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1. Selle mitmekülgse kirjamehe esimene luulekogu oli «Kaitsekiht» (1975), järgnes «Kõne sellel 
teemal» (1977). Kaheksakümnendate alguses jõudsid lugejate ette muu seas novellid 
«Õhtupoolik tsiviliseeritud maailmas» ja «Hemingway surm». Üks toonane arvustaja nentis 
siis kirjaniku meestegelaste vannitoakultust. Tuglase novellipreemia on ta pälvinud kahel 
korral (1982, 1990). Kes? 
 
 

2. Spordiajaloost on tuua mitmeid näiteid, et segarahvusest peredesse sündinud lastel on head 
eeldused sportimises eriti edukad olla. Üks neist on vutiäss Zlatan Ibrahimović, keda Rootsiga 
seob teadupärast vaid kodakondsus, sest tema sünnilinnaks oli juhuslikult Malmö. Nii tema isa 
kui ka ema on erinevatest rahvustest ja erineva usutunnistusega, sündinud Skandinaaviast 
kaugel ning kokku said alles immigrantidena Rootsis. Nimetage Zlatani isa rahvus ja ema 
rahvus. 1 õige = 1 punkt 
 
 

3. Kes on nende erksavärviliste maalide autor? Sündinud on ta 1985. aastal Tallinnas. Ta 
pälvis 2017. aastal Konrad Mäe preemia ning on samast aastast Eesti Kunstiakadeemia 
maaliosakonna dotsent. 
 

 

 If I Were a Bird  

(2012) 

There Is Silence  

Between the Trees  

(2014) 

 
Come closer, you deep permanent 

Magenta. This garden here is so quiet 

(2020) 

 

 

4. Tansaania koolipoisi Erasto Bartholomeo Mpemba järgi nime saanud Mpemba efekt on laialt 
tuntud loodusnähtus, mille seletuseks on küll mitmeid teooriaid, kuid teadlased ei ole siiani 
päriselt üksmeelel, kuidas ja mis tingimustel see ikkagi toimib. Milles seisneb Mpemba 

efekt? 
 
 

5. See 1932. aastal Buenos Aireses juudi peres sündinud helilooja ja pianist on kirjutanud 
arvukalt muusikat TV-sarjadele ja filmidele, sealhulgas neljale filmile «Dirty Harry» sarjast 
(peaosas Clint Eastwood). Viiel korral on ta pälvinud Grammy auhinna, 2019. aastal anti talle 
au-Oscar. Tema ilmselt tuntuim lugu kõlab nüüd: telesarja «Mission: Impossible» (1966–1973) 
tunnusmeloodia. Niisiis, kes on see helilooja? Lisavihje – temaga pea identse perenimega on 
ka üks väga tuntud sportlane, kellele Pekingi OM-ilt aga medalilisa ei tulnud.  
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6. Milline Eesti (heli)looja (1936–2017) on kirjutanud luuletuse «Isemajandav komponist», 
kust pärineb alljärgnev sõjalis-sportlik passaaž? 
 

Siis tegi kindral Bach nootide kaardiväele ranget rividrilli 

Nad rivistusid nii ja naa 

ja jälle naa ja nii 

ja väga keeruliselt 

ja isegi pea alaspidi 

Paksud poolnoodid läksid päris higiseks kohe 
 
 

7. Muinasmaakond Nurmekund paiknes levinud arvamuse kohaselt peamiselt kahe tänase 
kirikukihelkonna aladel, üks nendest loodi juba hiljemalt aastal 1234, teine sai eraldiseisvaks 
kihelkonnaks alles aastal 1639. Küsime seega kaht kihelkonda. 1 õige = 1 punkt 
 
 

8. 18. detsembril 2021 tähistasid oma 95. sünnipäeva kaks Eestile olulist (kultuuri)institutsiooni. 
Huvitaval kombel said mõlemad asutused alguse ühest ja samast sündmusest, mis teeb nad 
omamoodi kaksikuteks. Mis institutsioonid? 1 õige = 1 punkt 
 
 

9. 

 

Ukrainlased kasutavad sõjas 
Türgi päritolu droone 
Bayraktar TB2. Mida aga 

üldse tähendab türgi 
keeles ’bayraktar’? 
Vastusele aitab lähemale 
teadmine, missuguse 
auastme kursused lõpetas 
Peterburis president 
Konstantin Päts. 

 

 

10. Euroopa Liitu kuuluvad 27 riiki võitsid 2021. aastal peetud Tokyo olümpiamängudel kokku 
288 (85+94+109) medalit. Edukaim medalimaa oli seejuures Itaalia 40 autasuga, kümme 
kuldmedalit võitsid lisaks itaallastele ka sakslased, hollandlased ja prantslased. Eesti panustas 
sellesse tabelise ühe kulla ja ühe pronksiga, vähemalt ühe kulla võitsid 22 riigi sportlased. 
Kolm liitu kuuluvat riiki jäid aga Tokyos üldse medalita. Nimetage need kolm riiki. 2 õiget = 
1 punkt 
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11. 

 

See on umbes ruut-
kilomeetrine Venemaa 
eksklaav, mis on mitmest 
küljest ümbritsetud Eesti 
territooriumist. 1920–1944 
kuulus see Eesti piiridesse. 
Maismaaühendus Venemaa 
aladega puudub, ka polnud 
2010. aasta seisuga seal enam 
ühtki elanikku. Kuidas seda 

küla (või pigem maatükki) 
nimetatakse? 

 
 

12. Inglise ulmekirjanik Terry Pratchett defineeris oma 1992. aastal ilmunud raamatus 
«Härrasrahvas» lühima võimaliku ajaühiku. Nimelt on autori arvates selleks aeg, mis kulub 
valgusfooris rohelise tule süttimisest sinu auto taga seisva takso signaaliandmiseni. Kuidas 
Pratchett seda ajaühikut nimetas? 
 
 

13. Vikerraadio saate «Maailm Täna» tunnusmeloodia 1970-ndatest kuni 1993. aastani oli 
kopeeritud ühe lääne menuansambli palast «Trans Europe Express.» Millise ansambli 
palast? 
 

 

14. Ukraina kirjandus- ja kunstiklassik Tarass Ševtšenko oli päritolult pärisori. Isegi siis, kui 
tuntud kunstnikud olid ta ande avastanud, keeldus mõisnik Pavel Engelhardt teda vabaks 
laskmast ilma korraliku tasuta. Ševtšenko sõpruskond, kelle seas olid näiteks ka kunstnikud 
Aleksei Venetsianov ja Karl Brüllov, korraldas ühe ettevõtmise, mille järel Ševtšenko 1838. 
aastal lõpuks mõisnikult vabaks osteti. Millise üritusega nad raha kokku said? 
 
 

15. 

 

2021. aasta lõpu seisuga oli ta kõrgeima sissetulekuga 
supermodell maailmas, tema palgaks arvutati 40 
miljonit dollarit. Kahtlematult on tema kuulsusele 
kaasa aidanud ka kogu tema perekonnaga seonduv. 
Kes? 
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16. ... on muusikas õpetus muutumisest. Muusika puhul räägitakse …st tavaliselt helitugevuse 
muutumisega, kuid muutuda võib ka näiteks tempo, harmoonia, karakter, tämber või faktuur. 
…t on noodikirjas tähistatud varastest aegadest peale. Milline termin tuleks  kirjutada 
punktiiri asemele? 
 
 

17. USA on seni ainus riik, mis suutnud korraldada mehitatud reise Kuu peale, kuid need kõik 
maandusid meile nähtaval olevale Kuu küljele. Küsime aga esimest aparaati, mis maandus 
2019. aastal Kuu tagumisele küljele, toimetades lisaks maandurile sinna ka väikese 
kuukulguri. Küsime selle missiooni nime ja ka järjekorranumbrit. NB! Vale numbriga on 
vale vastus. 
 

 

18. See loom on poolpika karvaga ja enamik tema 
kehast peab olema valge. Saba on alati värvi-
märgistega ning värvilaik peab olema ka pea 
piirkonnas. Ta on julge, aktiivne ja hea ujuja  
(tegutses juba Noa kaasaegsena!) ning saanud 
oma nime ühe geograafilise objekti järgi. Küsitav 
on erakordselt intelligentne ja sõbralik ning see 
teeb temast suurepärase seltsilise. Mis kassi-
tõug? � NB! 2 punkti vaid täisvastuse eest! 

 
 
 

19. Hilisem Saksamaa riigikantsler Otto von Bismarck on teatavasti külastanud ka tollasel 
Harjumaal asunud Raikküla mõisa, kus elas tema sõber ja õpingutekaaslane Berliini 
Humboldti ülikoolist. Küsitav isik, keda ta Raikkülas külastas, on jätnud väga tugeva jälje 
teaduslukku, kuid olnud teiste ametite kõrval 1857–1862 ka Eestimaa rüütelkonna peamees. 
Suri Raikkülas 1891. aastal. Kellest on jutt? 

 

 

20. James Bondi kehastades pole Daniel Craig üheski oma kuuest filmist sooritanud ühte tegevust, 
mida kõik  tema eelkäijad ühel või sageli rohkemalgi korral oma Bondi-filmides teinud. Mis on 
see tegevus, mida Craigi kehastatud Bond ekraanil kordagi ei tee? Muide, küsitav tegevus 
on viimastel aastatel kadunud ka meie idanaabri filmitoodangust. 
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21. Küsime Inglismaa kõige põhjapoolsemat ning ühtlasi kõige 
väiksema asustustihedusega krahvkonda. � Krahvkonna 
keskus on umbes 14 000 elanikuga Morpeth. Vihjeks juurde: 
sarnase nimega kuningriik eksisteeris 7. kuni 9. sajandini, mil 
see hävis viikingite rünnakus. 

 

 

 

22. 31. oktoobril 1931 toimunud Tartu–Petseri raudtee pidulikku avasõitu kajastades kirjutas 
«Postimees»: «Mõned jaamad on alles ristimata, aga nende juurde on juba asumas 
alewikukesed ja üheski neist ei puudu ... » Mis ei puudunud ühestki alewikukesest? 
 
 

23. Eesti Keele Instituudi sõnaveeb ütleb selle kohta: endisaegne trummikujuline kahe põhja ja 
kanderihmaga puunõu joogi kaasavõtmiseks; lõunamaades kitse- või lambanahkne joogi-
mahuti. Mõista-mõista, mis see on? 
 
 

24. 

 

 

 

 

 

 
 

 

25. 

Kindrali (täpsemalt kindralmajori) aukraad 
omistati küsitavale mehele esimese Eesti Vabariigi 
ajal, 29. juunil 1921. aastal. Ta oli ainus EW 
kindral, kelle auks püstitati Eesti NSV perioodil 
mälestussammas (avati septembris 1982) ja kelle 
auks nimetati tänav (11. juunist 1961). Nii 
mälestussammas kui ka tänav on alles tänaselgi 
päeval, kusjuures ausammas asub otse nimelise 
tänava ääres. Kes oli see Kiievis sündinud 
mees? � 
 

 
 
Nimetage esimene Eesti film, mille linastusloal oli 
märge «Alla 16-aastastele keelatud». Filmi võeti 
enamjaolt kiitvalt vastu, arvustustes rõhutati 
režissööri ühtlast stiili, filmi terviklikkust ja 
huvitavat montaažilahendust. Ka on kiidetud Ita 
Everi rolli filmis. Küsime filmi pealkirja. 
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26. See üks maailma kalleimaid dekoratiivseid lemmikloomi võib maksta kuni 250 000 dollarit ja 
isegi rohkem kui on tegu eriti haruldase tõu ja värvikombinatsiooniga. Välja on aretatud üle 
100 erineva tõu, mis on jagatud paarikümnesse kategooriasse. Nad on pikaealised, keskmine 
eluiga 30–40 aastat, aga on teada ka üks isend, kes elas 226-aastaseks. Küsitav on eriti 
populaarne  Aasias, soojemas kliimas saab teda aasta ringi isegi lageda taeva all pidada. Elukad 
võivad sümboliseerida nii rikkust kui ärilist edukust, rahu ja positiivsust, kindlasti on 
tähendusi veel. Milline lemmikloom? 

 
 

27. 

 

 

 
 

28. 

Selle puhta itaalia nimega šoti muusiku, laulja-laulukirjutaja 
(sündinud 1987. aastal) loominguline hoog näib olevat 
viimastel aastatel raugenud. Temalt on ilmunud kolm 
stuudioalbumit: «These Streets» (2006), «Sunny Side Up» 
(2009) ja «Caustic Love» (2014). Kõlab tema teise plaadi 
avalugu «10/10». Kes laulab? � 
 
COVID-19 pandeemiaga kaasnesid väga paljudele muutustele 
lisaks ka muutused lennuliikluses. Kui varasemalt olid maailma 
kõige tihedama liiklusega lennujaamad  näiteks Londonis, New 
Yorkis, Dubais, Atlantas või Los Angeleses, siis 25. aprillil 2020 
haaras lennuliikluses esikoha selle ca 300 000 elanikuga linna 
lennujaam, mis kannab armastatud poliitiku Ted Stevensi nime. 
Millise alles 1914. aastal asutatud linna lennuväljalt tol 

päeval kõige rohkem lende läbi käis? 1 punkt õige riigi eest. 
 

 
 

29. Eesti Kultuurkapital andis välja tänavused preemiad. Seni tõlkijana tegev olnud autor, kes 
töötab «Vikerkaare» toimetajana, pälvis esseistikapreemia oma esseekogu eest. Kes ja mis oli 

esseekogu pealkiri? 1 õige = 1 punkt 
 
 

30. 

 

Jäähokis kaks korda olümpiavõitjaks ja kaheksa korda maailma-
meistriks kroonitud Sergei Makarov (1958) jõudis ära oodata ka 
selle aja, et sai oma võimeid näidata unistuste liigas NHL-is. 1989–
1997 lõi nõukogude vene hokikuulsus kaasa kolme klubi rivistuses, 
pidades 424 mängu põhiturniiril ja 34 Stanley Cupi play-offides. 
Väravaid kogunes tema arvele kokku 146. Kodumaal mängides oli ta 
1980, 1985 ja 1989 N Liidu meistrisarja MVP ning suurturniiridel 
valiti mees korduvalt kõiksugu sümboolsetesse viisikutesse. NHL-is 
hinnati tema panust siiski vaid ühe üleliigalise auhinnaga. Alates 
1933. aastast välja antava auhinna on pärast Makarovit pälvinud 
veel seitse venelast, teiste seas Pavel Bure, Aleksandr Ovetškin, 
Jevgeni Malkin ning viimati 2021. aastal Kirill Kaprizov. Millist nime 
kandva memorial trophy  ründekuulsus 1990. aasta kevadel 
teenis? Kaks punkti annab ka vastus, mille eest venelane auhinna 
sai? 



7 

TALLINNA JA TARTU LINNAVÕISTLUS * 13. IV 2022 

JÜRI SARJA ETAPP / TARTU MEISTRIVÕISTLUSTE KARIKAMÄNG 

KÜSIMUSED HISTORIA (paaritud numbrid) & PÖÖGIMETSA TIIM (paarisnumbrid) 

 
 
 

31. 

 
 

32. 

Kes on pildil olev poliitik (nimi ja 
praegune amet alates 2017. aastast)? � 
1 õige = 1 punkt 
 
Selles linnas oli 1934. aasta rahva-
loenduse andmetel eestlaste osakaalu 
protsent Eesti linnade võrdluses kõige 
kõrgem, 97,9. Põlisrahva kantsiks on 
linn jäänud ka edaspidi, sest 2011. aasta 
andmeil oli eestlaste osakaal seal 94,73 
protsenti. Esimesed andmed küsitavast 
asulast pärinevad aastast 1564, seal on 
toodetud paberit, telliseid ja keraamikat, 
linn on olnud ka rajooni- ja vallakeskus. 
Mis linn?  

 
 

33. Kui lähtuda «Antiigileksikonis» olevast Juliuse-Claudiuste sugupuust, saaks joonistada väga 
keerulise sugulusahela Julius Caesarist näiteks Nero, Claudiuse või Caligulani. Meie küsime 
siiski veidi lihtsamalt: kes oli Julius Caesari väimees, ehk siis tema tütre Julia mees? 
Vihjeks niipalju, et Navarra pealinn on saanud selle isiku järgi nime. 

 

 

34. 1961. aastal Lääne-Euroopat ja USA-d külastanud poeet Jevgeni Jevtušenkolt küsiti tema 
reisidel korduvalt üht küsimust. Kui see tollal akuutne küsimus luuletajal oma ammuse 
tuttava, tuntud näitleja ja laulja Mark Bernesiga kohtudes jutuks tuli, tellis viimane poeedilt 
kohe selleteemalise laulu sõnad. Jevtušenko luuletuse viisistas Valgevenes sündinud juudi 
rahvusest vene helilooja Eduard Kolmanovski veel samal aastal. Loo esimene esitaja oli Bernes 
ise, kuid 1962. aastal Moskvas toimunud rahvusvahelisel rahukongressil jagati osalejatele 
suveniiridena vinüülplaate laulu inglise, prantsuse, saksa ja hispaaniakeelse versiooniga Georg 
Otsa esituses. «Rahuvõitluse» oma lipukirjaks tõstnud Nõukogudemaal kultuslooks kujunenud 
laulu pealkiri on viimase pooleteise kuu sündmuste taustal muidugi pehmelt öeldes küüniline. 
Nimetage Kolmanovski ja Jevtušenko laulu pealkiri? Vastata võib nii vene kui eesti keeles. 
 
 

35. Sellel mootorispordi võistlusalal on maailmameistritiitleid jagatud alates 1936. aastast. Alates 
1995. aastast kaasneb tiitel Grand Prix’ sarja võiduga, näiteks aastail 2019 ja 2020 oli 
maailmameistriks Bartosz Zmarzlik Poolast, 2021. aastal Artjom Laguta Venemaalt. Eestlastest 
esimesena välisklubides sõitnud Rene Aas on saanud 1990. aastal juunioride MM-il hõbeda, 
mullu liitus ühe Läti klubiga teine eestlane Markus Maximus Lill. Mis võistlusalaga on 

tegemist? 
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36. 19. sajandi mõjukamaid kunstikriitikuid John Ruskin (1819–1900) kirjutab selle pildi � puhul: 
«Ma pole kunagi ühele maalile lähenenud ülekohtuselt suurema eelarvamusega, kui xxxxx 
sellele teosele («The 28th Regiment at Quatre Bras», 1875); osalt sellepärast, et olen alati 
öelnud, et xxxxx; ja teiseks sellepärast, et ma arvasin, et see, millest avalikkus nii suurt lärmi 
teeb, ei saa olla midagi head.» Esimeste x-de kohal peaks olema kunstniku nimi (86-aastaseks 
elanud küsitava tuntumad tööd on veel «The Roll Call», mille ostis endale kuninganna Victoria, 
«The Defence of Rorke's Drift» ja «Scotland Forever!»), teiste x-de kohal see, milles seisnes 
Ruskini eelarvamus, mida ta ütleb end olevat korduvalt väljendanud. 1 õige = 1 punkt 

 

 

 

 
 

37. Tema oli ainus Tartu rahuläbirääkimistel lepingule alla kirjutanud Eesti delegatsiooni liige, kes 
elas üle Teise maailmasõja, elades edasi Eesti NSV-s ja surres 1965. aastal Tallinnas.  Sündinud 
oli ta 1882. aastal Peningi vallas, Perila külas. Ta viimane töökoht oli Tallinna II haigla 
füsioteraapiaosakonna juhatajana. Kes? 
 

 

38. Eesti pastor ja keelemees Otto Wilhelm Masing tutvustas oma 1818. aastal Tartus ilmunud 
«Pühhapäwa Wahhe-luggemissed. Essimenne jaggu» kahte erinevat vilja. Üks neist oli pisang 
ja teine uggurits? Milliste nimede järgi teame neid vilju tänapäeval? 1 õige = 1 punkt 

 
 

39. Hendrik Relve on oma 1981. aastal ilmunud raamatus «……. on sünnipäev sügisel» 
iseloomustanud seda puud järgnevalt: «…..puud märgatakse paljudest puudest paremini. Kuid 
kas on keegi kunagi viibinud ……metsas? Tunnistagem – metsas, kus tüvi tüve kõrval 
kasvaksid ainult …….puud, pole me olnud. /…/ Alutaguse kandis leiame midagi 
…….metsataolist, kuid sealgi kasvavad …….d segamini teiste puuliikidega. Täpsema mulje 
sellest, milline ….salu välja võiks näha, loob ehk mõni park.» Mis puu? 
 

 

40. Kes räägib? Selle Räpina Keskkooli vilistlase esimene laineid löönud kunstiline saavutus oli 
seotud mitte kirjanduse vaid hoopis klaveriga, ehkki hiljem ta muusikuna ei tegutsenud. Mehe 
perenimi tähendab mitmeski kultuurkeeles küülikut. 
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41. See kala (Gobio gobio) kuulub karp-
kalaliste seltsi. Rahvakeeles on kasutatud 
ka nimesid maidel, liivarull, pess, penijüri, 
«hürrül», koerakala jpt. See on väikekala, 
kes tavaliselt on kuni 10 cm pikk, harvem 
kuni 15 cm, kaal kuni 21 g. Keha on 
sihvakas ja suhteliselt ruljas. Mis kala? 

 
 

 

42. Ravimifirma «Pfizer» leiutas hüva rohu ühe levinud haiguse raviks ja soovis seda reklaamida 
June Carter Cashi ja Merle Kilgore'i poolt 1963. aastal loodud ning Johnny Cashi esituses 
maailmakuulsaks saanud looga. Laulu pealkiri seostub ennekõike Vaikset ookeani ümbritseva 
teatud kindlat laadi alaga, kuid iseloomustab üsna tabavalt ka küsitava haiguse olemust. Carter 
Cashi pärijad ravimifirmale nimekasutuseks siiski luba ei andnud, sest nende arvates on 
tegemist pigem armastuslauluga. Küsime laulu pealkirja ja tõbe, mille vastu oli mõeldud 
kõnealune ravim. 1 õige = 1 punkt 

 
 

43. Antiikmütoloogias oli ta Kaose tütar, kes sünnitas Erebosele Hemera ja Aitheri, temast 
põlvnesid ka keerid, Thanatos, Hypnos, Momos, hesperiidid, Nemesis, Eris jpt. Kes? 

 

 

44. 

 

Milline Eesti linn on sellel  
Maa-ameti ortofotol? 

 
 

45. 1968. aastal hakkas Moskvas ilmuma põrandaalune dissidentide samizdat-väljaanne 
«Jooksvate sündmuste kroonika» («Хроника текущих событий»), mille jälgi ajades 
korraldasid võimud 1969. aastal läbiotsimise ka ühe Tartu ülikooli tunnustatud õppejõu 
korteris, kelle kuulsus oli meelitanud Eestisse õppima teisitimõtlevaid Venemaa tudengeid. 
Elas ta aastail 1922–1993. Kes? 
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46. Kes oli see Rootsi kunstnik ja 
sportlane (1868–1948), kes 
püstitas 1891. aastal Hamaris 
kiiruisutamises maailma 
tipptulemuse ühe inglise miili 
pikkusel distantsil (2.51,2), 
võitis 1892. aastal Rootsi 
esimese jalgrattavõistluse 
ümber Mälari järve ning esindas 
Rootsit 1936. aastal Berliinis 
peetud suveolümpiamängudel 
maalikunstis? Siin on pilt tema 
kuulsast «Thieli sohvast», 
kunstnik ise istub keskel. �  
 

47. Ühe Ukraina relvajõudude üksuse esindajad jäid 2014. aastal okupeeritud Krimmis venelaste 
käsu alla, kuid keeldusid toidust ja teadaolevalt surid näljastreigi tulemusel. Oma 
eriülesannete täitmiseks oli nende üksust koolitatud juba 1973. aastast alates, kuid pärast 
1991. aastat läksid üle Ukraina poolele ja 2014 eeldati sama sujuvat üleminekut ka Venemaa 
käsu alla. Kellest või millest see üksus koosnes? 

 

48. Seda iga-aastast auhinda (tunnuslogo �) on Eestis välja antud alates 
2008. aastast ja selle esimene võitja oli Jaan Puusaag. Neljal aastal on 
juhtunud, et auhinnasaajaid on olnud isegi kaks. Laureaatide seas on seni 
tooni andnud mehed, vaid ühe korra pärjati naisterahvast. Auhinnagala 
nimisponsor on rahvusvaheline professionaalseid teenuseid osutav 
ettevõte, mille peakorter asub Londonis. Auhinna laureaadi valib seitsme-
liikmeline žürii, millesse on kaasatud ka eelmise aasta võitja. Milline 

auhind? 
 

 

 

49. 

 

 

 Millise praeguse Eesti kaitseväe 
väeüksuse embleem on pildil? 

 

 

50. «Püüame oma unistused ellu viia sel kombel, et toome nad maa peale.» 

«Kvantmehaanika maailmas on mäest alla minek ja mäest üles minek täpselt võrdsed.» 

«Ei saa teha vanade asjadega uut teadust.» 

«Internet on keerukam kui kirik, sest kirikud on lokaalsed, aga internet globaalne.» 

«Poliitik ei tohi teha kahte asja: kurjustada ajakirjandusega ja tunnistada oma vigu.» 
«Tõde on alati hullem kui oletused.» 

Need on ühe mitmekülgse ja teeneka Tartus sündinud eestlase (1930–2015) mõtted, kõik 
pärit 2012. aastal ilmunud elulooraamatust. Kes on neis lausetes väljendanud oma 
tähelepanekuid ja arusaamisi elust? 
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   1.  Jaak Jõerüüt (JS) 
   2.  isa Šefik bosnialane (moslem), ema Jurka horvaatlanna (katoliiklane) (TK) 
   3.  Kristi Kongi (JS) 

   4.  kuum vesi külmub kiiremini kui külm (JO) 
   5.  Lalo Schifrin (nimekaim USA mäesuusataja Mikaela Shiffrin) (JS) 
   6.  Enn Vetemaa (RV) 
   7.  Pilistvere ja Kolga-Jaani (HS) 

   8.  Raadio Ringhääling (ERR-i eelkäija) ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester (ERSO) (JO) 
   9.  lipuhoidja(-kandja) või lipnik (EB) 
10.  Küpros, Luksemburg ja Malta (TK) 

11.  Dubki (ka Tupka või Tuupka nina) (EB) 

12.  The New York Second / New Yorgi sekund (RV)  
13.  «Kraftwerk» (HS) 
14.  loterii (auhinnaks oli Brüllovi maalitud portree Vassili Žukovskist) (RV) 
15.  Kendall Jenner (HS) 
16.  dünaamika (TT) 

17.  Chang'e 4 (HS) 
18.  Türgi Van (JO) 
19.  Alexander von Keyserling (HS) 
20.  suitsetamine (TT) 

21.  Northumberland (JS) 
22.  wiinapood (JT) 
23.  lähker (JS) 
24.  Ludvig Puusepp (1875–1942), neurokirurg ja arstiteadlane (PS) 

25.  «Mis juhtus Andres Lapeteusega?» (JS) 
26.  koi kala (JO) 
27.  Paolo Nutini (JS) 
28.  Anchorage, USA (TT) 

29.  Triinu Pakk, «Aja lood ja legendi sinepiiva» (EB) 
30.  Calder Trophy ehk parima uustulnuka auhind (1989/1990) (TK) 
31.  Katrín Jakobsdóttir, Islandi peaminister (EB) 
32.  Türi (TK) 
33.  Pompeius  (HS) 

34.  «Kas venelased tahavad sõda?» / «Хотят ли русские войны» (TK) 
35.  söerajasõit ehk speedway (HS)  
36.  a) Elizabeth Thompson ehk Lady Butler (1846-1933); b) ükski naine ei oska maalida (EL) 

37.  Mait Püümann/Püümets (EB) 

38.  pisang = banaan, uggurits = kurk (JO) 
39.  vaher (HS) 
40.  Leonhard Lapin (pr. k lapin = küülik) (TK/RV) 
41.  rünt (EB) 

42.  «Ring of Fire» (vihje Vaikse ookeani tulerõngale) ja hemorroidid (JT) 
43.  Nyx (tõlkes Öö) (HS) 
44.  Valga/Valka (TT) 
45.  Juri Lotman (HS) 

46.  Gustaf Adolf Christensen Fjæstad (RV) 
47.  (luure)delfiinid (HS) 
48.  Ernst & Young (EY) Eesti Aasta Ettevõtja (TK) 
49.  2. jalaväebrigaad  (HS) 
50.  Endel Lippmaa (TK) 

 
Küsimuste koostajad: Erkki Bahovski (EB), Eva Lepik (EL), Heiki Suurkask (HS), 

Janek Salme (JS), Janne Orro (JO), Joonas Tuuling (JT), Priit Soosaar (PS),  
Raul Veede (RV), Toivo Kivimets (TK) & Tuudur Tamme (TT). 


