buxhövden, 

nähtava kuju sai ilmselt 1360 aasta paiku. Linnuse 

ülemises hoovis asus ainulaadne suur lohk, mida 

kasutati veereservuaarina. Omapärane oli linnuse saatus 

– 15. sajandi algul toimus linnuses hiigeltulekahju pärast 

mida ta kaitserajatisena hüljati, kuna endisel kujul jäi ta 

võidukäiku tegevate tulirelvade vastu nõrgaks ning 

taastamisel ei nähtud mõtet. Praegu on linnusest näha 

üksikud müürikatked. Mis linnus? 

 

 

34. 1986. aastal, ilmselt päeval, kui maailma majanduses midagi uudisväärtuslikku ei toimunud, 

pakkus ajakiri The Economist välja viisi, kuidas selle abil eri valuutade ostujõudu võrrelda. 

Näiteks: kui jagada Ameerika Ühendriikide ... dollarites Suurbritannia ... hinnaga naeltes ja 

korrutada see vahetuskursiga, on tulemuseks valuutade umbkaudne suhteline väärtus, millest näha, 

kas üks on teisega üle hinnatud. Kirjeldatud meetod ei ole ilmselt lollikindel, kuid samas 

„söödavam“, kui suurem osa majandusteooriaid. Mis sõna käib punktiirile? 

 

35. Igal aastal on kuulda, kuidas üht või teist eurolaulu loojat süüdistatakse plagiaadis. Kuid pole 

midagi uut päikese all - samamoodi on leitud, et kuuldav Kino laul "Pesnja bes slov" (1989. a. 

albumilt) olevat inspireeritud selle 1986. aastal MSX2 arvutile loodud mängu viiendast levelist. 

Mängu tegevus toimub Castlevanias. Mis mäng? 
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36.  Küsitav mees (1877.a. Lódź – 1938.a. California) töötas Venemaal keiserliku balletitrupi 

juures ning emigreerus 1904 USA-sse, sest juute hakati taga kiusama. 1909 asutas ta oma 

kosmeetikafirma, mis kannab siiani tema nime. Eriti kuulsaks said selle firma tooted 

värvifilmide levides, kui näitlejad vajasid erilaadseid meike – on öeldud, et Norma Jeane 

Mortensoni areng seksisümbol Marilyn Monroeks sai suuresti teoks just tänu sellele mehele, 

kelle kosmeetikaimpeeriumi kundedeks olid näiteks ka Joan Crawford ja Katherine Hepburn. 

Mehe poeg, kes kandis isa nime, müüs firma koos kaubanimega Procter & Gamble’le. 

Nimeta mees/bränd? 
 

37. See tegevus sai alguse juba 15. sajandil Inglismaal, ajendiks oli soov talletada perekonna ja 

enda isiklikke mälestusi kaunistatud albumis. Seda harrastades on töövahenditeks ajalehed, 

fotod, kaunistused, ilusad paberid, pitsid, joonistused, kirjutused jpm seesugust, igal juhul 

seisneb see vanade materjalide ärakasutamises. Tänapäeval paelub see valdkond ka 

fotograafia ja graafilise disaini huvilisi ning sellest on saanud paberikunsti alaliik - selles 

tehnikas valmistatakse kõikvõimalikke kaarte, albumeid ja karbikesi. Küsitava sõna esimene 

pool tähendab jääke ja väljalõikeid, teine kirjendamist. Mis sõna/tegevus/tehnika? 

38. Perekond Banks – ema, isa, lapsed Jane,Michael ning kaksikud John ja Barbara – koos 

majahoidja Robertson Ay, totatüdruku ja kokaga elasid Kirsipuude alleel. Kes on loetelust 

puudu? 

 

39. Skulptuur „Tüdruk linnuga“ valmis tartlastele tuntud 

skulptoril Tiiu Kirsipuul 1987. aastal Moskvas peetud 

noorsoo- ja üliõpilasfestivali puhuks. Tartu linnale kingiti see 

1980. aastate lõpus. Siis oli see kuni 1999. aastani väljas 

Sõbra maja ees, misjärel see lõhkumise tõttu hoiule viidi. 

2001. aastal andis linnavalitsus skulptuuri Tartu ülikoolile 

kümneks aastaks tasuta kasutamiseks. Ilmselgelt on 

kasutusluba pikendatud. Kus me seda näha saame? 

 

 

40. Kuuldava pala laulis Eesti keeles kuulsaks Mart Helme oma ansambliga „Hübriid“ aastal 

1982. Originaal nägi ilmavalgust juba aastal 1965 ning on erinevalt Helme tõlgendusest 

mängitud sisse kolme naturaalkitarri ja trummidega. Mis ansambel? 
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41. 20. veebruaril 1937 andis Konstatin Päts dekreediõiguse alusel välja "…. kodusõjast osavõtmise 

keelu seaduse". Milline on see ainus sõda maailma ajaloos, millest osavõtt oli Eesti 

kodanikele ametlikult seadusega keelatud? 

 

42. 

 

Näete rahvusvahelise kiirmoebrändi logo. Bränd pakub rõivaid nii 

meestele kui naistele, on Baltika Grupi suurim kaubamärk, mille 

kollektsioone müüakse enam kui 50 poes Eestis, Lätis, Leedus, 

Venemaal, Ukrainas, Valgevenes ja Tenerifel. Eesti olümpialasedki 

on kandnud selle brändi rõivaid. Millisest brändist on jutt? 

 

43. Pildil on Albert Ghiorso (1915 – 2010). Mees on jõudnud 

Guinnessi rekordite raamatusse isikuna, kelle käsi on 

mängus olnud kõige suurema arvu ... avastamisel – 30 

aasta jooksul avastati neid 12. Millest on jutt?  

 

44.  Hispaania naiste korvpallikoondises 1992. aastal 

kodusel olümpial mänginud María Carlota Castrejana 

Fernández (nr 15) on karjääri hilisemail aastail osalenud 

veel kolmel olümpial – aga ühel teisel spordialal. Tegu 

pole sugugi statistiga – ta on Euroopa sisemeister 

(2006), paljukordne Hispaania meister ning riigi 

rekordiomanik tänini. Millisel võistlusalal? Spordiala 

1p, võistlusdistsipliin 2p. 

 

45. See väike ja hubane kirik jääb Tartu-Võru 

maantee äärde. Kiriku ajalugu räägib, et selle 

nurgakivi pandi kohale 1937, kiriku ehitus 

takerdus 1939. aastal. Nõukogude ajal oli kirik 

kolhoosi kasutada, 1993. aastal anti kirik 

Urvaste kogudusele, mille abikirikuks on see 

tänaseni. Esimene jumalateenistus peeti seal 

1994.a., 1997.a. korrastati lagunenud 

kirikutorn, 1998.a. vahetati välja katus, 

2000.a. jõuti sisetöödeni ning alles 2002.a. 

pühitseti sisse. Mis kirik?  
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46. Konstatin Pätsi esimese valitsuse seadusandlik tegevus. Eestis hakkab kehtima Ida-Euroopa 

kellaaeg. Eesti, Läti ja Leedu võetakse vastu Rahvasteliitu.  Toimusid esimesed lauskmaa- ehk 

murdmaasuusatamise meistrivõistlused Tartus, Emajõel. Tartus alustas tegevust Riigi 

Keskarhiiv. Ilmus Tootsi pulm. Mis aastal? (+/- 1 aasta 1 punkt) 

 

47. 

 

Näete Yarra jõe voogusid ja kahte seal veerõõme nautivat inimest. Need fotod on tehtud 

samalaadse sündmuse tähistamiseks, seejuures mõlemad 31. jaanuaril, kuid eri aastatel - 

vasakpoolne aastail 1993, kaks parempoolset 2016. aastal. Seekord me ei küsi aga pildil olijate 

nimesid, vaid seda, mis linnas on need fotod tehtud? 

 

48. Selle auhinnaks jagatava pronkskuju autor on 

Priit Tender. 2015. aastal omistati see Riho 

Undi lühianimatsioonile „Isand“. Kuidas on 

selle kuju nimi? 

 

 
49. 

 

Tänavust Eesti aasta liblikat, üsna haruldast 

mustlaik-apollot seostatakse ainult selle 

kevadise õitsejaga – liblika röövikud söövad 

ainult selle taime lehti. Seepärast tasub ka 

liblikat otsida just nende lillede õitsemise 

kohas. Tegu on rohusemas metsas ja 

puisniidul kasvava taimega, mille 

perekonnas on üle 400 liigi. Taime leviala 

asub peamiselt põhjapoolkera parasvöötmes. 

Taim on kevadeti üks esimesi õidepuhkejaid 

ehk ta kipub õitsele juba enne puude 

lehtimist ning valged, kollased, sinised ning 

lillad õied närbuvad mõne sooja päevaga. 

Mis taim? 
 

50. Saatesari „Laulud tähtedega“ pani lauljatega paari paljude elualade esindajaid. Keda kuulete 

praegu laulmas? 
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51. 11. sajandi rännumees Adam von Bremen kiidab oma reisikirjades eestlasi heade... poolest. 

Ka Läti Henriku kroonika nimetab neid sageli tähtsaima sõjasaagina - lätlased korraldasid siia 

sõjaretki just nende kaasaviimiseks. Novgorodi kaupmehed ostsid neid siit nii suurel hulgal, 

et Liivimaa ordu oli sunnitud 1414. aastal nende väljaveo Eestist keelama. Hansa Liidu 

õitseajal müüdi neid laevatäis koguni Hispaaniasse. 1739 andis keisrinna Anna korralduse 

osta neid mitte vaid õuedaamidele, vaid ka suurvürstinnale enesele. Mis või kes oli see 

väärtuslik kaup?  

 

52. Läbi aegade kurioosseim laste tervist 

kahjustav mänguasi on teada Ameerikast. 

Komplekt "Gilbert U-238 ..." tuli müügile 

1950. aastal. Õnneks oli komplekt kallis ega 

leidnud seetõttu piisavalt ostjaid, sestap 

lõpetati tootmine peagi. Mida kurioosset see 

komplekt sisaldas? 

 
53. 1919. aastal asutasid Emil Molt ja küsitav mees (1861-1925) Stuttgartis esimese Waldorf-

kooli, kus lapsi hakati õpetama antroposoofilises vaimus ehk õpetuse sisu ja maht õppeaineti 

ning klassiti, samuti metoodilised alused tulenevad lapse arengu hingelise ja füüsilise arengu 

seaduspäradest. Seda lähenemist nimetatakse ka küsitava mehe järgi. Kes? 

 

54. „Alati, kui on vaba aega. Luuletust saab ju enda sisse valmis koguda. Seisab seal aastaid ja 

siis korraga... tunned. Et nüüd on küps sealt välja tulema. Siis läheb veel kolm päeva, enne 

kui paberile saab,“ on vastanud see armastatud kirjanik küsimisele, millal on kõige parem aeg 

kirjutamiseks. Ta ise tahtis tegelikult hoopis arhitektiks saada, kuid kooliõpetajate käsul 

pühendas end siiski eesti keelele ja kirjandusele. Kuulete üht tema tuntud luuletustest Ülle 

Lichtfeldti esituses. Kes? 

 

55. Kitsarööpmelise raudtee algust Eestis loetakse 5. oktoobrist 1896, mil avati esimene, siis veel 

erakapitalile kuuluv liin, mille üks otspunkt oli Pärnu. Liini teise poole lõppjaam asus aga ühe 

tänapäeval Lätile kuuluva linna territooriumil. Mis on selle Läti linna nimi? 
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56. Esmakordselt mainib seda jooki Taani aadlik Eskil Bille 1531. aastal oma kirjas 

peapiiskopile. Kirjale oli lisatud ka jook ise, mis pidavat aitama igasugu haiguste korral. 

Umbes 40 kraadist jooki valmistatakse viljast või kartulitest, maitsestatakse seda köömne või 

kummeliga, kuid ka koriandri, tilli ja muuga. Taanis on väga levinud selle joomine koos 

õllega. Tuntuimad kaubamärgid on Skåne ja Aalborg. Mis jook? 

 

57. 

 

"Kergejõustiku võib sama hästi kui koertele sööta, 

üritan oma poega muule elualale suunata," on pärast 

dopinguskandaalide lahvatamist öelnud see mees 

pildil – möödunud aasta Euroopa parim 

meeskergejõustiklane, valitsev Euroopa ja 

maailmameister ning olümpiavõitja, lisaks sellele ka 

eelmise hooaja Teemantliiga võidumees oma 

lemmikalal. Oma esimese suurema rahvusvahelise 

võidu sai ta 2006 Kaunases juunioride EM-il. Kui 

võtta veidi kaugemad sihid, siis plaanibki ta 

kergejõustiku sinnapaika jätta ning võistelda 2018. 

aasta taliolümpial kas skeletonis või bobisõidus. 

Kes? 

 

58. „Kui paikapidavad on mu mälupiltide üksikasjad? Hoiatavaks kontrolliks oli mu üllatus 1987, 

kui esmakordselt pärast 1944. aastat Eestisse ja Tartusse pääsesin. Linna ja eriti Karlova 

tänavaplaan oli mulle selge, nagu oleksin sealt eile lahkunud. Et aga enamik Karlova maju on 

puust, üllatas. Mu mälupildis olid nad kõik muundunud krohvituks, nii nagu eelmainitud 

apteek – peale Päeva 9 enda. Selle saali aknast ronisin kevadpäevil tänavale, toetudes 

laudseina ja vundamendi vahelisele laudäärele – see oli nii selge pilt, et krohvist ei saanud 

juttugi olla. Kokkuvõttes võib mälupildis moonutusi olla, kuid üldpilt peab vist paika.“ Kes 

on see tuntud eestlane (sünd 1933), kes nii 2007. aasta oktoobrikuises Loomingus arutleb? 

Oma elu esimesed viis aastat veetis ta Tartus Päeva tänaval. 

 

59. Komme, et pruutneitsid kannavad pulmas ühesuguseid kleite, on alguse saanud Vana-

Roomast. Seal kandis pruutneitsitega ühesugust kleiti ka pruut ise. Toona ei olnud pruudi 

eesmärk kaitsta end parimate sõbrannadega, vaid hoopis peibutistega. Kelle eest pruut end 

sedaviisi kaitses?  

 

60. Helilooja? 
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1. snapchat SP 

2.  Lagle Parek SP 

3. Kanuti Gild SP 

4.  Saialill SP 

5. Kolumbus Kris SP 

6. Helgoland SP 

7.  Granaadipuu IP 

8. Albatross AK 

9. PAP-test SP 

10. Jüri Kolk SP 

11.  Lõhn (märjad käpad jätavad tugevalõhnalisi jälgi) IP 

12.  Pirita (klooster), Vastseliina (Vana-Vastseliina kabel) SP 

13. Johannes Vermeer SP 

14.  lugemiskoer (READ = Reading Education Assistance Dogs) AK 

15. Mart Sander, Johann Pachelbel SP 

16. naised olid pildil alasti (tänavatele jõudnud fotodel varjas naiste kehi 

reklaamiseaduse paragrahviplakat, mis sobimatut alastust ja seksuaalse 

alatooniga väljendeid või kujundeid reklaamis kasutada keelab). 

 

SP 

17. ninasarvik IP 

18.  Eddie Redmayne 

 

SP 

19.  River Plate (Argentina, Buenos Aires) 

 

RM 

20.  On aeg mängida. Tartu mänguasjamuuseum. SP 

21. Evald Okas SP 

22. Moët & Chandon šampus, Moe viin SP 

23. Purjetamine, purjesport RM 

24. Arabesk SP 

25. Hanna-Liina Võsa, Tarmo Leinatamm SP 

26. Madrid RM 

27. Cayenne´i pipar SP 

28. Baccara, ka baccarat AK 

29. sabatihane SP 

30. Indrek Hirv SP 

31. Aleksander II SP 

32. Siima Škop SP 

33.  Otepää AK 

34. Big Mac ehk hamburger. Tegu on Big Maci indeksiga. SP 

35. Vampire Killer SP 

36. Maksymilian Faktorowicz  ehk Max Factor  SP 

37. scrapbooking/scrapbook SP 

38. Mary Poppins IP 

39. Tartu Botaanikaaed SP 

40. The Beatles AK 

41. Hispaania kodusõda SP 

42. Monton SP 
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43. keemilised elemendid SP 

44. Kergejõustik 1p, kolmikhüpe 2 p RM 

45. Heimtali  SP 

46. 1921 SP 

47. Melbourne (Melbourne´is toimunud Australian Open / Austraalia lahtiste 

tennisemeistrivõistluste meesüksikmängu võitja Jim Courier, kes käis 

suplemas 1992.a. ja 1993.a. ning tänavuste võistluste naisüksikmängu võitja 

Angelique Kerber) 

RM 

48. Neitsi Maali SP 

49. Lõokannus SP 

50. Birgit Õigemeel, Margus Tsahkna SP 

51. hobune SP 

52. See sisaldas uraani ja raadiumi ehk radioaktiivseid aineid  SP 

53. Rudolf Steiner SP 

54.  Ellen Niit SP 

55. Valka (Tegu oli Pärnu-Valga liiniga, jaam Valgas asus tänapäeva Valka 

territooriumil. Kui linn 1920 pooleks tõmmati, siis jäi kitsarööpmelise jaam 

Lätile ja laiarööpmelise jaam Eestile) 

AK 

56. akvavit IP 

57. Greg Rutherford, Suurbritannia kaugushüppaja RM 

58. Rein Taagepera SP 

59. kurjad vaimud, vanad peigmehed SP 

60. Sven Grünberg SP 

 

Küsimused: Silja Paavle (SP), Indrek Paavle (IP), Ain Kütt (AK), Rait Männik (RM) 

Konsultant: Jaan Pärn 

 

AITÜMA OSALEMAST! 


