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1. Aastal 2015 sisse seatud kirjanikupalga saajateks nimetati esimesel kahel aastal üheksa kirjaniku 

seas kolm naist - Maarja Kangro, Eeva Park ja Triin Soomets. Detsembri alguses selgusid kolm 

uut kirjanikupalgalist naist. Neist üks pärineb kolmandat põlve kirjanike suguvõsast ning 

mitmeid raamatuid eri žanrites on avaldanud ka tema vennad. Teisel palgalisel oli tema endine 

abikaasa lisaks muule põhitegevusele ka kirjanik ja kirjanduselufiguur, tütar aga on asunud tööle 

tähtsas institutsioonis, kus ka kirjatööd palju ette tuleb. Kolmandal uuel palgalisel on kirjanik ja 

tõlkija tema nooruke tütar. Kes on need uued riigikirjanikud? 

 

2. Küsitav ansambel teeb just sel nädalalõpul (15-17.12.) Soomes popmuusika ajalugu, täites 

kolmel järjestikusel õhtul Helsingi suurima kontserdipaikadest Hartwall Arena. Sel aastal come-

backi teinud grupp alustas tegevust 1995. aastal 1970. aastate proletaarlaulude ühekordse 

projektina, ent kiire edu lennutas nad paari aastaga põhjanaabrite populaarseimate bändide hulka. 

Üks grupi populaarsetest lauludest kannab nime "Pärnu". Selle ansambli tuntuim ja enamike 

laulude sõnade autor on olnud aktiivselt tegev poliitikas, mh 1999-2015 Eduskunna saadik, 

olnud Soome roheliste partei esimees, tööminister 2009-2011, Helsingi abilinnapea 2015-2017 

ning linnapeakandidaat. Mis ansambel? 

 

3. Eestikeelsel Tartu Ülikoolil on alates 1920 olnud konkurentsitult kõige rohkem rektoreid, kelle 

perenimi algab K tähega. Otsa tegi lahti Henrik Koppel (rektor 1920-1928). Juulist-septembrini 

1940 oli sunnitult rektoriks ilma K täheta mees – Heinrich Riikoja. Peale seda saabus nii-öelda 

rahu kuni aastani 1993, mil algas „segaduste ajastu“ ja rektoriks sai Peeter Tulviste (1993-1998). 

Tema järel tuli Jaak Aaviksoo (1998-2006). Enne „segaduste ajastu“ lõppu (01.07.2007 sai 

rektoriks Alar Karis) oli TÜ rektori kohusetäitjaks 2006-2007 veel üks ilma K täheta mees. 

Psühholoog, 2001-2003 usuteaduskonna dekaan, alates 2000 praktilise usuteaduse professor. 

Tubli kristlane, baptist. Kes? 

 

4. Detsembri alguses kuulutati välja üks tiitel, mida küsitav kannab 2018. aastal. Selle nimi on 

näivleetunud … Mis sõna käib punktiiri asemele? 

 

5. Sellele pühakule pühendatud päeva tähistatakse kõige laiemalt Itaalias ja Rootsis. Ta elas 

Sitsiilias Sürakuusas III-IV sajandil. Pärast seda, kui talle oli end ilmutanud teine Sitsiilia märter püha 

Agatha, otsustas end samuti pühendada neitsilikule elule. Pärines rikkast perest, aga jagas oma 

varanduse vaestele ning keeldus abiellumast. Tema solvunud kosilane andis ta Rooma võimudele 

üles kui kristlase. Karistuseks saadeti ta bordelli, kuid ime läbi jäi sealgi puhtaks ja puutumatuks. 

Seejärel püüti ta ära põletada, kuid leegid ei hakanud talle külge. Viimaks hukati mõõgaga. Tihti 

on teda kujutatud hoidmas käes anumat, milles on kaks silma. See on seotud legendiga, mille 

järgi keiser Diocletianus torkas tal silmad peast välja, et kangekaelsest olendist jagu saada. Jumal 

taastas neiu nägemise. Seepärast peetakse teda kui valgusekandjat pimedate ja silmahaiguste 

käes kannatajate kaitsepühakuks. Kes? 
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6. Need on üheaastased kuni 15 cm pika jala ja kuni 10 cm läbimõõduga pruunika või kollaka 

kübaraga seened. Kübara keskel on tavaliselt soomused. Kübara all võib näha valkjaid 

eoslehekesi ja jalgadel rõngast. Kasvavad sageli põõsasjas kogumikus puude kändudel, juurtel, 

tüve- ja koorepragudes. Seened on värskelt mürgised. Mis seeneperekond on pildil? 

   
 

7. Pildil (→↑) on 26.01.1990 sündinud kolmekordne (sh valitsev) maailmameister, oma riigi hetke 

parim sportlane. Kes? 

 

8. Tema kodumaaks on Ungari, ta on sealsetest koeratőugudest vanim, üle 2000 aasta vanune. Teda 

kasutati karja- ja valvekoertena. Kuulub aasia päritoluga ungari karjaajajate koeratõugude hulka. 

Taibukas, energiline, liikuv ja aktiivne, sőbralik ja kergesti koolitatav. Ta on väga heade 

valveomadustega. Perekonnale on ta ustav ja lojaalne, kuid ei sobi siiski perekonda, kus on 

väikesed lapsed. Keskmist kasvu, turjakőrgusega 36-45 cm, kaal 10-16 kg. Karvkate on pikk ja 

omapärane, karvad on nagu nöörid, täispikkuse saavutab 3-4 aastal. Mis koeratõug? 

 
 

9. Näete küsitavale kunstnikule (1984) tüüpilisi teoseid. Ta on end nimetanud hübriidseks 

1990ndate lapseks. Rahvusvaheline kunstiportaal Artnet valis ta möödunud aastal Euroopa 

viiekümne kõige huvitavama kunstniku hulka. Esindas Eestit viimasel Veneetsia Biennaalil. 

Kes? 

 
 

10. Kuulete 1999. aastal Moskvas asutatud bändi esikalbumi nimilugu „Ubili negra”, mis neid kohe 

kuulsaks tegi. Mis bänd? 
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11. Esimene universaalse kasutusega krediitkaart tuli turule 1950. aastal. Sellele mõttele tulid 

ärimehed Frank McNamara ja Ralph Schneider, kui nad ei saanud oma restoranikülastuse eest 

maksta, sest olid raha koju unustanud. Selle piinliku õhtu mälestuseks andsid nad kaardile 

nimeks …. Sellega sai kaardiomanik teatud kaarditasu eest (toona 3$ aastas) maksta mitmes 

restoranis. Kaardi eduga kaasnes terve hulga samasuguste krediitkaartide teke. 1981 võttis 

finantskontsern Citicorp küsitava üle. Millisest krediitkaardist on jutt? 

 

12. Haapsalu Õudus-ja Fantaasiafilmide Festivalil 2017 soovitab Eesti filmilegend Peeter Simm üht 

filmi järgmiselt: „Thriller on selle kõrval kissell. 2 tundi 22 minutit enamat kui õudust. Kõik 

algab teadagi mängust, homo sapiensi loomastumine päädib operetiga ja et olla realist, ära usu 

oma silmi… Valgevenes põletati koos inimestega maha 628 küla. Kes tegid? Kunagi teadis 

igaüks: sakslased. Nüüd öeldakse: kõik! Nii omad kui naabrid. Loomastumine on meie kõrval. 

On geniaalseid filme Jumalast ja on geniaalseid filme… Jah, temast. Tule, näe ja otsusta ise. 

Tabletid kaasa!" Mis film (1985) ja kes on lavastaja? Filmis tegi olulise rolli muuhulgas Jüri 

Lumiste. 

 

13. Ei ole vist mälumängijailt mõtet küsida, milline meestennisist on võitnud enim suure slämmi 

turniire. Roger Federer on mänginud 29 finaalis (samuti rekord), võitnud neist 19 ja kaotanud 10. 

Kuid kaotatud finaalide arvestuses on Federer "alles" 2. kohal. Üks mees (mängis finaalides 

aastatel 1981-1991) on kaotanud 11 finaali. Ta on ka slämmivõitjate esitosinas ainus mees, kes 

finaalides jäi miinusesse - 8 võitu on tal kirjas (3 USA-st ja Prantsusmaalt, 2 Austraaliast). 

 

14. Itaalia astronoomi Angelo Secchi (1818-1878), kes pildistas 1860 esimesena Päikese krooni,  

järgi on nimetatud üks riistapuu – ca 30 cm läbimõõduga valge ketas – Secchi ketas. Milleks 

seda kasutatakse? 

 

15. Küsitavat (1459-1525) on peetud ajaloo üheks kõige suurema mõjuvõimuga ärimeheks. Ta oli 

Augsburgi pankur, Austrias suur hõbedaärimees ja Ungaris vasemagnaat. Asutas esimese 

uudisteagentuuri, mis tootis uudiseid ja sõnumeid tema klientidele. Oma pangas hakkas ta 

riskima kogumishoiustel oleva rahaga ning maksis 5% tootlust. Ehkki see oli vastuolus katoliku 

kiriku liigkasuvõtmise reeglitega, aitasid teda sidemed paavst Leo X-ga, kes 1515 

liigkasuvõtmise keelu tühistas. Omal moel pani ta tahtmatult alguse reformatsioonile, kui hakkas 

müüma indulgentse, kasumi jagas paavstiga, kes rajas selle eest Püha Peetruse Basiilika. 

Mõnedel hinnangutel võiks mehe vara väärtus täna olla 400 miljardit dollarit. Kes oli see 

mõjukas isik? 
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16. Kes on see 1973. aastal Londonis sündinud korduvalt maailma seksikaimate naiste hulka valitud 

näitlejanna?  

       
 

17. Millist nime kannab pildil (→↑) olev maleavang? Et küsimus ei tunduks liiga friik, siis lisame, et 

avanguga sama nime kannab ühe maailmajao pikim jõgi. 

18. Logo kuulub omas valdkonnas ehk tuntuimale firmale, mille tooted on muuhulgas Tenergy, 

Sriver, Roundell, Orthodox, Primorac, Korbel, Maze Magic. Mis firma logo? (Valdkond, millega 

firma tegeleb = 1 p). 

 

 
 

19. Piltidel olev 1817-1821 ehitatud pühakoda asub samanimelises külas, mis oli kunagise 

samanimelise kihelkonna keskus. Selle altarit ehib Emil Jacobsi (1802–1866) poolt 1859 

maalitud „Ristilt mahavõtmine“, mis pälvis Londonis altarimaalide võistlusel kuldmedali. Muidu 

ei tasuks seda kirikut ehk küsidagi, aga tegemist on Eesti kõige lõunapoolsema luteriusu 

kirikuga. Mis kirik? 

 
 

20. Küsime kahte kreeka jumalannat. Esimene kuulub Uranose ja Gaia tütrena titaanide hulka. Teine 

on esimese küsitava ja Zeusi tütar, olles ühtlasi üks hooridest. Mõlemad kureerivad valdkonda, 

mille esindajaid istub ka täna saalis, moodustades keskmisest märksa suurema protsendi 

võistkonna Toru liikmeskonnast. Lisaks tegelesid sama valdkonna eri nüanssidega veel ka 

küsituist vähemtuntud Astrea ja Eunomia. Kes on need kaks? 

 

 

 

http://www.butterflymag.com/wp-content/uploads/2015/12/Logo-A.png
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid-oD2hvjXAhWKLVAKHey7D60QjRwIBw&url=http://pilt.delfi.ee/album/262873/?view%3Dblog%26page%3D18&psig=AOvVaw1VY552jPrPZ5j_NgR_G6_z&ust=1512741365343600
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif2IKZh_jXAhWNUlAKHc5HD6gQjRwIBw&url=http://pilt.delfi.ee/picture/14244117/&psig=AOvVaw1VY552jPrPZ5j_NgR_G6_z&ust=1512741365343600
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21. Neli nädalat tagasi 15. novembril püstitati New Yorgis Christie’s oksjonil maali müümisel uus 

maailmarekord – hinnaga 450,3 miljonit dollarit müüdi vene oligarhile Dmitri Rõbolovlevile 

kuulunud maal (↓). Eelmine rekord oli kõigest 179,4 miljonit dollarit, mis käidi välja 2015. 

aastal Pablo Picasso „Alžiiri naised (O versioon)“ eest. Kelle ning mis maal müüdi rekordilise 

hinnaga novembris 2017? (1 õige = 1 p). 

   
 

22. Selliseid kakskeelseid linnasilte (↑) võib kohata Lõuna-Prantsusmaal Vari ja Haute-Provence'i 

departemangus. Kui ülemine on mõistagi prantsuse keel, siis alumine on üsnagi vähekasutatav ja 

seda rääkijaid on väga vähe, neist pooled Lõuna-Prantsusmaal, aga ülejäänud pooled Aosta orus 

Itaalias, kus peaks ka sellekeelseid silte leiduma, kuid foto pole sealt pärit. UNESCO raporti 

kohaselt on keel kadumisohus, ehkki linnasiltidel ta elab. Mis keelega on tegemist?  

 

23. Kontinentaalne Hokiliiga KHL on loodud aastal 2008. Seni lõppenud 9 hooaja jooksul on 

põhihooaja resultatiivsemateks (värav + väravasööt) mängijateks olnud vaid 2 hokimängijat: üks 

(1981) neist on praktiliselt kogu karjääri mänginud kodumaal, hooajast 2011/12 esindanud 

Magnitogorski Metallurgi, teine (1986) liikus sel suvel Montreal Canadiensist Dallas Starsi, 

KHL-s tegi tegusid Ufaa Salavat Julajevi ja Moskva CSKA eest. Kes on need kaks hokimeest? 

 

24. Mis ollus kannab rahvasuus nimetust "lõngaõli"? Küsitava sooladest sai ka selliseid asju nagu 

"kübaramust" ja "sinine silmakivi". 

 

25. Ilmsete vihjetega muusikaküsimus. Kuulete 200 aastat tagasi Teatro alla Scala’s esietendunud 

ooperi avamängu. Autor ja ooper? 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

https://previews.123rf.com/images/ornitolog82/ornitolog821008/ornitolog82100800029/7520010-el-nido-de-la-urraca-la-familia-de-cuervo-la-pica-pica--Foto-de-archivo.jpg
https://fernephotography.files.wordpress.com/2014/07/dsc3293.jpg
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https://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFxtnVqvbXAhWM6aQKHS9EDLAQjRwIBw&url=https://www.amazon.co.uk/WMF-Nuova-Serving-Spoon-Silver/dp/B00I3YOJ48&psig=AOvVaw0fnELHWRJxq72fX2mJjgCq&ust=1512681968992335
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26. Pärast II Maailmasõda toimunud USA presidendivalimised on andnud nii väga võrdseid tulemusi 

kui ühepoolseid tulemusi. Aastal 2000 võitis George W. Bush oma konkurenti Albert Gore 

juuniori valijameeste häältega 271/266. Suurimad „saunad“ pärinevad aastatest 1972 ja 1984. 

Esimesel korral neist võitis Richard M. Nixon demokraat George McGovernit 520/17. Sealjuures 

võitis viimane ainult Washington DC-s (3 häält) ja Massachussetsis (14 häält). Teisel korral 

purustas uuesti ametisse valitus Ronald Reagan oma demokraadist oponendi 525/13. Kaotaja 

võitis lohutuseks samuti Washington DC-s (3) ning erinevalt McGovernist, kes kaotas oma 

„kodus“ Lõuna-Dakotaski, usaldas teda koduosariik Minnesota (10). Kes oli see ühed 

olümpiamängud avanud poliitik, kes sai aastal 1984 USA presidendivalimiste suurima kaotuse? 

 

27. Tosin päeva tagasi toimus Moskvas jalgpalli MM-i finaalturniiri loosimine. Nimetage 

23.11.2017 avaldatud viimase FIFA edetabeli järgi 3 kõrgeima kohaga meeskonda, kes seekord 

finaalturniirile ei pääsenud (edetabelis vastavalt 10., 14. ja 19.kohal)! Holland oli selles tabelis 

20. kohal! 

 

28. International Pictures tõi 1964. aastal USA kinolevisse (koostöö)filmi pealkirjaga "The Day the 

Earth Froze", mis oli Ühendriikide turu jaoks "sobivaks lõigatud". See ei puudutanud ainult filmi 

pikkust - originaali 91 minutist oli järele jäänud 67 - režissöör oli saanud nimeks hoopis Gregg 

Sebelious ning uue identiteediga esinesid ka näitlejad Jon Powers ja Nina Anderson. Viimase 

nime taga peitus Eve Kivi. Selle N.Liidu ja Soome koostööna valminud filmi aluseks oli 

kirjandusteos, mille esmatrükk nägi ilmavalgust 1835. Mis nime all linastus film 1959. aastal? 

 

29. Kuna pole tõestatud vastupidist, siis 1945. aastal lahkus elust üks tuntud Adolf. Kuid üks tema 

nimekaim asutas samal aastal Künzelsau linnakeses ühe ettevõtte. Peale asutajast Adolfi surma 

võtsid 1954. aastal ettevõtte juhtimise üle tema abikaasa Alma ning toona 19-aastane poeg 

Reinhold. Nüüdseks on sellest kasvanud ligi 12 miljardi eurose käibega maailmakontsern, mis 

2015. aastal oli Saksamaa pereettevõtete seas 13. kohal. Ettevõte panustab palju teadus- ja 

arendustegevusse ning on asutanud omanimelise sihtasutuse, mis edendab lisaks teadusele ja 

haridusele kultuuri ja kunsti. Ettevõte on toetanud rattasporti, Saksa ringrajasarja DTM, olnud 

F1-s Toyota Racingu "ametlik varustaja" ning käesoleval ajal on selle logo Saksamaa 

suusahüppajate ja laskesuusatajate võistluskombinesoonidel. Mis ettevõte?  

 

30. Need elukad (sugukond Bradypodidae) on taimetoidulised, peamiselt toituvad puude lehtedest. 

Maa peal on nad kohmakad, kuid see-eest on üsna head ujujad. Puht praktilistel kaalutlustel 

kasvavad nende karvad suunaga kõhult selja poole. Nende seedimine on aeglane, keskmiselt 

kergendavad ennast kord nädalas. Nad on erakliku eluviisiga, kui kohtuvad vastassugupoolega, 

siis ikka ainult soojätkamise eesmärgil. Kes on kirjeldet elukad? 
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31. See lahing (19.05.1643) tähistas Hispaania sõjalise võimsuse languse algust 

Kolmekümneaastases sõjas. Hispaania armee Francisco de Melo juhtimisel (27 000 meest) oli 

end kindlustanud küsitava lahingu nime kandnud kindluses Prantsusmaal, 3 km Belgia piirist. 

Enghieni hertsogi (hiljem tuntud kui Suur Conde) juhitud Prantsuse vägi (22 000 meest) marssis 

linna vabastama. Prantslaste ratsavägi murdis pärast 4 rünnakut hispaanlaste kaitseliini ja sundis 

viimased põgenema. Hispaanlased kaotasid tapetute ja vangidena 10 000 meest, prantslased 

tapetutena ja haavatutena 4000 meest. Pärast seda ebaedukat lahingut  loobus Hispaania tercio 

lahingusüsteemist. Mis lahing?  

32. Küsitav isik sündis 1895. aastal Schwerinis, kuid tuntuks sai tegevusega Šveitsis. 4. veebruaril 

1936 ootas teda kodus David Frankfurter, kelle püstolilasud lõpetasid küsitava elu. Kuid sellega 

ei piirdunud küsitavaga seotud dramaatilised sündmused - järgmine toimus 1945. aastal 

Läänemerel. Kes? 

 

33. Kümme ja pool aastat tagasi, 14.06.2007 kirjutas Eesti Ekspress: „Ekspress selgitas välja, mida 

tegi Edgar Savisaar 27. aprillil – päeval, mil Tõnismäelt teisaldati pronkssõdur ja õhk pealinnas 

oli rahvuslikest pingetest paks. Tallinna linnapea nimelt ostis endale saare – Lämmijärves asuva 

11-hektarilise ………..  Tegu on Eesti kõige idapoolsema saarega. See paikneb Venemaa piirist 

vaid mõne kilomeetri kaugusel Mikitamäe vallas. /…/ Täpsemalt ostis Savisaare firma Fixor 

Holding, mida juhib linnapea poeg Erki Savisaar, saarest mõttelise osana vaid poole. Teine pool 

kuulub ettevõtja Väino Suurele. Ent Ekspressi käsutuses olev info lubab väita, et tegelikult on 

saar Keskerakonna juhi kasutuses.“ Kinnistusraamatu andmetel kuulub saar praegugi tervenisti 

Fixor Holding OÜ-le. Mis saare ostis E.Savisaar pronksiöö järgsel päeval? 

 

34. Ta sündis 01.05.1982. Äärekaitsja. Klubikarjääri alustas kodumaal, 2003 siirdus praegusse 

koduklubisse ning on pikaaegse kaptenina selle koosseisus tulnud  9-kordseks riigi meistriks ja 

7-kordseks karikavõitjaks. Rahvuskoondise debüüdi tegi 2002 ning on oma riigi 

rekordinternatsionaal (134 mängu, 22 väravat). Aastatel 2009-2016 oli oma kodumaa koondise 

kapten. Koos koondisega osales EM finaalturniiridel 2004, 2008, 2016 (viimasel turniiril 

alagrupi võit, 1/8-finaalis kaotati hilisemale meistrile). Kes? 

 

35. See asutaja järgi nime saanud keelpillikollektiiv asutati 1987 ning seda tuntakse muusikapalade 

töötluste ja cover-versioonide esitamise poolest. Kuulete küsitava keelpillikollektiivi esituses 

ühte muusikapala. Esitaja ja pealkiri? (1 õige = 1 p). 
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36. See mees (1935-2001) oleks võinud 1975. aastal saada Oscari parima stsenaariumi eest, kuid ta 

loobus koostööst filmitegijatega, arvates muu hulgas, et teose linastamise õiguste eest talle 

makstud 20 000 dollarit oli liiga vähe. Monument asub tema elukohas Eugene'is (Oregoni 

osariik). Kes? 

   
 

37. Piltidel on esindajad kaalukast kassitõust (→↑), mille nimi viitab päritolumaale ning mida 

tunnistati esmakordselt 1930. Mis kassitõug? 

 

38. Piltidel olev kivist väravahoone koos kellatorniga ehitati 1695-1698 Peeter I käsul vana puidust 

Sretenski värava asemele, et tähistada tema jagusaamist oma õest Sofja Aleksejevnast. Ehitis 

nimetati streletsipolgu ülema auks, kelle juhitav polk valvas Sretenski väravat ning kaitses 

Peetrit. Legendaarse ehitise lõpp saabus 1934, mil see purustati, et teha ruumi uutele nõukogude 

arhitektuuri „pärlitele“. Mis ehitis?  

 
 

39. 1862. aastal Peruus sündinud Carlos Fermín Fitzcarrald läks ajalukku sellega, et lasi võtta laeva 

tükkideks ning toimetada selle üle mägede Amazonase jõgikonda - lugu, mis inspireeris Werner 

Herzogi väntama 1982. aastal filmi “Fitzcarraldo”. Fitzcarrald oli tuntud alatuid meetodeid 

kasutanud ja pärismaalasi kurnanud ettevõtjana. Mis äri ta ajas? 

 

40. Piltidel on kala püüdmise riistapuu, mille kasutamine on käesoleval ajal Eestis keelatud. Mis 

riistapuu? 
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41. Neljakordne autoralli maailmameister Juha Kankkunen püstitas 09.02.2015 Rovaniemi lähedal 

Vuojärvi lennuväljal ühe sõidukiga kiiruse maailmarekordi 130,165 km/h. Sõidukist sai maailma 

kiireim … ning rekord kanti ka Guinnessi rekordite raamatusse. Mis sõiduki roolis Kankkunen 

maailmarekordi püstitas?  

 

42. Siin on eesti olümpiamedalivõitjate nimed järjestuses kuld-hõbe-pronks. Kes? (2 õiget = 1 

punkt). 

LAURITS NIKKOV    

KAILI NOVOPULETS    

MARTA MELHARD  

 

43. Kaarli puiestee ja osaliselt Kolde puiestee Tallinnas, Kastani puiestee Rakveres, Katariina allee 

Võrus, Kesk tänav Valgas, osaliselt Taara puiestee Tartus – kõiki neid ühendab lähtudes 

maastikuarhitektuurist ca 840 meetri pikkune tänav Pärnus, mis kulgeb Aia tänavast Mere 

puiesteeni. Huvitaval kombel see Pärnu tänav ei väärigi sõna otseses mõttes oma nime. Milline 

Pärnu tänav neid loetletuid ühendab? 

 

44. Eelmise aasta esimesel jõulupühal kukkus pärast õhkutõusmist Adleri lennuväljalt Musta merre 

Venemaa sõjaväelennuk Tu-154. Lennuki pardal olnud 92 inimest hukkusid. Neist 64 olid 

niinimetatud Aleksandrovi koori liikmed, kes läksid kontserte andma Süürias teenivatele Vene 

sõjaväelastele. Lennuki sihtkohaks, kuhu see ei jõudnud, oli Venemaa opereeritav Süüria 

suurima sadamalinna lähedal asuv õhuväebaas. Kuidas nimetatakse seda õhuväebaasi, kuhu 

lennuk pidi jõudma? Kui baasi nimi ei ole meeles, siis 1 punkti saab selle Süüria tähtsaima 

sadamalinna eest, mille lähedal küsitav baas asub.  

 

45. Oliver Stone’ile antud intervjuus kinnitas Venemaa president Vladimir Putin, et tema vanaisa 

Spiridon Putin oli kaua aega teenistuses Lenini ja Stalini juures. Kas Putini vanaisa oli…? 

a.  aednik 

b.  autojuht 

c.  kokk 

d.  majahoidja 
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46. Pühakirjas olla üles tähendatud: „Kui kaheksa päeva sai täis ja tuli aeg lapse ……, siis pandi 

talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel, enne kui laps sai ema ihusse.“. Kui Jeesuspoisi 

sünnipäevaks on praeguse kalendri järgi 25. detsember, siis mis toimus 1. jaanuaril, kui kaheksa 

päeva sai täis?  

 

47. Piltidel olev toode on saadaval aasta läbi, aga Saksamaal ja Austrias hinnatakse seda eriti 

jõulumaiusena. Levinud koostisosadeks on piparkook, želee, martsipan, mis on kaetud 

šokolaadiga. Mis maiustus? 

  

48. Pole teada, kas tema kodumaal lapsed oleksid väga pettunud, kui punase mantliga ja habemega 

vanamehe asemel tooks neile kinke pildil olev Tallinnaski korduvalt võistelnud EM hõbe 2010 

ning sise-EM kuld 2013 ja pronks 2015. Kes on pildil? 

 
 

49. Maalapp (135 km2), mille lippu näete, sai 1643 oma nime inglise laevakaptenilt William 

Mynorsilt. Pikka aega kaevandati fosfaate, nüüd on need otsas. Elanikest üle poole on 

pilusilmsed, valgeid ca 1/10. Millise maalapi lipp? 

 
 

50. Kes laulab? 
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