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Küsimused: Tiit Naarits ja Arko Olesk 

1. Ferdinand Cohen-Blind (1844-66) oli juudi päritolu tudeng, kes 7. mai õhtupoolikul 1866 sooritas 

atentaadi ühele ajaloolisele isikule. Kuulid ei tekitanud aga küsitavale märkimisväärseid vigastusi. 

Cohen-Blind arreteeriti, kuid ülekuulamisel tekkinud pausi ajal tõmbas endal kõri läbi ja suri järgmisel 

päeval. Kelle elu kallale tudeng kippus?  

2. Millises riigis toimuvad maailma suurimad ühepäevased valimised? Tänavu aprillis valisid kodanikud 

nii presidenti kui ka parlamenti.  

3. Pildil oleva ahvi paralleelnimetus on 

tšakma(paavian). Kuna ta elutseb Lõuna-Aafrikas, siis 

on nad tuntud ka kui neemetšakmad (cape chacma). 

Nad on ühed suuremad pärdiklaste seas – isasloomad 

võivad kaaluda kuni 50 kg. Eesti keeles on nad 

peamiselt tuntud kui …paavianid (eestikeelne nimi on 

ühtlasi tuletis looma ladinakeelsest liiginimest). 

Punktiirile sobib looma nimi, keda võib leida ka Eesti 

loodusest. Mis looma nimest on jutt?  

4. Denso Wave on Jaapani firma, mis toodab 

triipkoodilugejaid, tööstusroboteid, autoosi jmt. 

Ettevõte töötas 1994. aastal välja QR-koodi ja võttis 

selle esimesena kasutusele. Millise kontserni 

tütarettevõte on Denso?   

 

5. 18-aastasena võitis ta ühe pärastlõunaga viis Saksamaa LV meistritiitlit: 100, 200, 400 ja 800 m 

jooksu ning 110 m tõkkejooksu. 1979. aastal tuli ta Euroopa karikavõistlustel võitjaks 400 m 

tõkkejooksus ja 55 minutit hiljem võitis ka 400 m jooksu. 1982 kuulutati ta Euroopa parimaks jooksjaks. 

Kes?  

6. „Surm pärastlõunal“ (Death in the Afternoon) on kokteil, mis segatakse kokku šampanjast ja joogist, 

mille markide hulgast leiame nimetused nagu Hapsburg, Fontaine, Pernod, Rotweisser, La Fee, Kübler 

jpt. Mis jook? 

7. Filmis „Jõulud Vigalas” kehastas ta parun Uexkülli, filmis „Minu Leninid” Saksa suursaadik 

Rombergi. „Novembris” andis ta hääle ühele krattidest. 2009. aastal aga lavastas Maria Avdjuško 

lühimängufilmi „Mis su nimi on?”, kus küsitav koos Taavi Eelmaaga etendavad metsikut homoseksi. 

Kes on see Tallinna Ülikooli õppejõud?   

8. Kes on nähtava maali „Pühapäeva pärastlõuna 

Grande-Jatte'i saarel" (1886) autor?  

 

9. Mis ala trendilooja on hollandlane Piet Oudolf, 

kelle kuulsus kasvab järjest ka Eestis? Ta on selle 

eriala omandanud ülikoolis. Tema kuulsus sai 

alguse 1982. aastal, kui ta kolis Hummelo külla 13 

ha suurusesse vanasse farmi.  

 

10. Kuulete laulu „New York, New York“, mille laulis kuulsaks Frank Sinatra. Kõlab aga algne versioon 

samanimelisest filmist (1977). Kes laulab?  
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11. Vabadussõjas ei nimetatud Eesti armeed ei sõjaväeks ega kaitseväeks, vaid kuidas?  
 

12. Välismaal end tutvustades ütleb see Eesti riigiametnik enda kohta tihti, et on Eesti CIO (Chief Information 

Officer), mis kõlab tõesti palju paremini kui side ja riigi infosüsteemide asekantsler. Ametikoha tõttu leiab teda 

aga tihti maailma mõjukamate isikute nimekirjast. Tema abikaasa oli kuni eelmise aasta maikuuni avalikkusele 

vähetuntud Riigikantselei töötaja, endine Praxise analüütik ja kunagine TÜMKi püsiosaleja. Mis on selle mõjuka 

perekonna ühine nimi? 

 

13. Teadupoolest on Donetski ja Luganski oblastid Ukrainas ala, kus keskvõim de facto kõikjal ei kehti. Sestap ei 

ole Donetski oblasti keskuseks mitte Donetsk, vaid üks teine linn. Küsitavas masinatööstuse keskuses elab ca 

160 000 inimest. 2014. aasta aprillist juulini oli linn separatistide käes. Eelmise aasta riigivisiidi ajal väisas linna 

ka meie president. Linnas on sündinud „Kremli ööbik“ Jossif Kobzon, aga ka FIDE eksmaailmameister Ruslan 

Ponomarjov. Mis linn?  

 

14. Uusi mobiilimudeleid 

tutvustatakse tihti Mobile World 

Congressil, maailma suurimal 

mobiilitööstuse messil. Kuni 2006. 

aastani võõrustas üritust Cannes, 

hiljem on lisandunud kõrvalmessid 

Los Angeleses ja Shanghais, ent 

vähemalt kuni 2023. aastani toimub 

põhiüritus iga aasta veebruaris ühes 

Euroopa linnas. Millises (näete vaadet 

messikeskusele)?  

 

 

 

 

 

15. 1988. aasta vormel-1 hooajal nähti suurimat ühe tiimi üleolekut teistest. Tiim kogus 199 punkti, samas kui 

teiseks tulnud meeskonnal kogunes silmi 65. Küsitav võistkond kogus üksi vaid paar punkti vähem, kui kõik 

ülejäänud kamba peale kokku. Selle tiimi piloodid võitsid kõik etapid peale ühe. Mis tiimist on jutt?  

 

16. Selle roa valmistamiseks lõigatakse värske kala tükid, pannakse kaussi sibula ja soolaga ning raputatakse läbi. 

Süüakse kohe. Vanasti viitaski nimetus otse merel soolatud ja söödud kalale. Mis roog? 

 

17. See film põhineb 1990ndate jaapani mangasarjal „Gunnm“, kus kauges tulevikus elavad planeetide vahelises 

sõjas hävinud Maal aristokraatlikud rikkurid hõljuvas linnas, maapinnal aga teenijarahvas, kes kunagi isandate 

palet ei näe. Leidur ja palgamõrtsukas Dyson Ido konstrueerib endale iidsest tehnikast kasutütre, kes osutub kõige 

ohtlikumaks küborgrelvaks ajaloos ja hakkab kohe välja mõtlema viisi, kuidas taevasesse linna pääseda. Milline 

menufilm?  

 

18. 1991. aastaks oli kirjaniku silmanägemine täielikult kadunud, kolm aastat hiljem 

murdis ta kukkudes puusaluu ning seejärel otsustas, et aitab. 84. sünnipäeva hommikul 

lahkus ta abistatud enesetapu läbi meie seast. Eutanaasiat oli käsitlenud juba tema 

1980. aasta näidend „Er valt een traan op de tompoes”. Kes on see Hans Christian 

Anderseni preemia laureaat, kelle looming on Eestiski olnud armastatud? 

 

19. Pildil on lätlaste kultusnukk, mis omal ajal oli ka paljude eestlastel kapis klaasi 

taga või suisa pakendist välja võtmata. Mis nime see nukk kannab? Sama eesnimega 

Läti laskesuusataja … Bendika on meie tüdrukute konkurent. Lisaks on tuntud selle 

eesnimega viiuldaja … Skride ning Rail Balticu endine juht … Rubesa, kes äsja ka 

Euroopa Parlamenti pürgis.   

 

20. Sel aastal tähistas oma 10. tegutsemisaastat ansambel Una Corda. Maailmas unikaalse pillide kooslusega trio 

on aastate jooksul tellinud arvukalt teoseid Eesti heliloojatelt, aga tegelenud vaba improvisatsiooniga. Trio 

moodustavad Kristi Mühling, Liis Viira ja Ene Nael. Mis pille nad mängivad? Ansambli tutvustuses sõnastavad 

nad ise, et „... annab rütmilise impulsi ning tiheduse. … pikk järelkõla lisab õhulisust ja sära kõrges registris. ... 

täiendab oma sügavate madalate helide ja täidlase tämbriga.” 
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21. Teadaolevalt viimane kord, mil neid lahinguväljal kasutati, oli 83. aastal pKr lahingus Grampiani mägede 

juures. Seal seisid Kaledoonia sõdalased vastakuti Rooma leegionäridega. Olgugi et lahinguväli oli tasane ja seega 

soodne kaledoonlastele (šotlastele), hävitas Rooma ratsavägi nad täielikult. Mida viimast korda kasutati?  

 

22. Kõigis Eesti neljas põhiseaduses on nimeliselt mainitud üht väljaannet. Millist?  

23. See taim on hinnatud ja pika ajalooga ning tema ingliskeelne nimi 

privet on justkui tervitus vene keelt kõnelevatele inimestele. Liik on 

kultuurtaimena kasutusel 1878. aastast. Teda kasutatakse tihti 

haljastuses ja temast on aretatud hulk dekoratiivseid sorte ja vorme. 

Õied on pisikesed, kreemikas-valged, pöörisjas õisikus. Neil on 

meeldiv lõhn. Viljad on mustad kuivviljad, mis jäävad talveks 

põõsastele. Ta on vähenõudlik - lepib ka kuiva mullaga, tahmase õhu 

ja heitgaasidega. On talvekindel: talub talvel kuni -30°C, külmudes 

vaid veidi suuremate külmadega. Taim sobib suurepäraselt kaunite 

hekkide kujundamiseks, sest talub hästi pügamist. Mis taim?  

 

 

24. Neil kahel pildil olevad tooted kannavad peaaegu identset nime. Mootorratast tootis Briti firma aastail 1967 

kuni 1977, failihaldussüsteemi Ameerika tarkvarakompanii aastail 1986 kuni 1998. Nimetage emb-kumb! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Rio olümpial osales sportlasena ka vähemalt üks miljardär. Selleks oli Taani sportlane Anna Kasprzak, kes 

saavutas ratsutamise koolisõidus 14. koha. Millise tuntud jalatsitootja osanik ta koos oma ema ja vennaga on?  

 

26. Maailmas toodeti seda 2017. aastal 280 miljonit tonni (suurimad tootjad on Hiina, USA ja India), millest 

suurem osa läks tööstuslikuks tarbeks, vaid kuus protsenti jõudis meie toidulauale. Paraguay indiaanlased tootsid 

seda näiteks ühe kohaliku puu tuhast, kuid muidu pole põhilised tootmismeetodid - kaevandamine ja aurutamine - 

iidsetest aegadest muutunud. Kõrge kvaliteediga toodangu saamiseks kasutatakse Albergeri protsessi. Millest on 

jutt? 

 

27. Millise teatri esimeseks lavastuseks oli „Vahel on tunne, et elu saab otsa ja armastust polnudki" (2005)? 

 

28. Rembrandtil on kuulus maal „Dr. Tulpi anatoomialoeng“. Millist kehaosa sellel pealtvaatajate suure huvi all 

parasjagu lõigutakse?   

 

29. Veneetsia karnevali kõrval peetakse Euroopa üht suuremat karnevali (kohalikus kõnepruugis Fastelovend või 

Fasteleer) just selles Saksa linnas. Ametlikud pidustused algavad juba novembris, karnevalinädal kulmineerub aga 

vastlaeelsel esmaspäeval peetava rongkäiguga Chlodwigplatzilt Mohrenstraßele, kus osaleb üle miljoni inimese. 

Karnevali ajaks valitakse linna valitsema triumviraat Prints, Talumees ja Neitsi. Mis linna karneval? 

 

30. Kuulete laulmas näitlejat, kelle kodanikunimi on Brianne Sidonie Desaulniers. Ta on teeninud oma osatäitmise 

eest Oscari (2015), tänavu oli ta aga ühe tõelise kassahiti peaosas. Kes?  

 



Tallinna paarismäng, 1. juunil 2019  
Küsimused: Tiit Naarits ja Arko Olesk 

31. Mis nime kannab Siberi koobas, kust leitud luutükkidest pärit DNA põhjal tuvastati 2010. aastal uus 

väljasurnud inimliik (mis sai nime just koopa järgi)? Hilisemad uuringud on leidnud, et nende 

pärilikkusainet on säilinud tänapäeva melaneeslastes ja paapualastes. 

 

32. Jaanus Vihand on viimaste aastate mõjukamaid ja sõnakamaid tippjuhte Eestis. Mees on aastate 

jooksul töötanud juhtivatel kohtadel nii ESS-is, Saku Suurhallis, Rakvere Piimas kui ka Bauhofis. 

Millise suurettevõtte juht on ta alates 2013. aastast?  

 

33. Juuli- või augustiööl võib Eestigi niisketes metsades peale sattuda vaenuköieks nimetatud 

loodusnähtusele. Ahel võib olla mitme meetri pikkune ja liigub umbes pool meetrit tunnis. Köis on 

seotud liigiga vaenu… (Sciara militaris). Milline sõna sobib lünka? 

 

34. PAP-testi soovitatakse teatud elanikerühmal alates 21. eluaastast teha iga 3-5 aasta järel. Testi töötas 

1927. aastal välja Kreekast Ameerikasse rännanud arst George Papanicolaou ja selle eesmärk on 

varakult märgata rakumuutusi, mis võivad kaasa tuua küsitava haiguse. Kuigi nüüdseks on haiguse 

ennetamiseks olemas ka vaktsiin, soovitatakse siiski pidevat testimist. Mis haigus, mida Eestis esineb 

keskmiselt 170-180 juhtu aastas? 

 

35. Milline riik sai Riost oma ajaloo esimese olümpia kuldmedali, kui Ruth Jebet võitis naiste 3000 m 

takistusjooksu?  

 

36. 1927. aastal alustas Eduard Haas III Viinis piparmündimaitseliste kommide tootmisega. Tema firma 

nimigi on tegelikult tuletis saksakeelsest sõnast, mis tähendab piparmünti. Kommid teeb erilisemaks 

see, et pannakse spetsiaalse kommijagaja (dispenseri) sisse ja manustatakse niimoodi. Mis kaubamärk?  

37. Kelleks muutub Jeff Goldblumi kehastatud teadlane Seth Brundle 1986. aasta David Cronenbergi 

suurepärases õudusfilmis? 

 

38. Famagusta paksude sadama kaitseks ehitatud 

müüride sees, 14. sajandil ehitatud tsitadellis on 

säilinud torn, mille ümber asetsesid sügavad ja tollal 

ületamatud kraavid. Millise kuulsa 

kirjanduskangelase nime nähtav torn kannab? 

Loomulikult on see samanimelise tragöödia 

tegevuspaigaks.  

 

 

 

 

39. Kes on see kunagine Mick Jaggeri ja Rupert Murdochi praegune 

abikaasa pildil?  

 

 

 

 

40. Kes on see Itaalia DJ (sünd 1967), kelle loomingut te kuulete?  
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41. 1967. aastal püstitas selle valitseja varakambrist pärinevate esemete näitus Pariisis 1,24 miljoni 

külastajaga praeguseni püsiva külastajate rekordi. Sel aastal on kõigil huvilistel taas võimalik  La 

Villette’i kultuurikeskuses tutvuda valitseja hauakambrist pärineva 150 esemega. Kes? 

 

42. Peatselt hakkab taas USA presidendivalimiste trall. Juba eelvalimised on põnevad, kui juhtivad 

erakonnad selgitavad osariikide kaupa oma lemmikkandidaadi. Tavaliselt toimub hääletamine osariigi 

või paari kaupa, kuid on ka nn. super… (tavaliselt märtsikuus), kui lemmikuid selgitavad korraga suur 

hulk osariike (2016. aastal 16). Milline nädalapäev?  

 

43. See on meil pesitseva kuue kajakaliigi seas praegu 

kõige arvukam, keda praegu leidub eeskätt väiksematel 

meresaartel vähemalt 25 000 haudepaari. Siiski võib ka 

Tallinnas ja lähikonnas teda sageli kohata. Mis kajakaliik?  
 

44. Esrange kosmosekeskus asub ühe Euroopa riigi 

põhjaosas. See rajati 1964. aastal ning esimene rakett 

lähetati kosmosesse kaks aastat hiljem. Lisaks 

kosmonautikale tegeletakse seal ka teadusuuringutega, 

näiteks uuritakse virmalisi. Mis riigis asub Esrange?  

 

45. Ott Tänak on praeguseks võitnud kaheksa MM-rallit. 

Nende seas on vaid üks selline, mille võitu on suutnud ta 

kaitsta. Mis ralliga on tegemist?   

 

46. Millise geograafilise objekti on saanud endale nime toitumisviis (dieet), mis sisaldab rohkelt puu- ja 

juurvilju, pähkleid, oliiviõli ja täistera ning vähe punast ja töödeldud liha, piimatooteid, trans- ja 

küllastunud rasvu ja rafineerimata suhkruid? 

 

47. Mis nime kannab Piret Raua 2004. aastal ilmunud debüütteos, mis jutustab mustkunstnikust, kes 

avastab ühel hommikul, et tema tsirkusetelk on ära varastatud? Seejärel päästab ta karusnahafarmist 

mõned jänesepojad ja hakkab elus uusi sihte seadma. Tänaseks on Must Kast toonud loo ka lavale.  

 

48. Milline kunstnik sai kuulsaks oma erilise tehnikaga - ta tilgutas värvi paberile, tehnika sai nimeks 

dripping ning kunstnik hüüdnimeks Jack the Dripper? 

 

49. Pildil on teemapark Epcot (Experimental 

Prototype Community of Tomorrow), mis asub 

Floridas Bay Lake’is. Teemapark ongi omamoodi 

eksperimentaalne tulevikuühiskond. Park avati 

1983. aastal, kuid selle avamisest unistas juba seda 

omava kompanii looja. Mis firma utoopiaprojekt 

on Epcot?  

 

 

 

 

 

50. Kes (1942-2018) tegi 2014. aastal sellise kaveri Adele’i loost “Rolling in the Deep”? 
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51. 1996. aastal avaldas tollane siseminister Robert Lepikson artikli „Käes on ülim aeg tõde päevavalgele tuua“, 

kus ta esitas kahtlusi seoses ühe Eesti Wabariigi riigimehega. Järgmisel aastal tõdes  Riigikogu kapo komisjon, et 

ei leidnud mingit kinnitust küsitava koostöö kohta nõukogude okupatsioonirežiimi julgeoleku- ja luureorganitega. 

Kes oli see riigimees, kellele Lepikson puid alla pani?  

 

52. Euroopat on asunud vallutama Vene odavpoodide kett. Venemaal Svetofori nime all tegutsev poekett on 

avanud või avamas sadu poode Rumeenias, 

Saksamaal, Aserbaidžaanis ja Poolas. Mis 

nime all nad Euroopas tegutsevad? Sama 

nime kandev tänav on mitmes Eesti asulas, 

samuti saaks lisada natsivihje. 

  

53. Rajabai kellatorni loojaks on Inglise 

arhitekt Sir George Gilbert Scott ning see 

valmis aastal 1878. Paljude allikate sõnul 

on kell disainitud Londonis paikneva Big 

Beni eeskujul. 85-meetrise kõrge torni 

konstrueerimine kujunes väga kalliks, kuid 

kulud oli nõus katma Premchand 

Roychand – jõukas börsimaakler, kelle 

ainsaks tingimuseks oli, et kella hakatakse 

kutsuma tema ema Rajabai järgi. Millise 

India linna ülikoolilinnakus kellatorn asub?  

 

54. Maailma esimese transistori juures kasutati just selle metalli kristalli ning see on transistoride valmistamisel 

kasutusel tänini, kuigi odavuse ja laiemate omaduste tõttu domineerivad tänapäeval siiski ränist pooljuhid. Räni 

võidukäik algas, kui 1954. aastal korraldas ameeriklane Gordon Teal avaliku esitluse, kus keeva õliga täidetud 

potti pisteti ränitransistor ja …transistor. Ränist transistor pidas õliproovi vastu, teisest metallist mitte. Mis metall? 

Mendelejevi tabelis on see element nr 32 (kohe räni all) ja selle avastas sakslane Clemens Winkler. 

 

55. NBA-s on loobutud tähtede mängu puhul vastasseisust Ida vs Lääs. Selle asemel kandsid kaks tiimi viimati 

mõlema tiimi kapteni (ees)nime. Kes olid need mehed? Sünniaastad vastavalt 1984 ja 1994.  

 

56. Millise nimega tähistatakse inimest (ennekõike naisterahvast ja ennekõike sotsiaalmeedias), kelle jaoks on 

kõige olulisem moekalt riietumine ja moekas olemine? Nimetus on tuletatud inglise keelest. 

 

57. Nähtav kaader Bondi filmist „Goldfinger” näitab üht 

Kentucky osariigis asuvat hoonet. Mis nime all on see 

hoone tuntud? 
 
58. Eelmisel aastal oli Man Bookeri auhinna 50. 

aastapäev, mille puhul nimetas žürii ka viimase 

poolesaja aasta parima inglise keeles kirjutatud 

romaani. Kandidaatidena oli igast kümnendist 

kaalumisel üks teos. Kuldse Bookeri pälvis 1992. aastal 

ilmunud romaan, mis räägib neljast erinevast inimesest, 

kes saavad kokku Itaalias Teise maailmasõja ajal. 1996. 

aastal valmis teose põhjal mängufilm, mille peaosades 

olid Juliette Binoche ja Ralph Fiennes. Mis romaan? 

59. Need, kes Lätis käivad kaubaretkedel, teavad ilmselt seda, et vähemalt üks laiatarbekaup on sealmaal kallim 

kui meil Eestis. Põhjuseks asjaolu, et sellele kaubale on kehtestatud aktsiisimaks. Teadaolevalt on sellel kaubal 

aktsiisimaks ka Taanis. Millisest paljude jaoks igapäevasest kaubast on jutt? 

 

60. Saksamaal elav eesti helilooja Jüri Reinvere on seni kirjutanud ooperid “Puhastus” (Sofi Oksaneni ainetel) ja 

“Peer Gynt” (Oslo ooperiteatri tellimusel). Tema uus ooper «Minona» esietendub 2020. aasta jaanuaris 

Regensburgi teatri tellimusel. Valmiva ooperi peategelane on Minona von Stackelberg (1813-1897), kes elas 

aastail 1819–1842 Tallinnas. Mõningate uurijate kinnitusel on Minona isa üks maailmakuulus kultuuritegelane, 

kellega parun Stackelbergi abikaasal Joséphine’i oli Viinis salasuhe. Kes? 
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61. 21. mail 1944 toimus selles mereväebaasis ühel laeval suur plahvatus, mis tekitas suure paanika, sest 

kardeti vaenlase rünnakut või isegi maavärinat. Kuna laevu oli koondunud sinna väga palju, siis tuli 

levis ja sellele suudeti piir panna alles järgmisel päeval. Erinevatel 

andmetel võis hukkuda ligemale 400 inimest ning sadu sai veel vigastada. 

Asi oleks olnud hullem, kui paljud sõdurid ei oleks laevadelt ära olnud. 

Kus toimus see West Lochi katastroofina tuntuks saanud intsident?  

 

62. See erakond on Lõuna-Aafrika Vabariigis võimul olnud juba viimased 

25 aastat. Näete ka erakonna logo. Mis nime see erakond kannab?  

 

 

63. Nigeeria elanike arvult neljas linn kannab ühe naaberriigiga sama nime. 

Millist? Linn on riigi kummitööstuse keskus, samuti üks tähtsamaid 

naftatöötlemispaiku.  

 

64. See raketinduse pioneer (1894-1989) sündis tänases Rumeenias ja ehitas Jules Verne’ist 

inspireerituna oma esimese raketi juba 14-aastasena. Tema loodud oli rakett Fritz Langi filmis “Naine 

Kuul”. 1917. aastal töötas ta välja etanooli ja hapnikku kasutava raketimootori ning arendas järgnevatel 

aastatel mitmeid vedelkütusraketimootorite jaoks olulisi komponente. Katsetustes oli talle abiks ka noor 

Wernher von Braun. Tema järgi on nime Star Treki sarjas kasutatud kosmoselaevade klass. Kes? 

 

65. Pildil on isa ja poeg. Isa on oma riigi 

keskmaajooksu pioneer. Ta võitis 1968. aastal 

olümpialt hõbeda 4 x 400 m teatejooksus. Tema 

õpilastest on olnud edukad Billy Konchellah, kes 

tuli 800 meetris 1987. aastal Roomas 

maailmameistriks, ning loomulikult poeg, kes on 

muu hulgas kahekordne olümpiavõitja ja 

maailmameister. Mis on nende ühine 

perekonnanimi?  

 

66. Tai uus aasta ehk Songkran saabub 13. aprillil. Kui meil tuleb uus aasta pauguga, siis neil toimub 

…, mis mõnedel andmetel on maailma suurim omataoline. Meil oleks selle pidamine aastavahetusel 

üsna problemaatiline. Millest jutt?  

 

67. 2017. aastal oli Triin Ruumet esimene naine, kes võitis Neitsi Maali, samuti oma 28 eluaastaga üks 

nooremaid võitjaid. Kõige noorem samas ta ei olnud, kuna küsitav võitis 2000. aastal selle auhinna 26-

aastasena. Dokumentaalfilm, mis talle võidu tõi, oli „Esteetilistel põhjustel“. Tema hilisemate tööde 

hulgas on mängufilmid „Nuga“ ja „Lumekuninganna“ ning dokumentaalid „Fast Eddy vanad uudised“ 

ja tänavu valminud „Matusepäevikud“. Kellest on jutt?  

 

68. Tänavu ilmus eesti keeles Julian Barnesi romaan „Aja müra“ (originaalis „The Noise of Time“, 

2016), mis jutustab ühe helilooja elust ja loomingust. Nagu eestikeelse tõlke tiitellehele pandud The 

Guardiani kiidulaulust võib lugeda: „Tihedakoeline meistriteos, mis jälgib ühe inimese 

südametunnistuse, ühe inimese kunsti terve elu kestnud võitlust totalitarismi talumatu survega.“  Kes on 

see helilooja?  

 

69. 2018. aastal said India häkkerid hakkama naljaga (?), kus igaühel, kes toksis Google’i 

otsingumootorisse “maailma parim tualettpaber”, ilmus ekraanile just selle riigi lipu pilt. Mis riigi lipp?  

 

70. Allolevad ansamblid/artistid kasutavad oma stiliseeritud nimekujudes kõik üht sümbolit/kirjamärki, 

mille oleme eemaldanud. Mis märk on nimedes puudu?  

 

Anderson Paak, Portugal The Man, India Arie, William 
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71. 1954. aastal sõlmitud Genfi kokkulepete kohaselt jagati Vietnam kaheks riigiks: Põhja- ja Lõuna-

Vietnamiks. Kui Koreade puhul toimus see mööda 38. paralleeli, siis mööda mitmendat paralleeli 

tõmmati kahe Vietnami piir?  

 

72. Seišellid on maailma väikseim riik, kus kehtib oma ametlik valuuta. See oli kasutusel juba enne riigi 

ametlikku iseseisvumist. Milline sajaks sendiks jagunev rahaühik on kasutusel Seišellidel?   

 

73. Millisele saarele olete sattunud, kui viibite 5. sajandil eKr elanud sportlase Diagorase nime kandvas 

rahvusvahelises lennujaamas? 

 

74. See füüsik jagab ennast Eesti ja Soome vahel. Põhitöökohaks on teadur ja insener Soomes Aalto 

Ülikoolis ning Soome riigi mõõtmise keskuses VTT-MIKES. Laiadele massidele on ta aga tuntud noorte 

teaduskonkursi „Rakett 69“ saatejuhina. Kes? 

 

75. 2017. aastal pandi alus meeste võistkondlikule tenniseturniirile Euroopa vs maailm. Mõlemal aastal 

on võitnud eurooplased – mullu tulemusega  13:8. Näidisturniir sai endale nime tenniselegendi järgi, 

kes ei ole eurooplane. Kelle?  

 

76. Lacoste andis hiljuti välja polosärkide erikollektsiooni, mille eesmärgiks oli heategevus ja inimeste 

teadlikkuse tõstmine. Need särgid erinesid Lacoste’i tavatoodangust veel ühe asjaolu poolest. Millise? 

Vastamine on lihtsam, kui mõtlete välja millist laadi heategevuse ja teadlikkuse tõstmisega oli tegemist.  

 

77. Kes on see Oscari-võitjast näitleja (sünd. 1974), kes ülikoolipäevil oli andekas korvpallur ning 

mängis Herhshal Gilmore’i nime all NCAA meeskonnas St. Mary’s Gaels. Viimane on kusjuures sama 

meeskond, kus üritab läbilööki eestlane Matthias Tass.  

 

78. Milline sõnum on 

kustutatud Kadi 

Estlandi skandaalselt 

kunstiteoselt? Sõnumit 

kasutasid esmakordselt 

Jaan Toomik ja Vano 

Allsalu, kes 1989. 

aastal Prahas sarnase 

sildiga Karli sillal 

patseerisid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. 1970. aastatel sunniti Barbie-nuku välja töötanud Ruth Handler finantspettuse kahtluse tõttu 

Mattelist lahkuma. Seejärel alustas ta uut äri. Tuginedes enda kogemusele töötas ta välja toote, mida 

müüs samuti miljoneid. Toote sihtrühmaks olid naised, keda ühendas Handleriga teatud probleem. 

Teiste seas sai toote ja kasutas seda toonane esileedi Betty Ford. Naljatamisi ütles Handler, et kogu tema 

karjäär on olnud seotud ühe asjaga, viidates, et nendega seonduv olid ka Barbie juures üks 

vastuolulisemaid komponente. Mida tootis Handler? 

 

80. Eelmise aasta septembris ilmus 35-minutiline album “Piano & a Microphone 1983”, esimene pärast 

esitaja surma ilmunud album. Aluseks on laulja kodust välja tulnud 1983. aasta helikassett, millel on nii 

paar seni tundmatut lugu kui ka hilisemate lugude mustandeid ja tuntud meloodiate töötlusi. Kelle plaat? 



Tallinna paarismäng, 1. juunil 2019  
Küsimused: Tiit Naarits ja Arko Olesk 

81. Millist ühist hüüdnime kandsid Frangi keiser Karl III (võimul 879-887), Norra kuningas Olav II 

(995-1030), Prantsusmaa kuningas Louis VI (1108-1137), Portugali kuningas Afonso II (1185-1223) 

jmt keskaegsed valitsejad?  

 

82. Praeguse Riigikogu noorim liige on alati heatujuline 25-aastane EKRE saadik, kelle nime me 

siinkohal ei nimeta. Vanimaks liikmeks on aga mees, kes selle nädala lõpus saab 73-aastaseks. 

Riigikokku kuulub ta juba alates 2003. aastast. Põlise tallinlasena kandideeris 2017. aasta KOV 

valimistel hoopis Saaremaal. Kes?  

 

83. Seda maailmakuulsat mürki saab samanimelise puu just 

sellise pähklikese (vt. pilti) seest. Mis mürk/puu?  
 

84. 1976. aasta juulis kogunesid Philadelphias ühe 

organisatsiooni esindajad Bellevue hotellis iga-aastasele 

kokkutulekule. Mõni päev hiljem hakkasid osalejad surema – 

kokku haigestus salapärasesse kopsupõletikku üle 200 inimese, 

kellest 29 surid. Uurimine selgitas välja, et haiguse põhjuseks 

oli senitundmatu bakter, mis pesitses hotelli ventilatsiooni 

jahutuspaakides ja levis sealtkaudu. Kes oli see hotellis 

kogunenud seltskond? 

 

85. See FC Barcelona mängija on tuntud selle poolest, et on pidevalt vigastatud - teda on nimetatud isegi 

maailma tippjalgpalli kõige vigastusaltimaks mängijaks. Alates sellest, kui ta 20-aastaselt Amsterdami 

Ajaxi põhimängijaks sai, on teda tabanud 27 erinevat vigastust, mis on sundinud teda vähemalt ühe 

kohtumise vahele jätma. Sealjuures on vigastushädad teda taga ajanud kõigis klubides: Ajaxis, 

Arsenalis, Romas ja Barcelonas. Kamba peale kokku on ta vigastuste tõttu pidanud vahele jätma koguni 

240 kohtumist, mis teeb välja umbes viis täispikka hooaega! Kes on see habras mees?  

 

86. Nagu näha, on selle raamatu nimi „White Guide“. See hõlmab 

teatud asutusi Põhjamaades ning teatud soovitusi nende asutustega 

seoses. Millise valdkonna asutusi koondab see oma kaante vahel?  

 

 

 

87. 2004. aastal valmis dokumentalist Michael Moore’il 2001. aasta 

terrorirünnakute teemaline dokfilm „Fahrenheit …“. Möödunud 

aastal tegi mees aga filmi „Fahrenheit …“, mis käsitleb Donald 

Trumpiga seonduvat. Punktiirile sobivad kaks pea identset 

kuupäeva. Millist? 

 

88. Bret Easton Ellise romaani „Ameerika psühhopaat“ (American Psycho, 1991, e. k. 2002) 

peategelaseks on snooblik sarimõrvar Patrick Bateman. Romaani põhjal on tehtud ka mängufilm (2000, 

peaosas Christian Bale) ning muusikal. Mis ametit peab see sarimõrvar? 

 

89.Ülemaailmne eestlaste kokkutulek ehk ESTO-päevad on saamas jätku juba alanud kuu lõpus 

(algavad 27. juunil). Sel aastal on varasemast teisiti see, et need toimuvad korraga kolme linnas. Kaks 

neist Tallinn ja Tartu. Kolmas aga ühe Euroopa riigi pealinn. Mis linnast on jutt?  

 

90. Kuuldav pala „Holy Mountain“ pärineb 2017. aasta albumilt, mis kandideeris ka Mercury auhinnale. 

Tegu oli kümnenda selle mehe osalusel valminud albumiga, mis läks Briti edetabeli esikohale. Laulja 

nime eest anname ühe punkti, ansambli täisnime eest kaks. 
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91. 1923. aastal hävis suur osa Tokyo linnast Kanto maavärina tagajärjel. Umbes 100 000 hukkunust suurem osa 

said surma maavärina tulemusel puhkenud kahjutules. Kuna keegi peab ju süüdi olema, siis algasid kuulujutud, et 

kahjutule süüdlastest on ühelt maalt pärit võõrtöölised. Koheselt moodustusid omakaitsesalgad, kes tapsid 

tuhandeid selle rahvuse esindajaid. Mis rahva esindajad?  

 

92. Tänavu jaanuaris pidasid ametliku 

kohtumise kaks meest, kes on vastavalt 

maailma noorim ja maailma vanim 

peaminister. Millise riikide valitsusjuhtide 

kohtumine on pildil jäädvustatud? 

 

93. Gröönimaalt leiab lausa neli selle 

nimega mäestikku: Printsess Caroline-

Mathilde …, Printsess Elizabethi …, 

Schweizerlandi … ja Stauningi … Milline 

ühine nimi on puudu kõigi nende 

mäeahelike nimedest.  

 

 

 

 

94. Kuidas nimetatakse spetsialisti, kelle põhiülesanneteks on inimeste nägemisfunktsiooni uurimine ja 

korrigeerimine, prillide, kontaktläätsede ja teiste optiliste abivahendite sobitamine, valmistamine ja pisiremont? 

Tema igapäevaülesannete hulka kuulub ka nõustamine ja vajadusel silmaarsti uuringule suunamine. Eestis saab 

selleks õppida Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.  

 

95. Viimast korda mängiti jalgpalli EM-il välja pronks 1980. aastal. Mäng Itaaliaga lõppes viigiliselt 1:1. Mis riik 

jäi penaltiseerias 9:8 peale ja sai pronksmedalid?  

 

96. Seda õllesarja toodab tänasel päeval Viru Õlu. Sarjas on kolm õlut – rohelise sildiga lager, helesinise sildiga 

ice-tüüpi õlu ja musta etiketiga kange õlu, millel volüümi 7 %. 1997. aastast tootmises olev õlu oli enne piiraja 

pealepanekut kangemgi – lausa 10 %. Alguses oligi ta esimene kange õlu Eesti turul. Mis nime kannab see õllesari? 

Tootja ise ütleb, et selles õlles väljendub sellele nime andnud looma ühtaegu vapper ja samas nii muretu loomus.  

 

97. Viasat kadus nimena eelmisel aastal ajalukku ning selle asemel kannab kontsern (või meelelahutusbränd, nagu 

nad ise ütlevad) uut nime. Aga sisu on endiselt sama tele- ja videoteenus, spordi- ja filmikanalid jne. Mis nime 

kannab nüüd Viasat?  

 

98. Natsi-Saksamaa kampaanias “mandunud” kunsti 

vastu eemaldati Saksamaa muuseumitest kõige 

rohkem just tema töid - üle tuhande. 1941. aastal 

keelas valitsus tal maalimise. Sellest hoolimata oli 

kunstnik ise veendunud nats ja juudivastane ning 

väitis, et on juudi vandenõu poolt taga kiusatud. 

Kunstniku vastuoluline maine on ka põhjuseks, miks 

loobus Angela Merkel kahest tema tööst, mis rippusid 

kantsleriameti seintel. Kes on see üks esimesi 

ekspressionistlikke kunstnikke, Die Brücke liige? 

 

99. Milline palju kasutatud inglisekeelne sõna tähistab 

tennisemängus nulli? Abiks võib olla popkunstnik 

Robert Indiana loomingu tundmine. 

 

 

100. „Eesti …” on Melodija märgi all ilmunud vinüülplaatide sari, mida salvestati 1960. aastate lõpust kuni 

1990ndate alguseni kokku 33 LPd. Seejuures mängisid kõik plaadid sisse vaid kaks meest. Sarja on nimetatud ka 

kultuurilooliseks kangelasteoks, kuna tänu sellele suudeti hävingust päästa nii mõnigi sarja pealkirjas mainitud 

objekt. Millest on jutt? 
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Vastused 

1. Otto von Bismarck 

2. Indoneesia  

3. Karu(paavian) 

4. Toyota  

5. Harald Schmid  

6. Absint  

7. Linnar Priimägi  

8. Georges Seurat  

9. Maastikuarhitektuur (aiandus)  

10. Liza Minnelli  

11. Rahvavägi  

12. Sikkut (Siim ja Riina)  

13. Kramatorsk 

14. Barcelona  

15. McLaren  

16. Äkine (äkis) 

17. „Alita: Sõjaingel“  

18. Annie Schmidt  

19. Baiba 

20. Klavessiin, harf, kannel 

21. Sõjavankrid  

22. Riigi Teataja  

23. Liguster 

24. Norton  

25. ECCO  

26. Sool  

27. NO 99   

28. (Vasak) käsi 

29. Köln  

30. Brie Larson  

31. Denisova 

32. COOP 

33. Sääsk 

34. Emakakaelavähk 

35. Bahrein  

36. PEZ 

37. Kärbseks  

38. Othello torn  

39. Jerry Hall  

40. Gigi d’Agostino  

41. Tutanhamon  

42. Teisipäev  

43. Hõbekajakas  

44. Rootsi  

45. Saksa ralli  

46. Vahemere dieet 

47. „Ernesto küülikud“  

48. Jackson Pollock  

49. Kohv  

50. Aretha Franklin  

51. Jaan Tõnisson  

52. Mere 

53. Mumbai  

54. Germaanium  

55. LeBron James, Giannis Antetekounpo  

56. Fashionista 

57. Fort Knox  

58. „Inglise patsient“ (The English Patient)  

59. Disney  

60. Ludwig van Beethoven  

61. Pearl Harbor 

62. Aafrika Rahvuskongress (ANC)  

63. Benin City  

64. Hermann Oberth  

65. Rudisha  

66. Veesõda  

67. Marko Raat  

68. Dmitri Šostakovitš  

69. Pakistan  

70. .  

71. 17. paralleel  

72. Ruupia 

73. Rhodos  

74. Aigar Vaigu  

75. Rod Laver (Laver Cup)  

76. Särgil pole kuulsat logo (krokodilli) 

77. Mahershala Ali  

78. „Minu munn on puhas“ 

79. Rinnaproteesid  

80. Prince  

81. Paks  

82. Enn Eesmaa  

83. Strühniin  

84. Leegionärid  

85. Thomas Vermaelen  

86. Restoranid  

87. 9/11, 11/9 

88. Investeerimispankur  

89. Helsingi  

90. Noel Gallagher’s High Flying Birds 

91. Korealased 

92. Malaisia, Austria  

93. Alpid  

94. Optometrist  

95. Tšehhoslovakkia  

96. Bear Beer (jääkaru)  

97. TV Play  

98. Emil Nolde  

99. Love  

100. Orelid 
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