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1. See 1963. aastast ühes Saksa linnas toimuv iga-aastane julgeolekukonverents on üks olulisemaid välispoliitika 
alaseid kohtumisi maailmas. Konverentsi traditsiooniliseks toimumispaigaks on hotell Bayerischer Hof. 
Osavõtjate seltskond on esinduslik. Eestit esindasid sel aastal lisaks president Kaljulaidile ka kaitseminister 
Luik ja välisminister Mikser, varem oli stammkülaline president Ilves. Mis linnas see konverents toimub? 

2. Eesti kirikukalendris on neli maarjapäeva: paastumaarjapäev (25. märts), heinamaarjapäev (2. juuli), 
rukkimaarjapäev (15. august) ja ussimaarjapäev (8. september). Milline neist on aga Maarja nimepäev? 

3. Nobeli kirjanduspreemia laureaatide väärikas nimistus on ka kaks kreeklast – 1979 sai preemia Odysseas 
Elytis, 1963 aga küsitav (1900-71). Sorbonne’i ülikooli haridusega õigusteadlane tegi edukat karjääri 
diplomaadina Kreeka riigi teenistuses. 1967. aastal, kui Kreekas haarasid võimu „mustad kolonelid“, sai selle 
mehe luulest vastupanuliikumise osa. Kes? 

4. Avalikke (nimetamisväärilisi) muuseume oli 1921. aastal Eestis 11, teiste seas Eesti Muuseum Tallinnas, Eesti 
Rahva Muuseum Tartus ning linnamuuseumid Kuressaares, Paides, Narvas, Pärnus ja Viljandis. Muuseumite 
seas oli üks, mis oli pühendatud isikule. Luba muuseumi avamiseks oli saadud aastal 1865 ning see asus 
majas, kus küsitav oli korduvalt peatunud. Kellele oli muuseum pühendatud? 

5. Kui SI-süsteemis on seitse põhiühikut (meeter, kilogramm, sekund, amper, kelvin, mool, kandela), siis CGS-
süsteemis on põhiühikuid vaid kolm. Nimetage need!  

6. Teatavasti mängisid Lembit Ulfsak ja Evelin Võigemast seriaalis „Õnne 13“ isa ja tütart (Uku ja Ursula Palm). 
Ulfsak ja Võigemast olid aga isa ja tütar ka ühes filmisarjas (filmid vastavalt aastatest 2006 ja 2011). Millisest 
filmisarjast on jutt?  

7. Pildil oleva „asutuse“ rajamist soovitatakse viimastel aastatel aiapidajatele aina enam, see toimib nii 
dekoratiivse aiakujunduselemendina kui annab ka praktilist kasu. Selle võib ise valmis meisterdada, aga saab 
soetada ka poodidest. Mis nimetuse all seda asja tuntakse? 

   
8. See Daugavpilsi külje all asuv linn on tuntud dominikaanlaste 

poolt aastal 1700 rajatud kiriku ja kloostriga. Aastal 1800 
valminud Püha Neitsi Maarja taevamineku kirik on Läti 
tähtsaim katoliku pühakoda ja tõmbab igal aastal kümneid 
tuhandeid palverändureid. Ka paavst Franciscus külastab 
enne Eestisse saabumist seda linna. Mis linn?  

9. Ta võitis 18-aastaselt olümpiamängudel nii 100, 200 kui ka 4x100 meetri jooksu. Kaheksa aastat hiljem lisas 
ta Tokyos neljandagi kuldmedali, sedapuhku 400 meetri jooksus. Ühtlasi on ta tänaseni ainus jooksja, kes 
suutnud tulla olümpiavõitjaks nii 100, 200 kui ka 400 meetri distantsil. Kes on see naine?  

10. ♫♫♫ Selle sarja iga osa teemamuusika oli pisut erinev. Helilooja Jonathan Wolff improviseeris süntesaatoril 
iga osa alguse, tuginedes nimitegelase algusmonoloogi rütmile. Mis sari? 



11. Täpselt 911 päeva pärast 9/11 rünnakuid Ameerika Ühendriikides tabas al-Qaeda löök ühte Euroopa 
pealinna. 2004. aasta 11. märtsil plahvatas neljas linnalähirongis hommikul kell 7.38 järjest kümme pommi. 
Kokku sai surma 192 inimest. Millist linna rünnak tabas?  

12. „Kolm reklaamtahvlit linna servas“ on tänavu üks auhinnatumaid filme. Originaalpealkirjas on ära mainitud 
ka linna nimi - Ebbing. Millisesse osariiki on see väljamõeldud linn paigutatud?  

13. Rumeenia suuruselt neljas linn on Cluj, kus elab üle 300 000 elaniku. Linna korrektne nimi on aga 
kaheosaline, sest 1974. aastal lisas valitsus sellele linna ajaloolise nime, mida mainiti esmakordselt juba 
ligemale 1900 aastat tagasi. Mis nimi?  

14. Pildil nähtav skulptuur avati Chicago kesklinnas Daley väljakul 1967. aastal ja on tänaseks saanud linna üheks 
tunnusmärgiks. Kunstnik keeldus honorarina pakutud 100 000 dollarist, märkides, et soovib kuju teha 
kingitusena. Kujul pole nime ning ka autor ise pole selgitanud, keda või mida ta silmas pidas. Kes on skulptor? 

 
15. 1989. aastal hakkas üks toona 39-aastane spordilegend kaaluma tagasitulekut, saades selle jaoks innustust ka 

paljude spordifilmide autorilt Bud Greenspanilt, kes ühe (ebatäpse) legendi kohaselt olevat sportlasele 
lubanud miljon dollarit, kui too suudab alistada kvalifikatsiooninormi ning minna USA koondisega Barcelona 
olümpiale. Küsitav jäi oma hiilgeaja tipptulemusest ja olümpianormist siiski paari sekundi kaugusele. Kes? 

16. Daam pildil on meediauuringute professor 
Tartu ülikoolis ja hetkel ka noorim TÜ 
professor. Oma uuringutes on ta 
keskendunud eelkõige noortele ja 
virtuaalmaailmale. Kes? 
 
Kuidas nimetatakse neid robotmänguasju, 
mida toodab firma nimega Spin Master ning 
mis kooruvad välja spetsiaalsest munast? On 
olnud viimasel paaril aastal jõulumüükide 
suureks hitiks. 

17. 

18. 1971. aastal tootis Disney Mary Poppinsi stiilis fantaasiamuusikali „Bedknobs and Broomsticks“, peaosades 
Angela Lansbury ja David Tomlinson. Kuueminutilist lõiku sellest filmist sai Eesti lapsed korduvalt 1980. 
aastatel näha ETV ekraanilt. Millise nime all seda lõiku siin tunti? 

19. See vangla Baierimaal avati 1910. aastal, kuid sai eelkõige kuulsaks natsivanglana. Pärast õlleputši istus seal 
kinni Hitler, kes alustas vanglas ka oma „Mein Kampfi“ ettedikteerimist. II maailmasõja järel hoidsid 
ameeriklased seal sõjakurjategijaid, ligemale 300 neist ka hukati seal. Ameeriklased andsid vangla sakslastele 
üle 1958. aastal, hiljuti kandis seal maksupettuse eest karistust ka Müncheni Bayerni president Uli Hoeneß. 
Mis vangla? Vihje saab Ida-Euroopa poliitikale mõeldes. 

20. ♫♫♫ Kuulete Veljo Tormise dokumentaalkantaadiks nimetatud teost „Hääled … karjapõlvest“. Kelle nimi 
sobib lünka? Teose algul kuuldaval fonogrammil laulab küsitava õde. 

 
  



21. Sellest inimesest on ilmunud veerand sajandi vältel lausa viis (eluloo)raamatut. 1991. aastal ilmus temast 
Aare Kreilise kirjutatud raamat „Viraaž", 2002. aastal Urmas Oti mahukas intervjuu alapealkirjaga „Surplace", 
2006. aastal ühe organisatsiooni poolt üllitatud küsitava nime kandev teos ja 2009. aastal Ene Veiksaare 
kirjutatud „Jääda ellu". Eelmisel aastal ilmus raamat alapealkirjaga „Südame põhjast“, mille kohta on küsitav 
öelnud, et seal on lõpuks ometi tema enda mälestused ja mõtted. Kes?  

22. Eesti muistses vabadusvõitluses kannustas sakslaste ja taanlaste edu ka noort Rootsi kuningat Johan I 
(eluaastad 1201-1222), kes 1220. aasta suvel saabus oma sõjaväega Läänemaale ning valis tugipunktiks 
küsitava linnuse. Sealt lähtudes hakati läänemaalasi ristima ja kirikuid rajama. See tekitas protesti aga 
sakslastes, kuna see territoorium oli nende poolt juba vallutatud ja ristitud ning linnus oli määratud Eestimaa 
piiskopi residentsiks. Vägikaikaveole saabus aga ootamatu lahendus saarlaste näol, kes linnuse vallutasid ning 
rootslaste väe purustasid. Mis linnus? 

23. 1946. aastal alustas tööd eesti, läti ja leedu pagulaste ühine ülikool okupeeritud Saksamaal, esmalt 
Hamburgis, siis Pinnebergis. Ülikooli esimene rektor oli eestlane, mees, kes oli Eesti Teaduste Akadeemia liige 
ning kellele meeldis ka klaverit mängida ja sellele luua. 1936. aastal avaldati tema teosed Eleegiline ballaad, 
Kiri, Muistend I–II ja Nägemused I–II. Kes? 

24. See on nn rahvusmari USAs New Jersey, Maine’i ja Põhja-Carolina osariikides ja Nova Scotia provintsis 
Kanadas. Põhja-Ameerikas on selle täidisega muffinid kõige populaarsemad. Nende järgi on nime saanud ka 
kaktuseperekond Myrtillocactus, kuna marjad on sarnased. Mis mari? 

25. Pildil (mis tehtud 1963. aasta algul) olevatest inimestest tunnete ilmselt ära filmidiiva Sophia Loreni, kes 
hoiab kätel oma õetütart. Pildil on ka Loreni õde Anna ning õemees Romano. Viimane on ühe kuulsa mehe 
noorim poeg. Loreni õetütar on täiskasvanuna tegutsenud samas valdkonnas, kus tema vanaisagi. Millist 
perekonnanime kannab Loreni õe perekond?  

26. Pildil olev Püha Adalberti ja Püha Georgiuse kirik on katoliku kirik, mis valmis aastal 2001. Seda teenindab isa 
Grzegorz Senkowski, mistõttu neljal päeval nädalas peetakse seal missasid poola keeles. Millises Eesti linnas 
see asub? 

  

27. Mees pildil on üks tuntumaid Taani tele- ja filminäitlejaid. Kuna vahepeal oli ka 
Eestis Taani seriaalide vaimustus, peaks mees tuttav ette tulema sarjadest „Võimu 
kants“, „Dicte“ ja „Kuritegu“. Ta on mänginud ka lätlasest politseinikku 
„Wallanderi“ sarja osas „Riia koerad“. Kinolinal sai teda näha viimati filmis „Jumala 
sõna“ („Gud taler ud“). Kes? 

28. 1933. aastal tõi tubakafirma Brown and Williamson turule uue toote, millest sai kiiresti turuliider mentooliga 
sigarettide vallas. Sajandi keskpaigas kujunes välja nii, et kui Marlboro oli valgenahaliste lemmik, siis see 
mark oli populaarseim mustanahaliste seas ning orienteerus neile ka reklaamides. Eestis pole neid kunagi 
müüdud, väidetavalt ei andnud selleks luba Patendiamet, kaubamärgi kattuvuse tõttu ühe eestikeelse 
sõnaga. Mis sigaretid? 

29. See lätlane (sünd. 1978) on praegu klassikamaailmas üks hinnatumaid dirigente. Ta on Bostoni 
sümfooniaorkestri peadirigent ja Leipzigi Gewandhausorkestri kapellmeister (ehk muusikajuht). Ta on üles 
astunud Metropolitan Operas, Bayreuthi festivalil ja paljude maailma tuntuimate orkestrite ees. Kes? 

30. ♫♫♫ Selle aastatel 1975-2015 tegutsenud bändi üheks pikaealisuse võtmeks peetakse asjaolu, et uuel 
sajandil avastasid selle ka noorema põlvkonna fännid. Seda muu hulgas tänu koostööle wrestlingustaari 
Triple H-ga, kellele tehti mitmeid teemalugusid. Samuti kasutas rulastaar Tony Hawk bändi ilmselt kuulsaimat 
lugu PlayStationi-mängus „Pro Skater 3“. Mis ansambel? 



31. Seda nime kannavad mitmed mäed Balkanil, järv Kongo DVs ja kariibi muusikastiil. Aga ka linn Stockholmi 
külje all, kus trükitakse Rootsi kroone ja kus on sündinud Sven Olof Gunnar Johansson, kes võttis endale linna 
nime. Mees oli esimene NHLi treeninglaagris osalenud eurooplane ning talle omistatakse ka golfi esimene 
ametlik tutvustamine Nõukogude Liidus. Ka ÕSis on see märksõna olemas, tähistades sarkofaagikujulist 
hauamärki ja üht mööblieset. Mis sõna? 

32. Inglise laevastikul oli suur mure, kuna vaskpõhjaga laevad kippusid roostetama. Humphry Davy näpunäidete 
alusel leidis lahenduse Michael Faraday, lastes katta vase ühe teise metalliga. Katmine õnnestus, kuid tekkis 
uus probleem – laevade külge kogunes lõunameredes nii palju erinevaid elusolendeid, et nende 
puhastamiseks kulunuks raha rohkem kui roostetanud kerede parandamiseks. Siiski on meetod tänapäevani 
levinud kaitse korrosiooni eest. Mis metalliga vaske kaeti?  

33. Mees pildil oli pikka aega juhtivatel kohtadel 
Hansapangas, kuni 1999. aastal pani aluse omaenda 
finantsasutusele. Tänapäeval käib ta Tallinnas 
keskmiselt korra paari kuu tagant, kuna abiellus 
2008. aastal jaapanlannaga ning elab püsivalt 
Tokyos. Kes? 

34. Taksikoera nimi tuleb ühe looma saksakeelsest nimest (Dachs), kelle jahtimiseks koer aretati. Looma on 
kütitud rasva ja karvade pärast, millest tänini valmistatakse kõrgekvaliteedilisi habemeajamispintsleid. Mis 
loom? 

35. Basskitarrist Glen Matlock töötas Malcolm McLareni ja Vivienne Westwoodi kuulsas poes. Tema lõi ka koos 
Steve Jonesi ja Paul Cookiga ansambli, millest hiljem sai küsitav bänd. Peagi visati ta bändist välja, ja põhjusi, 
miks see juhtus, on muusikaajalukku salvestatud mitu: küll olevat asi olnud selles, et keskklassi taustaga 
Matlock pesi liiga tihti jalgu, küll selles, et talle meeldis The Beatles. Pärast teda tuli bändi uus, tänaseks 
legendaarne bassimees. Mis ansamblist on jutt?  

36. Tegevmängijatest on Eesti jalgpallikoondises kõige rohkem väravaid löönud Konstantin Vassiljev. Kes on 13 
väravaga tegevmängijatest teisel kohal? MMi valikmängudes on ta skoorinud Belgia, Armeenia ja Gibraltari 
vastu. 

37. Mis aastal leidis aset pildil nähtav 
tseremoonia? +- 2 aastat = 1 punkt. 
 

38. 1973. aastal valmis Michael Crichtoni stsenaariumi järgi film ulmelisest lõbustuspargist, kus külalised said 
kehastuda Metsiku Lääne kangelasteks. Vastasteks olid androidid, kellega püstolivõitlusi ja baarikaklusi 
pidada. Külastajate rõõmuks olid androidid programmeeritud alati kaotama. Kuni pargi arvutisüsteeme tabas 
viirus… Tapjarobotina tegi seal meeldejääva rolli Yul Brynner. Paar aastat tagasi tegi HBO filmi põhjal 
teleseriaali, mis on samuti pälvinud rohkelt kiidusõnu. Mis film/seriaal?  

39. Milline oli ainus Eesti kihelkond, mida poolitas Eesti- ja Liivimaa kubermangude piir? Kihelkond tekkis 13. 
sajandil Soontagana muinaskihelkonna põhjal. 

40. ♫♫♫ Millist tartlast, kunstnikunimega Luulur, kuulete oma loomingut esitamas (häälutamas)? 



41. Olevat kord Eesti ettevõtjad San Francisco tänavanurgal rääkinud kellestki kolmandast, kuid ei saanud 
omavahel kokkuleppele, kas tolle firma on Erply või Zerply – need mõlemad on olemas. Nendega sealsamas 
seisnud riskikapitalist Dave McClure öelnud seepeale, et vahet pole, … Milline termin sai sellest vestlusest 
alguse? 

42. Millise tuntud detektiivi taassünni taga on Robert Goldsborough? Originaali looja suri 1975. aastal ning 1980. 
aastate keskel võttis Goldsborough julguse kokku ning esitles kirjaniku pärijatele oma lugusid, mis leidsid 
üldise heakskiidu. 1986-1994 ilmus seitse romaani ning 2012. aastast alates veel viis. 

43. Esimene sellenimeline ameeriklane (1789-1849) oli misjonär Hawaii saartel. Tema samanimeline poeg (1831-
1908) tegutses misjonärina samuti Hawaiil, aga ka mujal Vaikse ookeani saartel. Muuhulgas tõlkis ta piibli 
Kiribati keelde. Ladina-Ameerika ajaloo huviline pojapoeg (1875-1956) tegi oma elu avastuse 1911. aastal. 
Pojapojapoeg (1903-1988) oli aga hinnatud diplomaat, keda tunnustati tema tegevuse eest II maailmasõja 
ajal okupeeritud Prantsusmaal. Mis on nende nelja ühine nimi?  

44. See Ukrainas sündinud sportlane võitis 1972 olümpiakulla kettaheites ja püstitas karjääri jooksul 11 
maailmarekordit. Ta oli ka tunnustatud treener, kelle edukaimad õpilased olid kaks kuulitõukajat - Natalja 
Lissovskaja ja Svetlana Kriveljova. Kes? 

45. Karastusjookide sõbrad on märganud, et eelmisel aastal kadus poelettidelt ootamatult ära Nestea jäätee. 
Põhjuseks oli Nestea tootja Nestle poolne lepingu lõpetamine turustajaks olnud Coca-Colaga. Turustaja tõi 
koheselt asemele uue kaubamärgi, mida serveeritakse üldrahvaliku võiduna, kuna uus sari sisaldab vähem 
suhkrut ning pakub rohkem maitsevalikuid. Mis nime kannab see uus jääteesari?  

46. Millise Euroopa riigi parlamendis ei istu saadikud mitte parteirühma järgi, vaid valimispiirkonna järgi: 
tähestikus eesotsas olevad maakonnad istuvad eespool, tähestiku viimase otsa maakondade esindajad 
tagaridades? 

  
47. Millise vilja küpsuse määramiseks kasutatakse Jaapanis ja Koreas pildilolevaid värvikaarte? Nii soovitatakse 

sorti Fuyu korjata siis, kui tema värv on 3,5. Selle vilja suurim tootja maailmas on Hiina, kellele järgnevadki 
Jaapan ja Lõuna-Korea. Eestis saaks vilja heal juhul kasvatada kasvuhoones või talveaias. 

  
48. Viimane teatriauhind peaosatäitmise eest pärines Vanemuise teatril aastast 1999, mil selle pälvis Merle 

Jääger. Pika põua lõpetas Vanemuise jaoks noor näitleja, kelle osatäitmised lavastustes "Laineid murdes" ja 
"Beatrice" tõid talle tänavu parima naispeaosatäitja preemia. Kes? 

49. Viimastest USA tulistamistest märkimisväärsel osal on tulistaja käes olnud küsitav poolautomaatrelv. Neid on 
ameeriklastel käes kuni viis miljonit. Neid toodab Colt ning relvad on sarnased sõjaväe kasutuses oleva 
automaadiga M16. Vahe on see, et küsitav relv tulistab vaid üksiklaskudega. Sellegipoolest suudab kogenud 
laskja 30 padruniga salve tühjaks tulistada vaid viie sekundiga. 1994-2004 oli relva müük tsiviilisikutele 
keelatud, ent mingil põhjusel võeti keeld maha. Mis relv?  

50. ♫♫♫ „Ükskord tegid eesti eksperimentaalfolkar ja jaapani lo-fi ilumuusika duo koos plaadi, mis oli äärest 
ääreni mängurõõmu täis,“ kirjutas Müürileht. 2013. aasta plaadi nimi on „Yaki-Läki”, jaapani bänd kannab 
nime Tenniscoats. Kes on eestlane, kes moodustab ka poole ansamblist Puuluup? 



51. Näete pilti advokaadiseriaalist „Suits“. Tegelaskuju pildil kannab nime Rachel Zane. Kes teda kehastab? 

 
52. Selle õunasortide perekonna nimi tähendab prantsuse keeles «väikest valitsejannat». Kümnete sortide seas 

on rahvusvaheliselt üks tuntumaid Inglise kuninglikust aiast pärinev Blenheim Orange ja sellest aretatud 
Cox’s Orange Pippin. Eestis populaarse sordi puhul pole senini selge, kas tegu on Saksamaalt pärineva 
sordiga või Liivimaa vana maasordiga. Milline õunasortide perekond? 

53. 19. jaanuaril 2012 sulges USA ühe veebiteenuse ning alustas juurdlust selle omanike ja töötajate vastu. Üle 
maailma arestisid võimud pangakontosid ning arreteerisid inimesi. Lõpuks oli aga ainus, kes vangi läks, 
eestlane Andres (Andrew) Nõmm, kes 2015. aasta end vabatahtlikult USAle välja andis ning seal aasta 
vanglas veetis. Millise veebifirmaga seoses kõik see toimus? 

54. Mis nime kannab Kassari saare suurim sadam? Loomulikult võib samanimelises külas asuva sadama 
paigutada ka Hiiumaa alla. Sadam oli kalapüügikohana kasutusel juba 17. sajandil. 1912. aastal hakati seda 
ehitama tsaariarmee miinilaevade baasiks. Sadamasse saavad tulla kuni 32 m pikkused ning 2,7 m süvisega 
laevad. 1995. aastal avati laevaliin küsitava ning Saaremaal asuva Triigi sadama vahel, kuid hiljem sai 
Hiiumaal peatuseks Sõru sadam.  

55. Ukraina päritolu astronaut Heidemarie Stefanyshyn-Piper tegi kosmoseajalugu 2008. aasta novembris, kui 
kaotas avakosmoses viibides midagi ära, mille liikumist sai hiljem jälgida. Kaotsiläinud asi hävis alles mitmed 
kuud hiljem Mehhiko kohal, kui üritas siseneda Maa atmosfääri.  Mis see oli? 

56. Olümpiamängudel on spordialad jaotatud distsipliinideks (nt vibulaskmine, poks, vehklemine, kergejõustik 
jne). 2020. aasta suveolümpial on kaks rahvusvahelist spordialaliitu, mis esindavad kumbki viit 
olümpiaprogrammis olevat distsipliini. Nimetage need alaliidud! 

57. Kunstnik Karel Koplimetsal valmis EV 100 auks kunstiprojekt – parv-laev nimega Ale. Eriliseks tegi projekti 
aga materjal, millest sõiduk valmis ning mida kulus 5000 ühikut. Mees testis veesõiduki järele, purjetades 
eelmise aasta septembris Soomest Eestisse. Millest oli see veesõiduk valmistatud? Tänaseks on imelaeva 
saanud näha nii Kumus kui ka Kiasmas. 

58. Portugali Nelkide revolutsiooni alustamise märguandeks olid kaks pala, mille eetrisse laskmine 24. aprilli 
hilisõhtul oli vandeseltslastele märk alustada tegutsemist. Teine pala oli folklaulja Zeca Afonso laul "Grândola 
Vila Morena". Esimene aga Paulo de Carvalho esitatud „E Depois do Adeus". Mille tõttu pälvis see pala vaid 
paar nädalat varem suurt tähelepanu? 

59. Seda nime kannab Carlo Coldoni 1753. aastal kirjutatud näidendi „Võõrastemaja perenaine“ peategelane. 
Teinekord tuuaksegi näidend lavale selle nime all (näiteks VAT teater aastal 2015, peaosas Katariina Unt, või 
Bohuslav Martinů ooper). Sama nime kandis ka laev Ristikivi „Imede saares“. Mis nimi? 

60. ♫♫♫ Kuulete meest, kes seadis oma kandidatuuri üles 
1964. aasta USA presidendivalimistel, osalt küll 
reklaamitrikina. Tema „kampaanias“, mille seas oli 1963. 
aastal Monterey jazz-festivalil salvestatud album „… for 
president“, oli kesksel kohal kodanikeõiguste teema, kuid 
muu hulgas lubas ta ka CIA direktoriks panna Miles Davise. 
Tema kampaanialaulus olid read: 
Your politics ought to be a groovier thing 
So get a good president who’s willing to swing 
Kes? 

 
 



61. Auto pildil on Porsche 
kabriolett 356 C. 1964. 
aastast pärineva auto 
ostis küsitav isik neli 
aastat hiljem Beverly 
Hillsis 3500 dollari eest. 
Auto muutsid 
väärtuslikuks kunstnik 
Dave Richardsi 
maalingud. Kes oli selle 
Porsche omanik, kes ise 
sõitis sellega üsna vähe 
aega ja keda paljud 
seostavad hoopis ühe teise saksa autoga?  

62. Lähis-Ida üks suuremaid katoliiklikke kogukondi on kaldealased. Mis riigis elab suurem osa Kaldea 
katoliiklastest? Tõe huvides olgu mainitud, et suur osa on neist küsitavast riigist lahkunud ning vähemalt pool 
diasporaast elab tänapäeval USAs.  

63. Kuigi see klubi oli tulnud 1932. aastal Saksamaa meistriks ja võitis 1957. aastal riigi karikavõistlused, ei võetud 
seda 1963. aastal moodustatud Bundesliga liikmeks, kuna liiga reeglid nägid esialgu ette, et samast linnast ei 
tohiks olla kahte klubi. Liigasse pääseti alles kaks aastat hiljem. Mis klubi?  

64. Kui riigi telekanal korraldas 2005. aastal rahva seas küsitluse, selgitamaks välja suurimad rahva esindajad läbi 
aegade, saavutas kolmanda koha jalgrattur, teise koha paljude ravimite avastaja ning esikoha isa Damien 
(1840-89). Ta sai tunnustuse leeprahaigete eest hoolitsemise eest Hawaiil Moloka’i saarel, kuniks ta ka ise 
nakatus ja haigusse suri. 2009. aastal kuulutas paavst ta pühakuks. Milline Euroopa riik valis ta oma 
suurimaks? 

65. Roslini instituut sai maailmakuulsaks 1996. aastal, kui teadlased Ian Wilmut, Keith Campbell ja nende 
kolleegid teatasid lamba (kes sündides sai nimeks Dolly) kloonimisest. Millises linnas asub Roslini instituut? 
See kuulub linnaga sama nime kandva ülikooli juurde.  

66. Pildil olev näitlejatar, sünninimega Bonnie Bedelia …, tähistas märtsis oma 70. 
juubelit. Vaatajatele on ta eelkõige tuntud Bruce Willise alias John McClane’i 
abikaasana „Visa hinge“ kahest esimesest filmist. Tal on ka kuulsaid sugulasi – 
näiteks näitleja (sündinud 1980), kes samuti on tuntud ühe filmisarja kahe esimese 
filmi järgi. Bonnie on küsitavale tädi (isa õde). Siit küsimus – mis on Bonnie Bedelia 
neiupõlvenimi? 
 

67. Teadlased on seda kala kirjeldanud kui ahvena ja haugi vahepealset kalaliiki, 
kes oma süstja kehakuju ja hammastiku on pärinud haugilt, uimede asetuse, 
värvuse ja tumedad ristvöödid aga ahvenalt. Ka tema ladinakeelne ja 
inglisekeelne liiginimi on kombinatsiooni ahvena ja haugi nimedest. Mõnes 
teises keeles, näiteks ungari, on tema nimi aga tuletatud sõnast „hammas“, 
sest tema suus asetsevad kaks paari kihvu. Mis kala? 
 

68. 1994. aastal tegi moekunstnik Desre Buirski käsitsi maalitud siidist batik-särgi ja saatis selle kingitusena ühele 
tuntud inimesele. Kingitusele järgnes tellimus ning kunstnik valmistas aastate jooksul mehele üle 150 
erksavärvilise, geomeetriliste või lillemustritega siidsärgi. Too kandis neid tihti, särkidest sai tema stiili 
lahutamatu osa ja kiiresti sai särgitüüp nime just tema järgi. Kes oli see särgikandja? 

69. 2015. aastal sai neist Lõuna-Eesti esimene börsifirma, kui nende aktsiad noteeriti First North börsil. Võrumaal 
Antsla vallas Kobela alevikus asuva ettevõtte tuumikaktsionär on Fermex International, kes 2002. aastal 
otsustas muuta ettevõtte senise klientidele suunatud ärimudeli ärilt-ärile-mudeliks: lõpetati jaeklientidele 
suunatud veinide tootmine ning asuti teenindama joogitööstuses tegutsevaid firmasid, varustades neid 
toorveiniga, mida kasutatakse lahjade alkohoolsete jookide valmistamiseks. Börsileminekuga lisandus 
naturaalsete aroomide tootmissuund. Mis firma? 

70. ♫♫♫ Milliste laulude sünnist kuulete sõnade autori kirjeldust? 



71. Aasta keeletegu antakse välja aastast 2006. Kandidaadid valib välja Emakeele Selts, peaauhinna osas teeb 
otsuse aga žürii. Žüriisse pääsemiseks on üks tingimus, millele vastab praegu 12 inimest (neist kaks on 
lisandunud viimase kolme aasta jooksul), kuid üks on meie seast juba lahkunud. Naisi on žüriiliikmete seas 
kaks. Kellest žürii moodustub? 

72. Vanem vendadest – Riho (sündinud 1993) – on Eesti jäähokikoondise ründaja ning teenib raha Soomes 
Liikunnan Riemu võistkonnas. Noorem vendadest – Erik (1997) – mängib Helsingi Jokerite klubis ning pääses 
sel hooajal väljakule ka KHLis. Kuna ta on sündinud Helsingis ning on Soome kodakondne, siis näeb ta 
koondisetulevikku ka pigem põhjanaabreid esindades. Mis on vendade ühine perekonnanimi? Sama nime 
kannab Eesti spordis ka üks märksa tuntum ja tituleeritum inimene, kes sporditegemise kõrvalt on 
igapäevaselt ametis Sõle spordikeskuses.  

73. Selle lühendiga tuntakse Suurbritannia valitsuse kriisikomiteed, mis kutsutakse kokku, kui riiki ähvardamas 
eriolukord. Komitee lühend on pärit sellest, et nad peavad oma koosolekuid valitsuse briifingu ruumides. 
Näiteks on selline istung üks keskseid tegevuspaiku filmis „Silmad taevas“ (Eye in the Sky). Komitee nimi on 
väga sarnane (mõnedes allikates kattuv) kunstirühmitusega (samuti tuletis pikemast nimetusest), mis 
tegutses aastatel 1948-1951. Mis lühend? 

74. Kirjutage ühine nimi:  
- kollast värvi lind „Tobukeste“ koomiksist, Snoopy hea sõber;  
- Joni Mitchelli laul;  
- Walter Scotti 1826. aastal kirjutatud romaan;  
- Max Yasgurile kuulunud piimafarm Betheli linna lähistel New Yorgi osariigis.  

75. Äsja pankroti välja kuulutanud kitarritootja Gibsoni peakorter asub praegu Nashville’is. Firma ajalugu ulatub 
aga 1902. aastasse ning algselt paikneti Michigani osariigis. Algul ei toodetud ka kitarre, vaid hoopis teisi 
keelpille. Milliseid? Too pill on olnud Eestiski populaarne instrument, eriti 1930. aastatel ja Teise maailmasõja 
järgsetel aastakümnetel, mil tegutses arvukalt nii koolide kui ka töökollektiivide orkestreid. Praegu tegutseb 
Eestis neli orkestrit ning Eesti vabariigi aastapäevaks kingiti kontsert, kus laval oli 100 selle pilli mängijat. 

76. Nähtava alastipildi (selfie) tegi endast 1929. aastal üks 
toona 67-aastane maailmakuulus mees ning saatis selle 
ja teisigi sarnaseid pilte noorele ameeriklannale, kellesse 
oli armunud. 2011. aastal avaldas pildi üks ajaleht ja 
sattus lugejate suure meelepaha alla. Peatoimetaja 
vastas: suurel rahvuskangelasel olid suhted paljude 
naistega, sellest tuleb rääkida. Pealegi polevat piltides 
midagi koledat või pornograafilist. Kes on pildil? 
 

77. Mis tõugu koer, hüüdnimega „Ameerika džentelmen“ on pildil? 

78. Mees pildil on tuntud Vene teleajakirjanik ja propagandist. 1963. aastal sündinud mehel on oma talk-show 
„Pühapäeva õhtu ….-ga“. Samuti on ta tuntust kogunud presidendikandidaatide teledebattide juhtimisega. 
Tema praegune abikaasa on Eesti päritolu psühholoog Helga Sepp, satiirik Viktor Kokljuškini tütar. Kes? 

 

 
79. Kes läheb puhkusereisile Korfule, saab külastada ka Joonia saarestiku kaht väikseimat saart. Suurem – 30 km2 

suurune saar, mille keskuseks on Gaiose linn – on vaprate ja ilusate meelispaik. Pisem – millel pindala vaid 
650 ha – on kristallselge veega ning seega eelistatud ujumispaik. Millised vastandlike nimedega saared?  

80. ♫♫♫ 1980. aastatel salvestas üks Eesti lauljatar kaveri ABBA Frida loost "I See Red". Pala jäi Eesti Raadio 
arhiivi seisma, kuni mõne aasta plaadifirma Frotee selle leidis ja vinüülil välja andis. Sestsaadik on laulust 
saanud väikest viisi hitt, mida mängivad DJ-d üle maailma. Kes laulab? 



81. Eesti teatrilaval on seda tegelaskuju kehastanud kolm kõva näitlejat: Tõnu Kark 1980. aastatel (näidend 
esietendus 1985. aastal), Hannes Kaljujärv 1990. aastatel ning Üllar Saaremäe alates käesolevast hooajast. 
Mis tegelaskuju? Näidendi nimetamise eest 1 punkt. 

82. 2-(4-isobutüül-fenüül)propioonhape on tuntud ravim, mis sünteesiti esimest korda Suurbritannias 1961. 
aastal. Retseptiravimina hakati seda müüma 1969. aastal Brufeni nime all (Ameerikas Advil) reumatoidartriidi 
vastu. 1983. aastal sai sellest aspiriini kõrval alles teine mittesteroidne põletikuvastane ravim, mis oli 
käsimüügis. Mis on selle tuntud palavikku alandava ja valu vähendava ravimi geneeriline nimi? 

83. Kes oli esimene rahva poolt valitud president Soomes? Rahvas kasutas võimalust aktiivselt – mõlemas voorus 
osales üle 78% hääleõiguslikest kodanikest. Küsitav kogus teises voorus 53% häältest. Tema tugevaim rivaal 
oli Elisabeth Rehn.  

84. Seda Itaalia lameleiba võib pidada pizza eelkäijaks, selle koostis ja tekstuur on sarnane pizzataigna omale. 
Eriti iseloomulik on see Liguuria köögile. Tihti maitsestatakse vaid oliivõli ja soolaga, populaarne on ka 
rosmariiniga variant. Mis sai? 

85. Željko Obradović on võitnud üheksa Euroliiga meistritiitlit viie eri võistkonnaga. Värskeim tiitel on möödunud 
aastal Fenerbahçe lootsina, viis tiitlit saavutas ta Panathinaikosega. Milliste klubidega võitis ta esimesed kolm 
tiitlit (vastavalt aastatel 1992, 1994 ja 1995)? 2 õiget = 1 punkt 

86. 1965. aastal jõudis Norra alaline esindaja küsitavale mehele juba teatada, et ta pälvib tolleaastase Nobeli 
rahupreemia. Ent preemiakomitee esimees Gunnar Jahn oli ägedalt selle vastu ja vetostas otsuse, kuigi kõik 
ülejäänud komitee liikmed olid mehe poolt. Kiirustades anti preemia hoopis UNICEFile. Järgmisel kahel aastal 
komitee tüli jätkus ning preemia jäi hoopis välja andmata. Mees lahkus ametist 1971, olles senini pikaajalisim 
selle ameti pidaja (10 aastat ja kaks kuud) ja suri kolm aastat hiljem, preemiat saamata. Kes? 

87. Pariisi ülikoolis (Sorbonne’is) oli asutamise järel neli 
„natsiooni“ (meie mõistes korporatsiooni): prantsuse, inglise, 
normanni ja veel üks. Küsitav hõlmas ka tänase Hollandi ja 
Belgia alad ning on nime saanud ajaloolise Põhja-
Prantsusmaa piirkonna järgi, kus asub ka Somme. Tänapäeval 
kuulub see Hauts-de-France’i regiooni koosseisu. Mis 
natsioon / piirkond, mille nimi võiks seostuda ka 
saavutustega aero- ja hüdronautikas? 
 

88. Selle laulu kirjutasid Motowni mehed Norman Whitfield ja Barrett Strong 1971. aastal ansamblile The 
Undisputed Truth. See versioon on tänaseks aga peaaegu unustatud. Hoopis parema vastuvõtu osaliseks sai 
ansambli The Temptations 12-minutine versioon, mis jõudis esikohale Billboardi edetabelis ja noppis kolm 
Grammyt. Lugu on aegade jooksul esitanud paljud muusikamaailma tegijad. Mis on selle laulu pealkiri? Laul 
algab tõdemusega, et isa suri 3. septembril. 

89. Sarnasus ei pruugi olla juhuslik, nähtav lind ongi inglise keeles tuntud nime all go-away bird. Kuidas on selle 
Aafrika linnu nimi aga eesti keeles? Nad on osavad ronijad ning noorlindudel on tiivaotstes küünised. Sageli 
on liigid erksavärvilised, neile rohelise värvi andev aine on ainus linnuriigis teada olev tõeline roheline 
pigment. 

  
90. ♫♫♫ Kes on see Walesi helilooja (sündinud 1944), kelle pala „Palladio“ esitab David Garrett?  



91. Millist nime kannab ligemale 1 km pikkune tänav Hamburgis St. Pauli piirkonnas, mis on peamiselt tuntud 
meelelahutuspaikade poolest ja on kandnud ka hüüdnimesid „die sündigste Meile“ (kõige patusem miil) 
ja Kiez? 

92. Selle pärnakast ajakirjaniku ja luuletaja ametikohaks on kirjastuse Post Factum toimetaja. Suurema osa 
tema loomingust on välja andnud Kivisildniku kirjastus Jumalikud Ilmutused. Näiteid: „Polügrafisti 
käsiraamat“, „Pursata Vesuuvile“. Eelmisel aastal anti välja „Lühistu koosolek“, kus on palju epigramme, 
sõnamänge jm. Kes?  

93. See kontuurilt natuke Eestit meenutav linn oli omal 
ajal üks maailma suurimaid, seal elas vähemalt 
200 000 inimest. Mis linna on pildil kujutatud?  
 

94. Millise mõistega tähistatakse olukorda, kui kriminaalmenetlus lõpetatakse süüdistatava ja prokuröri 
kokkuleppena avaliku menetlushuvi puudumise korral? Süüdistatav ei pea sel juhul end süüdi tunnistama, 
kuid selline lõpetamine eeldab, et ta on teo siiski toime pannud. Karistusregistrisse aga märget ei lähe. 

95. See 23 saarest koosnev paik kandis aastaid maakaartidel Eschscholtzi nime, mille talle pani Otto von 
Kotzebue oma ekspeditsiooni loodusteadlase ja laevaarsti järgi. Too Tartus sündinud ja õppinud mees sai 
naasmise järel Tartu ülikool professoriks ja on kirjutanud monograafia karikloomadest. Kuulsaks sai koht aga 
kohaliku nime järgi, mis peaks tähendama „kookospähklite pinda“. Mis paik? 

96. 2016. aastal kuulutas teadusfond välja nimekonkursi Briti uuele polaaruuringute laevale. Keegi pakkus välja 
naljanime Boaty McBoatFace, mis läks viraalseks ning võitiski hääletuse. Fond otsustas siiski algsest 
lubadusest taganeda, rahva häält eirata ning pani laevale ühe teise nime. Kompensatsiooniks sai Boaty 
McBoatFace’i nime laeval olev autonoomne allveelaev. Millise tuntud, 1926. aastal sündinud briti nime sai 
aga suur uurimislaev? Mehe auks on nimetatud vähemalt 15 liiki ja perekonda. 

97. 1936. aastal leiutas insener Tuomas Vohlonen viisi, kuidas toota vedelikuga täidetud kompasse, mis olid 
senistest palju täpsemad ja stabiilsemad. Nende tootmiseks asutatud firma sai 1980. aastatel maailma 
üheks juhtivaks sukeldumisseadmete tootjaks ning on tänapäeval hinnatud spordikellade valdkonnas. Mis 
firma? 

98. H. Richard Hornberger oli rindkerekirurg, kelle karjäär möödus suurelt jaolt Maine’i osariigi väikelinnades. 
Pärast Korea sõjast naasmist töötas ta 12 aastat oma kogemusi kirjeldava romaani kallal, mille avaldas 
Richard Hookeri pseudonüümi all. Mis oli hiljem märkimisväärset ekraanimenu nautinud romaani pealkiri? 

99. Mis nime kannab traditsiooniline India spordiala, kus võimleja võtab (jooga)asendeid vertikaalsel puupostil 
või köiel? 

 
100. ♫♫♫ Kuuldavale USA ansamblile tõi tuntuse nende kolmas kauamängiv „Lost in the Dream“. Neljas, „A 

Deeper Understanding“, teenis mullu parima rock-albumi Grammy. Bändi nime aitab meelde tuletada üks 
Richard Nixoni 1971. aasta algatus. Mis bänd? 



EMV 2018, paarismäng, vastused: 

1. München 
2. paastumaarjapäev 
3. Giorgios Seferis 
4. Peeter I muuseum Narvas 
5. Sentimeeter, gramm, sekund 
6. Lotte (Evelin Võigemast andis hääle 

nimikangelasele ja Ulfsak tema isa 
Oskarile) 

7. Putukahotell 
8. Aglona 
9. Betty Cuthbert 
10. „Seinfeld“ 
11. Madrid 
12. Missouri 
13. Napoca 
14. Pablo Picasso 
15. Mark Spitz 
16. Andra Siibak 
17. Hatchimals 
18. Loomade jalgpall („Kõige suurema sõbra“ 

saates) 
19. Landsbergi vangla 
20. Tammsaare 
21. Erika Salumäe 
22. Lihula 
23. Ernst Öpik 
24. Mustikas 
25. Mussolini (imik on Alessandra Mussolini) 
26. Sillamäe 
27. Søren Malling 
28. Kool 
29. Andris Nelsons 
30. Motörhead 
31. Tumba 
32. Tsink 
33. Andres Viisemann 
34. Mäger 
35. Sex Pistols (Matlocki asemele tuli 

ansamblisse Sid Vicious) 
36. Sergei Zenjov 
37. 1999 (Macao minek Portugalilt Hiina RV 

võimu alla) 
38.  „Westworld“ 
39. Mihkli 
40. Jaan Malin 
41. Eesti maffia / Estonianmafia („Üks Eesti 

maffia kõik“)  
42. Nero Wolfe (algne kirjanik oli Rex Stout) 
43. Hiram Bingham 
44. Faina Melnik 
45. Fuze (Fuzetea) 
46. Norra (Storting) 
47. Hurmaa / diospüür / persimmon / 

kakiploom 
48. Marian Heinat 

49. AR-15 
50. Pastacas 
51. Meghan Markle 
52. renettõunad / kuldrenetid 
53. Megaupload 
54. Orjaku 
55. Tööriistakast 
56. FINA ja UCI  
57. Õllepurgid/taara 
58. Portugali esindaja 1974. aasta Eurovisioni 

lauluvõistlusel 
59. Mirandolina 
60. Dizzy Gillespie 
61. Janis Joplin 
62. Iraak 
63. Müncheni Bayern 
64. Edinburgh 
65. Belgia 
66. Culkin 
67. Koha 
68. Nelson Mandela (Madiba-särk) 
69. Linda Nektar 
70. „Viimse reliikvia“ laulusõnad (Paul-Eerik 

Rummo) 
71. Haridus- (ja teadus)ministrid 
72. Embrich 
73. COBR / COBRA 
74. Woodstock 
75. Mandoliinid 
76. Fridtjof Nansen 
77. Bostoni terjer  
78. Vladimir Solovjov 
79. Paxos ja Antipaxos 
80. Velly Joonas 
81. McMurphy (näidend „Lendas üle 

käopesa“) 
82. Ibuprofeen 
83. Martti Ahtisaari 
84. Focaccia 
85. Partizan, Joventut (Badalona), Real 

Madrid 
86. U Thant 
87. Pikardi / Pikardia 
88. „Papa Was a Rollin’ Stone“  
89. Turako 
90. Karl Jenkins 
91. Reeperbahn 
92. Kaupo Meiel 
93. Tenochtitlan 
94. Oportuniteet 
95. Bikini atoll 
96. Sir David Attenborough 
97. Suunto 
98. MASH (Mobile Army Surgical Hospital) 
99. Mallakhamba 
100. The War on Drugs 


