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1. Küsitav rahvas on 8.–7. sajandil eKr Musta mere põhjarannikul, Põhja-Kaukaasias, Krimmis ja Karpaaditideni 
ulatunud aladel elanud rändhõimud. Nad on selle ala esimesed nimeliselt teada olevad hõimud, tuntud kreeka 
(„Odüsseia”, Herodotos) ja assüüria ajalooallikate järgi. Nad rääkisid indoeuroopa iraani keelt. Nende nimetust 
kasutati ka rauaajal üldnimetusena Musta mere põhjaosa elanike kohta. Nad sõdisid võidukalt Urartu, Früügia ja 
Lüüdiaga. 7. sajandil eKr tõrjusid sküüdid nad Väike-Aasiasse. Kes? 

 

2. Uusajast on tuntud kolm suurt rahukongressi. Esimene neist (1648) lõpetas samanimelise rahuga 30-aastase 
sõja. Teine (1713) lõpetas samanimelise rahuga Hispaania pärilussõja. Kolmas oli Napoleoni sõdade järel 1814-15 
toimunud Viini kongress. Nimetage kahe esimese toimumiskohad. 

 

3. Nähtav ehitis kannab nime Anıtkabir (kirjanduslikult, "memoriaalhaud"). Tegemist on ühe riigimehe 
mausoleumiga. Aastatel 1966–1987 ja 1997–2009 oli seda kujutatud riigi rahatähtedel. Kelle mausoleum? 

  
 

4. Venemaal käib praegu kõva arutelu Putini poolt pakutud põhiseaduse muutmise suhtes. Ühena variantidest on 
selles pakutud ka Venemaa ülemvalitseja (Верховный Правитель России) ametikoha sisse seadmist. Ilmselt 
oleks sellele kohale vaid üks pretendent – Putin. Tegelikult on Venemaa ülemvalitseja ametit juba üks mees 
pidanud. Kes? Huvitaval kombel ei plaaninud too ülemvalitseja Venemaa pealinnaks mitte Moskvat vaid Omskit 
ja Mats Traat on pühendanud talle novelli "Võimu rist". 

 

5. Kellest kirjutas läti-briti filosoof Isaiah Berlin? „*** oligi õigupoolest see, kes leiutas kuuluvuseidee. Ta uskus, et 
nii nagu inimesed vajavad süüa ja juua, turvatunnet ja liikumisvabadust, niisama vajavad nad ka kuulumist 
mingisse rühma. Kui nad on sellest võimalusest ilma jäetud, siis tunnevad nad end äralõigatuna, üksildasena, 
väetina, õnnetuna. Kojuigatsusvalu, ütles ***, on kõikidest piinadest kõige üllam. Olla inimene tähendas talle olla 
võimeline tundma end kusagil kodus, omasuguste seltsis. ***i arvates oli igal inimrühmal olemas oma 
„Volksgeist“ või „Nationalgeist“ (rahvavaim või rahvusvaim): kombelaad ja elustiil, tajumis- ja käitumisviis, mis on 
väärtuslik ainuüksi sellepärast, et see on nende endi oma“. Maalid on umbes aastaist 1775 (Johann Ludwig Strecker) ja 

1800 (Gerhard Kügelgen), büst asub temanimelisel väljakul Riia toomkiriku juures. 
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6. Nimetage kolm 
esiplaanil olevat 
meest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 22.10.2019 krooniti 
Jaapanis Keiser Naruhito. See oli alles teine kord, kui selline sündmus on aset leidnud Tokyos. Esimene oli 1989.a. 
Akihito keisriks saamise tseremoonia. Millises linnas astusid kõik keisrid ametlikult troonile varem? See on vana 
pealinn, mida seostatakse keisrivõimuga, kuid nimetatakse ka kultuuripealinnaks. 

 

8. „Belgia riigimees Paul Henri Spaak valiti Strassburgis, kus toimuvad praegu Euroopa Parlamendi istungid, 
Winston Churchilli ettepanekul Euroopa Ühendriikide esimeseks presidendiks. „Rõhuv enamus täiskogu liikmeid 
12-st riigist nõuab, et Euroopa riigid liituksid tugevalt Euroopa föderatsiooni, millele tuleks anda küllaldane võim 
ühiste otsuste teostamiseks.“ See on artikkel ajalehest „Vaba Eesti Sõna“ 20. augustist …. aastal. Tänapäevases 

keeles nimetame seda ametikohta nii: ta valiti Euroopa Nõukogu Konsultatiivassamblee (teise nimega Parlamentaarne 

assamblee) esimese istungjärgu presidendiks. Mis aastaga on tegemist? Sel aastal ilmus ka selle trükise 
esmanumber.   ( +/- 1 a = 1 p) 

 

9. Ta on kõige esimene Sahharovi auhinna ja kõige viimane Lenini rahupreemia laureaat. Ta on olnud ka ajakirja 
Time „aasta inimene“ ning Nobeli rahuauhinna laureaat. Kes? 

 

10. Eesti saatkonna hoone Helsingis (Itäinen Puistotie 10) valmis 1933. aastal ja oli esimene ning kuni Eesti 
järgmise uue saatkonna hoone valmimiseni 1997. aasta lõpus ka ainus Eesti riigi poolt saatkonnaks ehitatud 
maja. Millises linnas valmis saatkonnahoone (fotol) 1997. aastal? 
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11. Kes oli see omaaegne suurärimees, kelle suureks hobiks oli 
male? Viiendatel Eesti malemeistrivõistlustel (1934/35) pälvis ta kümne 
osaleja hulgas 2,5 punktiga üheksanda koha. Märksa edukamalt läks tal 
aga kuuendatel meistrivõistlustel (1936), kus kogus 4 punkti ja sai 
viienda koha. Ta oli ka malevõistluste sponsor. Turniiridel on ta mitu 
korda mänginud ka Paul Keresega. Ta jagas Eesti ärimeeste kurba 
saatust, surres 1943 Sevurallag`i vangilaagris. 
 
 

12. Küsitavale firmale pani aluse Carl Erling Persson (1917-2002), kes oma äritegevust alustas pliiatsite ja 
valgustatud advenditähekeste müügiga. Idee firmast nüüdsel kujul sai ta peale II maailmasõda USA-s. Firma 
ajalugu algab 1947.a. Västerås’is avatud kauplusest. 1968 omandas Persson ühe jahinduspoe varad ning andis 
firmale praeguse nime. Väljaspool Rootsit avati esimene kauplus Norras, väljaspool Skandinaaviat Londonis. USA 
turule jõuti aastal 2000, Eestisse 2013. Möödunud aasta lõpul tegutses üle maailma 5067 poodi. Mis firma? 

 

13. Küsitav (1766–1834) oli Inglise demograaf ja majandusteadlane, tuntud oma pessimistlike, kuid mõjukate 
vaadete poolest, mis tõid talle hüüdnime Dismal Science (sünge teadus). 1798 avaldas ta uurimuse "Essee 
rahvastiku alustest", milles kaitses maa-aristokraatia kui valitseva klassi huve ja väitis, et valitsus ei vastuta rahva 
vaesuse eest. Ta sõnastas rahvastusseaduse: elanikkond kasvab geomeetrilises, elatusvahendite hulk aga 
aritmeetilises progressioonis. Temast sai esimene Inglismaa poliitilise ökonoomia professor. Hoolimata tema 
ennustuste kaheldavusest, võib teda pidada esimeseks elukutseliseks majandusteadlaseks. Ta pani aluse 
paljudele valdkondadele majanduses, mis said populaarseks alles 1960. ja 1970. aastatel. Hoolimata enamiku 
tema ennustuste ebatäpsusest, hakkas ta ikkagi esimesena kasutama analüüsimisel statistikat ja matemaatikat. 
Tema töid arendas hiljem edasi John Maynard Keynes. Kes? 

 

14. Selle 1,7 meetri kõrguse monumendi autoriks on armeenia 
skulptor, Collegium Polonicum`i kunagine tudeng Mihran Hakobjan.  
Asukoht Poola piirilinn Slubice, Frankfurti väljak. Millele või kellele 
on see monument pühendatud? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Kes laulab? Teda on nimetatud “Souli kuningannaks”, tema 
määratles 1960ndate soulimuusika kuldajastu selliste hittidega nagu kuuldav "I Never Loved a Man (the Way I 
Love You)", "Respect" ja "Think".  
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16. Ungari päritolu USA matemaatik John von Neumann (1903-1957) on öelnud, et loeng ei tohiks olla pikem kui 
52 minutit ja 36 sekundit. See on teatud osa ühest pikemast ajaühikust. Kuidas ta ise seda ajaühikut nimetas – 
ehk mis nime kannab Neumanni ajaühik, mille pikkuseks on 52 minutit ja 36 sekundit? Tegu pole tõsiteadusliku 
ühikuga. 
 

17. Pildil on Nesocodon mauritianus`e õis. Taim ise on 30-40 cm kõrgune 
põõsas. Teaduslik nimi tuleneb sellele Mauritiuse saare endeemsele taimele 
kreekakeelsetest sõnadest "saar" ja "kell". See on esimene taim, kellel avastati 
veripunane nektar. Ja kuigi taime külastavad sageli ka värvulised nagu 
jaapanibulbul ehk orpheusbulbul, siis tolmlemiseks on sellel taimel abi hoopis 
sisalikest. Tallinna Botaanikaia näitusel (2020 alguses) nimetati seda taime juba ka 
eestipärase nimega. Millise? Vastuse leidmisel võib olla abiks nimest Phelsuma 
madagascariensis grandis või ka ühest kõlaliselt lähedasest Gustav Suitsu 
luuletuse pealkirjast. 
 
 

18. See tegelane on päevase eluviisiga ja seetõttu kergesti märgatav. Ta ehitab suure ümmarguse kuni 50 cm 
läbimõõduga risupesa kõrgele puuvõrasse. Toitub kuuse- ja männiseemnetest, pähklitest, tammetõrudest, 
marjadest, seentest, kuusevõrsetest, selgrootutest, linnumunadest. Tavaliselt saab kaks pesakondi poegi aastas. 
Kes? (Sciurus vulgaris) 

 

19. Küsitava taime mättad, varred ning kitsad lehed ilmuvad lagedale veel lume ja jää ajal. Juunis ja juulis on 
viljunud taimed kõige märgatavamad – valgeid pahmakaid ehk „sooema juukseid“ on märjal rabapinnasel või 
laugaste veertes kõik kohad täis. Tagasihoidlikud aga dekoratiivsed hallid õisikunutid on väljas, kohati kirjatud 
kollaste tolmukatega. Mis taim? 

  
 

20. Küsitavad taimed kuuluvad kivirikuliste sugukonda, teatakse u 70 liiki. Oma kodumaal Põhja-Ameerikas 
kasvavad nad niisketes varjulistes metsades või hoopis kuivematel rannikualadel. Pikarootsulised lehed on eri 
liikidel väga varieeruva kujuga: ümarsüdajad, hõlmised, 
täkilised, hambulised. Pisikesed, veidi rippuvad 
kellukjad õied on rohekad, valged, roosad või punased. 
Siit pärineb nende inglisekeelne nimetus coral bells. 
Õitseaeg on juunis-juulis. Pärast esimesi öökülmi 
muutuvad nad veelgi värvikirevamaks. Taim on oluline 
indiaanlaste rahvameditsiinis ja kuulub USA 
farmakopöasse. Ladinakeelse nime Heuchera sai taim 
nende klassifitseerija, saksa arsti ja botaaniku J.H. 
Heucheri järgi.  Eesti aiaäris oli saada juba aastal 1913. 
Pildil sort „Milan“. Mis taim? 
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21. Küsitavat paika on nimetatud ka „Harjumaa Hollywoodiks“, kuna läbi aegade on seda kasutatud 11-s filmis, 
sh „Inimesed sõdurisinelis“, „Äratus“, „Tühirand“, „See kadunud tee“, „Tulekummardajad“ jt. Külas asuvad 
rahvamaja ning Traktorite ja Tööriistade Muuseum. Mis paik? 

 

22. Elevandikalju nimelisi kohti on maailmas mitmeid. Millises saareriigis võis leida selle elevandikujulise 
loodusime? Peale varingut aastal 2016 on järel vähe ...  

  
 

23. See umbes 900 000 elanikuga linn 
(linnastu piires elab umbes 2,5 miljonit 
inimest) asub Mecklenburgi 
maakonnas ja on saanud nime pildil 
oleva daami järgi. Milline linn? Näete 
ka linnas asuvat Bechtleri Kaasaegse 
Kunsti Muuseumi. 
 
 
 
 
 
 

 

24. Liivi lipp on vasakpoolne. Millise 7-
miljonilise elanikkonnaga riigi lipp (a-st 1961) on aga parempoolne? Selle rahvastikust moodustavad 35% 
temned, 31% mended, 8% limbad, 5% konod, 2% kriod, 2% mandingod, 2% lokod ja 15% muud rahvad. 

  
 
 

25. Küsitav on tänapäeval u. 1800 elanikuga linnake Ungaris Pesti komitaadis. Asub 
Doonau paremkaldal Slovakkia piiri lähedal. Sealsed vaatamisväärsused on Ungari 
kuninga Matthias Corvinuse varajase renessansi aegse suvepalee ja keskaegse 
tsitadelli jäänused. Ladina keelne nimi Pone Navata / Altum Castrum, saksa keeles 
Plintenburg. Esmanimetamine aastast 1009, 1325 sai 80 aastaks Ungari kuninga 
asukohaks. Tuntuks sai linn taas 1991. aastal. Mis linn? 
 
 
 
 



Eesti Maakilb 2019/2020.  Superliiga, 14. märts 2020 

Paide 
____________________________________________ 

26. Tegemist on on katoliku kiriku kõige 
kõrgemate vaimulike kantava liturgilise, laia 
valge villase sallitaolise riideesemega. Seda 
tohivad liturgiatel kanda vaid paavst ja need 
metropoliitidest peapiiskopid, kellele Püha 
Tool selle vastaval tseremoonial on andnud. 
Eseme välimus ning ristide arv ja värvus on 
sajandite vältel olnud muutumises. 
Tavapäraselt on sisse kootud 6 musta risti. 
Benedictus XVI (2005-2013) paistis silma 
sellega, et võttis kasutusele ühe kõige 
varasema teadaoleva - viie punase ristiga pikalt ette langeva üle vasaku õla kantava – variandi. Kuidas seda 
ametitunnust nimetatakse? 

 
 

27. Milline linn? Hüüdnimi „Tuulte linn“, 
vanalinn on UNESCO pärandi nimekirjas.   

  

28. Selle rakenduse üks põhimõtteid on see, et kõik omavahel saadetud pildid, videod ja sõnumid on saadaval 
ainult lühikest aega, enne kui nad muutuvad kasutajale kättesaamatuks. Alguses oli see loodud inimeselt 

inimesele suhtluseks, kuid praeguseks on välja arendatud ka eraldi 
funktsioon “lugu” (story), mille puhul postitus püsib 24 tundi 
kronoloogilises järjestuses. Kuidas nimetatakse seda multimeedias 
kasutatavat nutiseadmete tasuta sõnumiedastusrakendust, mille 
loojad on Evan Spiegel, Bobby Murphy ja Reggie Brown? 
 
 
 

29. 1928. aastal maksis seikleja Richard Halliburton 64 kg eest 
36 senti. See oli kõige madalam tasu, mis on makstud, et selle 

objekti teenust kasutada. Mida Halliburton tegi pärast tollimakse ehk 36 sendi ära tasumist? 
 

30. Djurgardeni saarel asuva Vasa muuseumi (Vasamuseet) põhieksponaat on muidugi 1628.a. esmareisil 
uppunud lahinglaev Vasa. Peale selle eksponeeritakse seal ka Vasa laeva ehituse ajal elanud inimeste olme-
esemeid nagu näiteks riietust. Erilise koha on muusemis aga omandanud ülikond, mis ilmus sinna teistest 
esemetest märksa hiljem. Mis kostüüm see on? 
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31. See Volkswageni maastur sai oma nime inuiti 
mütoloogias esineva suure hundi järgi. Sama nime kannab 
ka Mike Oldfieldi 1990. aasta album. Milline nimi? 
 
 
 

32. Mercury programmi raames väikeste 
suborbitaalsete rakkettide arendamisel eeldati, et 
astronaudi lend kestab vaid 15 minutit, mistõttu keelduti 
kokkuhoiu mõttes teatud seadmest, mis tavalistel 
mehitatud kosmoseaparaatidel oli olemas. Et asja 

parandada ja lühilende edasi teostada, töötati NASA-s välja sisuliselt ühe tänapäevase tavalise eseme/toote 
prototüüp. Selle ametlik ajalugu räägib küll, et loojaks oli ühest tegevusest tüdinenud firma P&G töötaja Victor 
Mills, toode tuli turule 1961.  Milline toode? 

 

33. Millise tänapäeva liiklusvahendi eelkäija on pildil? 
Pilt on tehtud USA-s Maine osariigis  1930-ndatel. 
Ameeriklastel on selle otstarbega sõiduk populaarne ka 
tänasel päeval, kusjuures sõiduki kõige iseloomulikuma 
tunnuse töötas välja firma DuPont. Ka Eestis liigub 
tänapäeval sellise eesmärgiga eriotstarbelisi 
liiklusvahendeid ringi, küll on neil mõneti teistsugune 
väljanägemine. 
 
 
 
 
 
 
 

34. See Antonio Gaudi loodud elamu Casa Mila oli omal 
ajal innovaatiline: läbimõeldud looduslik 
ventilatsioonisüsteem välistas vajaduse kliimaseadmete 
järele, maja igas korteris sai siseseinu soovi korral 
teisaldada jne. Tegemist oli raudbetoonkonstruktsioon-
hoonega. Milline ruum ilmus sellesse kuuekordsesse 
majja, mille Gaudi lõi 1910 jõukale Mila perele Barcelonas 
esimest korda maailmas? 

 
 
 

 

35. Kelle (1909-1985) luuletust loetakse?  
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36. Kaks Vigala-kandi sportlast. 13.septembril 2018 tegi 
olümpiavõitja Gerd Kanter oma pika ja eduka sportlaskarjääri viimase 
kettaheitevõistluse Kadrioru staadionil. Pildil on ta koos tõelise 
suursaavutusega hakkama saanud Sandra Plamus`ega, kes tuli 21. juulil 
2018 juunioride maailmameistriks. Samal sügisel tuli ta kolmes eri 
vanuseklassis Euroopa meistriks. Mis alal? 
 
 

37. Sellel tennisetähel on sport juba geenides. Tema 
ema Julia (s. 1964) oli omal ajal juunioride maailma 
edetabeli esinumber (WTA parim edetabelikoht 194), 
esindas N.Liitu Fed Cup’il. Vanaisa Sergei Salnikov 
(margil) pälvis aga Melbourne OM kulla N.Liidu 
jalgpallikoondise koosseisus. Kes on see Euroopa 
tennisist? 
 

38. Sel hooajal jõudis Eestist tippliigasse – Itaalia Serie A-sse endine Narva Transi poolkaitsja Georgi Tunjov 
(s.2001). Ta jõudis Eesti erinevate noortekoondiste eest lüüa 30 väravat, nüüd mängib aga klubi S.P.A.L. 
põhikoosseisus. Millist linna  esindab spordiklubi Kunst ja Töö ehk Società Polisportiva Ars et Labor ehk S.P.A.L.? 
Selle linna üheks kuulsamaks tegelaseks on olnud filmilavastaja, stsenarist, kirjanik ja kunstnik Michelangelo 
Antonioni ja üheks kurikuulsamaks arst, füsioloog ja jalgrattatreener Michele Ferrari, kelle dopinguafääridesse oli 
mässitud ka kõik tiitlid kaotanud Tour de France’i 7-kordne võitja Lance Armstrong. 

 
 
 

39. Aastal 2014 kinkis Volkswageni sponsor Ducati 
Sebastien Ogier’ile teise MM-tiitli puhul haruldase mootorratta 
– 1199 Panigale S Senna. Neid mootorrattaid valmistati vaid 161 
eksemplari. Miks just niipalju, ei rohkem ega vähem? 
 
 
 
 

 
 
 

 

40. KHL-i 24 klubist kahe mänguvormides on ülekaalus roheline. 
Nimetage need kaks “rohelist” klubi (nii linn kui klubi nimi). 
Mõlemad mängivad „Idas“.   
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41. Draamateater, 1954, „Libahunt“. Kes on Tiina ja kes 
Marguse rollis? Mõlema sünniaasta oli 1927. 
 
 
 
 
 
 

 

42. 1898 Väike-Maarja kihelkonnas sündinud maadleja Herman 
Kruusenberg tuli kolmekordseks Eesti meistriks Kreeka-Rooma 
maadluses (1921, 22, 23), osales 1920 Antwerpeni suveolümpiamängudel, kus jagas 10.-16. kohta. Helsingis 
peetud MM-il 1921 pälvis 6. koha, aga parimaks tulemuseks võib lugeda 1923 Göteborgis toimunud esinduslikul 
rahvusvahelisel turniiril saadud 2. kohta, seda aga hoopis vabamaadluses. Teda võib pidada ühe tuntud 
näitlejate-dünastia üheks esivanemaks. Nimetage selle dünastia perekonnanimi. 

 
 

43. Sellel pildil on ühe riigi kaks populaarset 
filminäitlejat. Millisest riigist on nad pärit? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

44. Tallinnasse Alexela Kontserdimajja on 26. märtsiks planeeritud 
ühemehe jutuetendus “What Does This Button Do?” („Mida see nupp 
teeb?“). Kes on esineja? Mitmekülgsete annetega mees on olnud või siiani 
on muusik, lennufirma piloot ja kapten, lennundusettevõtja, õllepruulija, 
motivatsioonikõneleja, filmi stsenarist, romaanikirjanik, raadiosaatejuht, 
telenäitleja ja rahvusvahelisel tasemel vehkleja.  
 
 
 

 
 
 

45. Selle 1976.a. sündinud tatari päritolu populaarse rokkmuusiku päris nimi on 
... Talgat kõzõ Ramazanova. Tema plaatide müügiarv ulatub miljonitesse ja 
2013 valiti ta Venemaa parimaks sooloartistiks. Aga koolipõlves oli ta hoopis 
kõva sportlane, koguni Venemaa juunioride korvpalli-naiskonna kapten. Seda 
aega on ta ise meenutanud nii: “ma olin küll kõige väiksem, aga see-eest kõige 
tähtsam”. Millise nimega tuntakse teda rokkmuusikas? Ka punktiirile sobiks 
see nimi. 
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46. Nende kahe teose autoriteks on üks 
tuntud soome kunstnik ja üks tuntud eesti 
kunstnik. Maalide pealkiri „Haavatud ingel“ 
on neil sama. Kes on kunstnikud?  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

47. Valgevenest on Prantsusmaale siirdunud 
teisigi kunstnike peale Marc Chagalli. Sellel 
kompositsioonil on vasakul kunstniku autoportree 
(valmis 1893) ja paremal aga üks ta 
skandaalsemaid teoseid Le Souper (Õhtusöök), 
mis valmis 1902. Kes oli see kunstnik? 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. Eestis eksisteerivad sellised asutused nagu 
Heade Mõtete ***, Hingemaine Kujundamise ***, Investeerimis***, Krahv Bobrinski ***, Eesti Ngak-Mang ***, 
Korstnapühkija ***, Alexandri Tehnika ***, Heade Mõtete ***, Ilma***, Lepituse ***. Milline sõna tuleks 
kirjutada tärnide asemele? 

 

49. Thomas Gainsborough`i maal, millel on 
kujutatud šotlast, kes teenis mereväes ning läks erru 
mitšmani (michman) auastmes. Pärast seda muutis ta 
otsustavalt oma tegevusala ning jäi lõplikult Londonisse. 
Seal asutas ta pildil oleva asutuse. Keda kujutas 
Gainsborough sellel maalil? Tema kaasaegsed hüüdsid 
teda "magusa jutuga valetajaks" ja "epiteetide 
kuningaks". 
  
 
 
 
 
 

50. Kuulete Andre Rieu orkestri esituses valssi And the Waltz Goes On. Kes on helilooja? Selle  valsi kirjutas autor 
1964. aastal, olles 26-aastane. Küsitav ei ole tuntud heliloojana, vaid filmimaailmast, ja on oma tegevuse eest 
nimetatud sööriks.  



Eesti Maakilb 2019/2020.  Superliiga, 14. märts 2020 

Paide 
____________________________________________ 

51. Küsitav oli helilooja ja muusikapedagoog (1929-1993). Töötanud Tartu Muusikakooli õpetajana, Eesti 
Raadios, Heliloojate Liidu vastutava sekretärina, TPedI õppejõuna ja kateedrijuhatajana. Kirjutas põhiliselt 
vokaal- ja koorimuusikat, kuid ka klaveri- ja sümfoonilist muusikat. Mitmed tema loomingupärandi suurvormid 
lähtuvad eesti kirjanduspärandist või -luulest. Kolme sümfoonia, kahe klaverikontserdi, arvukate üheosaliste 
orkestriteoste ja instrumentaalpalade kõrval said populaarseks ka tema lastelaulud: “Buratino laul”, “Aatomiku 
laul”, “Enteltentel”, “Pardi laul”, “Sünnipäeva laul” jt. Kes? 

 
 
 

52. See on 1880. a. 
loodud puhkpill. Erich Honecker 
oli lapsepõlves kuulnud töötut 
kaevurit mängimas muusikat 
pasunal, mida kaevandustes 
kasutati õnnetuste korral häire 

andmiseks. Oma proletaarse tausta tõttu sai see signaalpasun Saksa DVs suure soosingu osaliseks, nt võtsid 
instrumendi kasutusele tehaseorkestrid. Selle puhkpilli peened, erilised kaeblevad helid on muusikaajaloos vist 
kõige eripärasemad. Mis pill? Vihjeks olgu see napsuklaas.    

 
 

53. Eesti Kirjastuste Liidu liikmete 2019. aastal enimmüüdud 
raamat oli lasteraamat "Minu Eesti seiklus" (läbimüük 20 769 
eksemplari), teiseks jäi sama teose venekeelne versioon 
«Путешествие по моей Эстонии» (läbimüük 12 950 
eksemplari). Raamatud andis välja kirjastus Päike ja Pilv 
poeketi Maxima tellimusel. Kes on nende raamatute autor? 
 
 
 
 

 

54. Kelle luuletus? Eluaastad luuletajal 1900-1989. Kogu „Ohverdet konn“ avaldas ta a. 1919 koos Albert 
Kivikaga. 

Kii ..... kii ..... kiii!  
Kippee ri-rindari kippe  
Ko sütt-amm arm  
Sütt-amm arm  
Mo sütt-amm süttiskelle  
Aaa! –  
 

Schkvaal schkvaal schmaal aal  
Simm surgu-surm turgu turm  
Ko sütt-amm sütt-amm arm  
Korr torskas karm torm karm  
Torm stoikust tõstas tarm  
Tarm kaug-laug langus lõõskas laul  
Laul arm laul karm laul tarm. 

 
 

55. Selle lasteraamatu tekst ja illustratsioonid pärinevad 1966. aastast. Raamat on välja antud ikka uuesti ja 
uuesti. Raamatut on tõlgitud rohkem kui tosinasse keelde. Raamat sündis juhuse tahtel, sest noorel kunstnikul 
tekkis võimalus minna kaheks kuuks Moskva lähistele kunstnike laagrisse, kuid tal polnud käepärast ühtegi 
käsikirja, mida illustreerida. Ja nii ta selle ise valmis kirjutaski. See raamatuke on inspireerinud ka filmi-ja 
teatrimehi. Mis on raamatu pealkiri ja kes on autor? 
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56. Kes on see „šotlasest piimamees“? Kuulsaks sai ta kümmekond aastat hiljem. 

 

 
 

57. Euroopa jalgpalliliit UEFA pani (2019 lõpus) oma kodulehel ritta Vana Maailma klubide tulemused Meistrite 
liigas ja selle eelkäijas. Selles rivis paneb pika puuga teistele ära 600 punkti kogunud 13-kordne tšempion Madridi 
Real, kellele järgnevad Müncheni Bayern (474), Barcelona (446), Manchester United (374) ja Torino Juventus 
(349). Eesti klubidest on parimal kohal 144. positsiooni hoidev Tallinna Levadia, nende 18 punkti on tulnud tänu 
kuuele võidule ja kuuele viigile. Selle tulemusega edestab Levadia aga üht Inglise Premier League tippklubi, kes 
on sellel sajandil ka selle liiga võitnud aga 12 punktiga asub alles 187. kohal. Nimetage see Premier League klubi. 

 

58. Selle tuntud inimese (1853-1915) vabaduseihast annavad tunnistust ka tema laste nimed: Avelinius-
Friedemann; Lootus; Tõsidus; Ustus ja Õnneleid. Oma elupäevad lõpetas ta paraku vanglas. Pojad Avelinius ja 
Ustus hakkasid valmistama populaarseid Vanemuise kandleid, mida hiljem hakati ka Tallinna klaverivabrikus 
tootma. Ustus (eestindatult Toomendi) oli edukas kandlemängija, kandle uuendaja ja kandlemeister. Tema 
tähelepanuvääriv leiutis on hiiekannel – uue mehhanismiga rahvuspill. Kirjutage perekonnanimi. 

 

59. 2019. aastal pälvis ta Kristallkingakese auhinna (see antakse noorele 
teatriinimesele esimeste märkimisväärsete lavatööde eest). Laiemale publikule 
on ta ilmselt tuttavam kinolinalt, olles mänginud filmides „Polaarpoiss“, 
„Mehetapja.Süütu.Vari“, „Keti lõpp“, „Paha lugu: Nõiutud“, „Tõde ja õigus“. 
Kes? 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Tänase emakeele päeva puhul: eesti keeles on teatavasti 14 käänet. Nimetage neist neli viimast! 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm36Hi_YjnAhWy6KYKHfD5DvUQjRx6BAgBEAQ&url=https://klassikaraadio.err.ee/910672/delta-22-veebruaril-olari-elts-koos-austraalias-tode-ja-oigus/927691&psig=AOvVaw10TAQPnevg0DyduG7GPcGH&ust=1579293504196043
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Vastused  

1.  kimmerlased 

2.  Westfaal, Utrecht 

3.  Atatürk 

4.  Aleksandr Koltšak 

5. h Johann Gottfried Herder 

6.  Karl Parts, Ernst Põdder, Nikolai Reek  

7.  Kyoto  

8.  1949 

9.  Nelson Mandela 

10.  Vilnius 

11.  Johannes Lorup 

12.  H & M 

13.  Robert Malthus 

14.  Vikipeedia 

15.  Aretha Franklin 

16.  mikrosajand 

17.  gekokell 

18.  orav 

19.  tupp-villpea 

20.  helmikpööris 

21.  Kolgaküla 

22.  Uus-Meremaa 

23.  Charlotte 

24.  Sierra Leone 

25.  Visegrád 

26.  pallium 

27.  Bakuu 

28.  Snapchat 

29.  läbis Panama kanali 

30.  tuukriülikond 

31.  Amarok 

32.  pampersid 

33.  koolibuss 

34.  maja-alune garaaž 

35.  Uku Masing 

36.  sumo 

37.  Stefanos Tsitsipas 

38.  Ferrara 

39.  Senna sõidetud GP etappide arv 

40.  Ufa Salavat Yulajev; Kaasan AK Bars 

41.  Silvia Laidla, Rein Aren 

42.  Toompere 

43.  Austria 

44.  Bruce Dickinson 

45.  Zemfira  

46.  Hugo Simberg, Epp Maria Kokamägi 

47.  Leon Bakst 

48.  Instituut 

49.  James Christie 

50.  Anthony Hopkins 

51.  Jaan Koha 

52.  martinipasun 

53.  Kätlin Vainola 

54.  Erni Hiir 

55.  Jussikese seitse sõpra; Silvi Väljal 

56.  Sean Connery 

57.  Leicester City 

58.  Tõnisson 

59.  Ester Kuntu 

60.  rajav, olev, ilmaütlev, kaasaütlev 

Küsimused: Jaanus Moppel, Koit Nook, Aare Olander, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve 
 
15. https://www.youtube.com/watch?v=waS0rKeuzg8  
35. https://arhiiv.err.ee/vaata/100-luuleparli-tontide-eest-taganejate-sodurite-laul-uku-masing-jaanus-
rohumaa  
50. https://www.youtube.com/watch?v=1LGVGekPSzo  

https://www.youtube.com/watch?v=waS0rKeuzg8
https://arhiiv.err.ee/vaata/100-luuleparli-tontide-eest-taganejate-sodurite-laul-uku-masing-jaanus-rohumaa%2050
https://arhiiv.err.ee/vaata/100-luuleparli-tontide-eest-taganejate-sodurite-laul-uku-masing-jaanus-rohumaa%2050
https://arhiiv.err.ee/vaata/100-luuleparli-tontide-eest-taganejate-sodurite-laul-uku-masing-jaanus-rohumaa%2050
https://www.youtube.com/watch?v=1LGVGekPSzo

