Mõistkond, 04. November, 2020
1. Tartu Ülikooli kliinikum koosneb 18 eraldi kliinikust. Neist 16 asuvad Maarjamõisas (või
selle vahetus läheduses). 2 aga asuvad mujal, nimeta need.
2.

Taasiseseisvunud Eestis on konkurentsitult pikim valitsusjuht Andrus Ansip (u 2500
päeva). Enne II maailmasõda oli Konstantin Päts erinevate ametinimede all valitusjuht
1647 päeva. Eelmainitud aga ületab eksiilvalituse peaminister, kes oli ametis aastail
08.05.1971 - 20.06.1990, kokku ligi 7000 päeva. Aastail 1990–1992 oli ta lisaks veel
peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis andes 1992. aastal oma volitused üle
kodueestisse. Kellest on jutt?

3. See karstiala asub väikesel loopealsel Raplast lähedal. See on üks ulatuslikum karride
(karsti pisivormid) ala Eesti mandriosas. Karstiala idapoolses osas on arvukalt ka
langatuslehtreid ja koopaid. Maastikukaitseala aastast 1959.
4. Väidetavalt sai Priit Pärn selle multifilmitegelase tegemiseks inspiratsiooni
geograafiaprofessorilt, keda siis küsime. Küsitav sündis 1915. Venemaal, kuid koolipõlv
on seotud Pärnuga. Pärast II maailmasõda asus tööle Tartu Ülikooli ja 1947. aastast oli
geograafia osakonna juhataja. Tema teadustegevus oli laiahaardeline, see hõlmas pea kõiki
looduskomplekse ja ka inimasustust. Teda loeti parimaks Eestimaa tundjaks. Tema koduja asustusloolist kartoteeki säilitatakse Eesti Keele Instituudis (kasutatav ka Internetis).

5. Kes on Tartu Kaarsilla arhitekt?
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6. Mille kasvupinna kaart (% põllumaast)?

7. Küsitav on keskaegkonna paljasseemnetaimede klass, üks ohustatumaid omasuguste seas.
Sellest on säilinud üks sugukond; umbes 100 liiki. Tuntuim on rahu-... (... revoluta), kes
kasvab Aafrika ja Aasia troopikas, aga müüakse ka toataimena.
8. Aasta 2019 raamatumüük oli omajagu nostalgiline. Enimmüüdud raamat Rahva Raamatu
andmetel oli Saint-Exupery “Väike prints”. Viiendal kohal edetabelis leiab 1962. aastal
trükivalgust näinud lasteraamat, mida on tõlgitud muuhulgas inglise, saksa ja vene keelde.
Selle pealkiri?
9. Sama nime kannab nii Pürenee poolsaar kui ka kunagine kuningriik Kaukaasias. Ja ka üks
Hispaania lennufirma.
10. Mis firma reketiga mängib Anett Kontaveit. Hiljutistest kuulsustest on sama reketiga
mänginud Caroline Wozniacki ning praegustest Rafael Nadal.
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11. Esimesed küsitavad toodi Eestisse 1966. a. 1976. a. toodi Eesti NSV Metsamajanduse ja
Looduskaitse Ministeeriumi töötajate initsiatiivil Eestisse vaarao tüüpi küsitavad loomad,
millel hakkas põhinema siis aretustöö. Ametlikult kinnitati loomatõuks 9. dets 1988.
Küsitavad on ümara keha ja lühikese sabaga ning põhivärvuseks on tuhmjas ookerpruun.
12. Aasta puu 2020 on harilik kuusk, aasta liblikas teelehe-mosaiikliblikas, aasta sammal
harilik valvik, aasta seen alpi põdrasamblik, aasta lind tuttpütt, aasta orhidee soo-neiuvaip,
aasta loom nahkhiir ja aasta muld erodeeritud muld. Tartu Postimees valis käesoleva aasta
jaanuaris ka aasta bakteri. Mis bakter pälvis selle austava nime?
13. Kuulete muusikapala müütilisest Costa Rica pealinnas tegutsevast südametemurdjast.
Pealkiri ja esitaja (kumbki 1p)?
14. Bänd loodi 1965. aastal on seega üks vanimaid järjepidevalt tegutsenud bände. 2013
esines ka Tallinnas Saku Suurhallis. Nagu ikka on bändil olnud tõuse ja mõõnu, suurima
kuulsus jääb 1980. aastatesse. 21. sajandist üks kurioossemaid esinemisi toimus 20.
detsembril 2007 kui bänd esines Kremlis Venemaa julgeolekujõudude eliidile. Kontsert
toimus KGB 90. aastapäeval. Publiku hulka kuulusid ka Vladimir Putin ja Dmitri
Medvedev. Mis bändiga on tegu.
15. Küsime, et kes mängis Ilmar Raagi mängufilmis „Kertu“ kiirabimeeskonna juhti? Lisame,
et ta on sündinud 1971. aastal, õppinud Peterburis psühholoogiat ja Tartu ülikoolis
arstiteadust. Oli ka 2019. aastal õppus „Pattaya tuul“ peakorraldaja, kus kiirabi- ja
haiglatöötajad harjutasid koostööd ja tegutsemist tundmatu viirusnakkuse korral.
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16. 1963. aastal oli see Eestis absoluutne lemmik mehenimi (4% meessoost sündinutest).
Nime päritolu mõttes on aga olukord segane. Pakutud on nii inglise, skandinaavia kui ka
läti mõju. Küsitavast nimest pärineb veel terve hulk teisendeid. Nimetage see 1960. aastate
populaarne nimi, siinkohal võib veel mainida, et aastail 1960–69 pandud mehenimedest on
ta populaarsuselt 6-s, esiviisik koosneb aga vene nimedest.
17. Loetud päevad tagasi lahkus meie seast esimene näitleja, kes kehastas kinolinal James
Bondi ehk siis meest, kes ei sure iialgi, hoolimata sellest, kuidas ja kui palju teda tappa
üritatada. Täpsustuseks küll, et Ian Flemingi romaanis “Armastusega Venemaalt” Bond
siiski hukkub kurikavala spiooni seadeldise läbi. Mis seadeldise abil tapetakse Bond?
Huumoriga pooleks võib vihjeks lugeda ka fakti, et filmis mängis Bondi mõrvarit Kurt
Weilli abikaasa Lotte Lenya, kes on ühe rohkeltsalvestatud laulu originaalesitaja (vasakul
allpool).

18. Kes (ülal paremal)?
19. Linn? Hetkel seoses kahjuks pigem halbade uudistega.

20. Kõnnu (Põhja-Pärnumaa), Villevere (Türi), Ollepa (Türi), Räsna (Põltsamaa), Arjassaare
(Põhja-Sakala). Mis seob neid külasid (sulgudes vallanimed, kus küla asub).
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21. Küsitav on liblikõieline puu. Süüakse mitte niivõrd seemneid, kui just kaunu, eriti nende
lihakaid pruunikaid või valgeid vaheseinu. Laialt tuntud lastemaiustus, mis tuleb Euroopas
müügile peamiselt jõuluajal. Maitsvamad sordid sisaldavad kuivaines kuni 50% suhkruid.
Tarvitatakse toiduks nii värskelt kui ka keedetult ja röstitult. Seemneid röstitakse kohvi
asendajaks. Kõvad seemned on kindla suurusega, kaaluvad 0,18 grammi. Seemnete seda
omadust kasutati varem vääriskivide ja kulla kaalumisel: seemned asendasid kaaluvihte.
Peamine tootja on Hispaania. Aastas annab ta pool miljonit tonni toodangut, mis
moodustab umbes 60% nende kogusaagist maailmas.
22. Kui teadusmaailma tippsaavutuseks on avaldamine ajakirjas Nature, siis 2016. aastal tegi
üks Eesti kunstnik ajakirja kaanekujunduse. Küsime kes? (allpool vasakul)

23. Tema (1824–1902) oli esimene Eestist pärit Peterburi Kunstide Akadeemia liige. Enam
kui 700 portreed. Tartu Ülikooli joonistuskooli juhataja tütar ja astronoomiaprofessori
abikaasa. Loone Otsa kirjutatud lavastus “Julie ja tähed” etendus 2017. aasta augustis
Tartu tähetorni juures. Näete autoportreed ja Karl Ernst von Baer portreed. (2
parempoolset ülal)
24. Ilmselt lähim monument mängukohale on Tartu 100 000. Skulptuurigrupi autor on Mare
Mikof ja me küsime, mis aastal see avati (ehk mis aastal sündis 100 000-s tartlane). Nagu
teame, siis praegu Tartu rahvaarv nii suur pole. (Täpne aasta 2 punkti +/- 1 aasta 1 punkt).
25. Sügisel 200 aastat tagasi asutati Tartu Ülikoolis üks kabinet ja pandi sellega alus tänaseni
õpitavale erialale Eestis. Tartu Ülikoolis on olnud ka selle teaduse muuseum. Mis teadus?
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26. Mäng toimub majas, mis ehitati algselt restoraniks, mis sai nime Tartu sõpruslinna Kaunas
järgi. Hiljem siis muudeti maja nimi Atlantiseks ja seal asus tegutsema Tartu suurim
ööklubi. Maja valmis 1969. aastal. Küsime maja arhitekti (eluaastad 1929-2019).
Tuntumatest töödest on tema käsi mängus olnud Lasnamäe üldplaneeringu juures ja veel
mitme väikeasula planeeringus. Hoonetest veel 1963. aastal valminud Tallinna
reisiterminal (tänaseks lammutatud). Sama perekonnanimega (aga mitte lähisugulane) on
mees, kes on kuulunud Riigikogu IX, X, XI, XII ja XIII koosseisu.

27. Pildil on Kagu-Aasia metsades ja võsastikes elav laigulise karvastikuga kaslane.
Tüvepikkus 62–106 cm, sabapikkus 60–90 cm. Kes?
28. Mis logo? (allpool vasakul)

29. Mis logo? Kasti sisu on kustutatud. (ülal paremal)
30. 1911. Aastal kujunes Sõmepalu mõisa maadele Heimtali asundus, msi koosnes sakslastest.
Saksa talupojad ostsid 35 talu umbes 1000 hektari maaga. Hiljem avati seal saksakeelne
algkool ja kirik. Kirik on säilinud tänapäevalgi ja on vaadeldav Võru-Tartu maanteelt.
Küsime aga piirkonda, kust sakslased siia tulid? See piirkond asub tänapäeval LoodeUkrainas ja seda ala on valitsenud kõik lähipiirkonna suurvõimud.
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31. Näete kaadrit filmist Siin me oleme, kus proovitakse kohvilähkrit pööningult alla tuua.
Filmis öeldakse, et kasutatakse leivalabidat, kuid tegelikkuses on tegemist ühe vägagi
saaremaalise (lääneestiliku) tööriistaga. Täpne nimi 2 p, töö, mida sellega tehti 1p.

32. Küsitav toode/firma asutati asutati 2017. aasta kevadel. Oma sünnimaal Soomes on see
ülikiiresti populaarsust kogunud. Esimese tegevusaastaga jõudis see 130 restorani ja 420
poodi ning vallutas kohalike südamed. Soome mainekal VegeAwards'i konkursil 2018.
aastal saavutas see parima vegan uudistoote tunnustuse. 2019 aasta konkursil pälviti juba
kaks auhinda – parim taimne proteiin ning parim eine. Saab osta ka Eestis ja on nähtud ka
Eesti päevapraadide koosseisus ja ka tanklasöökides.
33. Küsitavasse haigusse sureb aastas üle 2 miljoni inimese, olles Maailma
Terviseorganisatsiooni WHO andmetel tähtsuselt 5. surmapõhjus. Määratluselt on see
omandatud kroonilise või progresseeruva kuluga sündroom, mille puhul on tegemist
mitme intellektuaalse tegevuse kahjustusega (kaasa arvatud mälu ja mõtlemine) ning
sealjuures ei esine teadvuse hägunemist. Diferentsiaaldiagnoosiks on vajalikud peale
anamneesi ja füüsilise uurimise ka laboratoorsed sõeltestid potentsiaalselt ravitavate
põhjuste suhtes. Laboratoorsete testide hulgas peavad olema elektrolüütide taseme
määramine, ainevahetuse põhilised sõeltestid, täielik verepildi uuring, diferentseeritud
uriinianalüüs, kilpnäärme funktsiooni testid, süüfilise seroloogiline uuring, vitamiin B12 ja
folaadi tase, KT või MRT uuring, EKG ja rindkere röntgenülesvõte. Muud testid (EEG,
lumbaalpunktsioon, HIV tiiter, seroloogiline uuring vaskuliidi suhtes, raskemetallide
sõeluuring. Angiograafia, aju biopsia ja täielik psühhiaatrilise seisundi hinnang) ei ole
rutiinselt näidustatud, kui nende vajalikkusele ei viita anamnees ega füüsiline uurimine.
Noorematel täiskasvanutel võib haigus põhjustatud olla hilises lapseeas alanud
ainevahetusprobleemidest. Mis haigus?
34. Eesti murdmaasuusatamise uusima skandaali eest hoolitses taas legendaarne Mati Alaver
ühe oma hiljutise telefonikõnega. Kellele Alaver Aivar Rehemaa palvel helistas?
35. Nimeta Pärnu linnapea! Perekonnanimi seostub kokandusega.
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36. Tartu linnavalitsus koos ajalehega Postimees annavad 1998. aastast välja auhinda Tartu
Aasta tegu. Viimati (2019) pälvis selle rattaringlus. Küsime aga, kes pälvis esimesena
(1998. aastal) ja kes eelviimasena (st 2018). Esimese puhul võiks mälu värskenduseks
öelda, et tegemist on selge materiaalse objektiga, mida on kõik näinud, teise puhul tuleb
loota mälule.
37. Mis neid seob: ametiühingute …, bioeetika …, elusamuse …, kosmose …, male …, pere
…, rannakalurite …, suitsuvaba …, turismi …, vesinikutehnoloogia …, õigeusklike ….
Nimekiri pole täielik.
38. Kes esineb (ansambel)?
39. Kui me käsitleme Euroopat sellisena (vt see imelik pilt), siis nimetage 3 kõige pikema
piiriga riiki!

40. Kelle sulest ilmus möödunud augustil novellikogu “Abielu viies päev”?

