
43. KLOOSTRITURNIIR – APRILLINE 
 
1. Te näete reisipilti Maroko puude otsas turnivatest kitsedest. Mis puu vilju nad söövad? 

 

2. Millega on tegemist?                                                          3. Kes? 

         

4. Mis lind? 

  

5. Kes kandsid niisuguseid kiivreid?                          6. Mis vapp? Ja mis on valesti? 
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7. Kes?                                                                 8. Kes? 

                         

9. Mis auhinnaga on tegemist?                                                           10. Kes? 

                   

11. Kes on kunstnik?                                                                    12. Millega on tegemist? 

              

13. Kes on kunstnik?                                                   14. Kes? 
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15. Mis linnas asub see USA suurim Kapitoolium?      16. Kes on see kuulus male suurmeister? 

                

17. Kuidas oli von Kempeleni kuulsa maleautomaadi nimi?  

 

 
  



MILITAAR - GEOGRAAFILIS - POLIITILINE 
 

18. Kui Lennart Merilt küsiti, miks ta määras just Einselni Kaitseväe juhatajaks, olevat ta vastanud – „ ... on ju 
surnud!“ Kes oleks olnud esimene eelistus? 

 
 
19. Hiina keisririigis hoidsid kõrgemad riigiametnikud reeglina pidevalt oma läheduses pitseeritud pakendit või 

karbikest, mida nimetati „varanduselaekaks“. Mida see karbike sisaldas? 
 
 
20. Selle ühiskonnaga vastuollu läinud sotsiaalse grupi ( peamiselt sõjaväest kõrvalehoidjad) nime mõttes polnud 

algul midagi negatiivset. Mitusada aastat tagasi olid nad Soomaa esimesed asukad, kuid elasid ka mujal 
ääremaadel. Kohati töötasid taludes hooajatöödel. Sellele seltskonnale, kes eelistas võimumeestest 
kaugemale jääda, tuli negatiivne nimevarjund külge, kui nad hakkasid toimetulekuks varastama. Kuidas see 
praegune üldnimi, mis laiemalt kasutusel? 

 
 
21. Mis ligi 40-miljonilise rahva kohta nende oma naljamehed ütlevad, et nad on itaallased, kes räägivad 

hispaania keelt, arvavad, et on prantslased, kuid tahaksid olla inglased? 
 
 
22. Kindralfeldmarssal Erhard Milch oli LUFTHANSA juhataja ning hiljem Göringi järel teine mees LUFTWAFFES. 

Kuna ta tahtis lennuväe ülemjuhataja au endale, siis vabastati pretensioonikas mees sõja lõpu poole 
kõrgetest ametitest. 

      Peale sõda oli 7 aastat vangis, hiljem mitmesugustel konsultandikohtadel, kuid suurim saavutus peitus eduka 
mehe enda isikus. Ilmselt oli Milch Wehrmachti ainus kindralfeldmarssalist ... .Kes? 

 
 
23. Võrreldes Läti sõjamehe nimetust PULKVEDIS ja leedupärast nime PULKINIKAS Eesti analoogiga võime 

rahuloluga täheldada suuremat lähedust NATO jõustruktuuridega. 
      Mis vastav Eesti aukraad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MAGUS- MEELDIV 
 

24. Teatavasti Eestis korralikud poliitikud krimpsutavad nina kaunitarist ekspoliitiku – elukunstniku Anna- Maria 
Galojani nime kuuldes. Mõnel islamimaal ( näiteks karmilt usklikus Iraanis) on keelatud idamaine 
olmekultuuriese QALYAN. Mis see Eestis pikantse patususega seostatud QALYON on? 

 
25. Leitud, et kogu maakera näljahäda leevenduseks kuluks 19 miljardit USD, joogiveepuuduse kõrvaldamiseks 10 

miljardit USD. Hea tahtmise korral ei tohiks see võimatu olla, sest ühe ( väidetavalt) ebatervisliku maiustuse 
peale kulutavad ainuüksi eurooplased 11 miljardit USD aastas. Mis maiustus? 

 
26 President Arnold Rüütel on meenutanud aegu, kui pidi Moskvas lihtseltsimeestega koos apelsini- ja 

mandariinisabas seisma. Kalamarjasabas polevat tal vaja seista olnud, sest kodus oli ikka oma eestimaist 
„kahverjani“ võtta olnud. Mis kala andis „kahverjani“? 

 
27. Arvurida „ 5 4 3 2 1 0“ võiks tinglikult pidada omalaadseks Eesti – Soome eelmise sajandi ajaloolise maavõistluse 

stardikäskluseks soomlastele ja imelikul moel finišilipuks eestlastele. Kentsakal viisil oli inimpõlv hiljem Eestis 
stardikäsklus veelgi lühem, piirdudes igapäevaselt         „ 1... 0“ Mis arvurea 5 4 3 2 1 0 taga? 

 
28. Mõned aastad tagasi koostas rahvusvaheline organisatsioon TRANSPARENCY INTERNATIONAL  
      nimekirja viimasel ajal ühes suunas kõige rohkem silma paistnud valitsejaist ( kellest paljud olid juba siis teises 

ilmas): 
1. Mohamed Suharto  ( Indoneesia) 
2. Ferdinand Marcos   ( Filipiinid ) 
3. Mobutu Sese Seko  ( Kongo DV ) 
4. Sani Acbacha           ( Nigeeria ) 
5. Slobodan Miloševic  ( Serbia ) 
...   8. Pavlo Lazarenko    ( Ukraina peaminister 1996 -1997 ) 
Mis iseloomulik nimekiri? 

29. Kes helilooja? 
 
 
    USKUDA  VÕI  MITTE 
 

30. Kui keegi aevastab, leidub kuskil nurgas ikka mõni viisakas, kes karjub „ terviseks“. See on juba antiigist pärit 
ebausuilming, mis pidavat kaitsma suure õnnetuse eest. Milles see õnnetus seisneb? 

 
31. Kõik teavad, millega lõppes paradiisiaias Eeva maiustamine puuviljaga. Kuidas sai karistatud väärteole 

ahvatlenud MADU? 
 

32. Kuidas teeb India lõunatipu lähedal AMRITAPURIS tegutsev 56.a. pühak EMA AMMA inimesi õnnelikuks? 
 

33. Galilea järve äärde KAPERNAUMASSE  ehitati u. 100 m pikk ja 4 m lai sild, millel saab korraga viibida kuni 50 
inimest. Mis eripära on sel eeskätt palveränduritele mõeldud sillal ( mille juures ateist võib leida ka lõbustavaid 
asjaolusid) ? 

 
34. Katusekivid MUNK ja NUNN ( mitte kalduda seksismi) ja lihatoode ŠNITSEL – mis ühine, ütleme; imetaja kehaosa 

( et mitte saada kannibalismis süüdistatud) võiks neid eri asju ühendada? 
35. Kes helilooja? 

  



MUINASJUTULISED ÜLESTÄHENDUSED 
 

36. Populaarse Eesti lasteraamatu inglise tõlke pealkirjaks on PAMPI. Mis raamat, mille rootsikeelsel tõlkel on 
noorte svenssonite hingerahu tagav märge „ alla 7- aastastele pole soovitav“? 
 
37. Sarnaselt eestlaste Rummu Jürile on sloveenlastel sama masti rahvajuttude kangelane salakaubavedaja 

Martin Krpan. Suure häda ajal, kui Türgi vägimees Brodavs oli kõik Austria mõõgamehed maha löönud, pidi Viini 
keiser paluma appi musklis salakaubavedaja. Paha türklane  saigi võidetud ning Martin kõiksugu autasudega üle 
külvatud. Kuna keisrinna millegipärast keeldus printsessi sloveeni vägimehele naiseks andmast, siis Martin 
solvus ning pöördus põhitegevuse juurde tagasi. Edaspidi lubati tal siiski oma kaupa legaalselt Viini tuua. Mis 
see sellekandi keskaegne salakaup, mille tootmise legaalne keskus praegune kalasadam Koper? 

 
38. Kuidas võib Vene folkloori kangelanna Baaba Jagaa soliidset iga seostada MÄLUMÄNGUGA? 
 
39.1928.a. sündinud 1982.a. Nobeli kirjanduslaureaat on teinud humoristlikult – elutargalt niisuguse 
ülestähenduse: „ ... leiutaja oli Joonas, kes pärast kolmeöist kodunt äraolemist seletas naisele, et jäi sellepärast nii 
kauaks , et oli vaala poolt alla neelatud“. Kes kirjutas  ja mille „leiutas“ Joonas? 
 
40. Mis 9 ametit olid Hunt  Kriimsilmal samanimelises lastelavastuses? 
 

     41. Milleks eset kasutatakse? 
 
 
 

PÜHENDATUD TEENEKATELE 
 

42.( pühendatud kõigile mälumänguritele – jalkafännidele) 
     Seni vähetuntud Kuressaare vutiklubi kaitsja Janis Kriska tegi 2009. aastal maailmarekordi mängus Tallinna 

Levadia vastu. Milles see seisnes ja mis selle arvuline suurus? 
 
43. James Cook  (1728 -1779) juhtis kolme ümbermaailmareisi, purjetas esimesena ümber ilma läänest  
      itta ja ühe  biograafi kirjutise järgi „ kapten Cooki laeval oli iga päev pühapäev“, mis oli kaunis terane märkus 

selle kohta, miks teda peeti oma sajandi tähtsamaks ränduriks. 
      ( Meie teada on okeanoloog Rein Põder Cooki suhtes teisel arvamusel, seetõttu ongi see küsimus temale 

mõeldes meisterdatud) 
     Küsimus ise : Mis tähtsat külge see „pühapäeva austamine“ Cooki puhul välja toob? 
 
44. I sajandi kuulsaim arst ja rohuteadlane DIOSKURIDOS on kirjutanud – „ on olemas julged ... ja vanad ..., aga vanu 

julgeid ... ei ole.“ Mis punktiiril olev sõna? 
      Pühendame selle küsimuse naljast arusaavale teenekale mängurile, kes on õnneks erandina kriitilise piiri ( 

peaaegu ?) ületanud. 
 
45. ( pühendatud NOTI geoloogidele) 
        Mõnel pool tähistavad geoloogid ja geoloogiaüliõpilased 26. oktoobrit sama lustakalt kui 1. aprilli, kusjuures 

nad meenutavad tänuga üht Iiri Armaghi piiskoppi ja tema avastust.  
      Mis avastus, mis piiskopi nimi? 
 
46. ( pühendatud 7- kordsele Eesti käsipallimeistrile Jevgeni Nurmlale ) 
       Tihti on käsipallurite spordikotis peale sporditarvete, rätikute jms. JOHNSONI beebiõli. 
        Milleks seda spordimehed kasutavad? 
 
47. Mis lipp? 



 
 
KERGEM  KULTUUR 
 

48. See mees  hüüdnimega „VANA “, korraldas oma sünnipäeval 16.II 1991.a. tele-eetris ühiskonda raputanud 
skandaali. 

     Oli esimene Eesti teletäht omanimelise saatega. Kuulsuse tipul tõmbus ekraanilt „kaadri taha“ ja käivitas saate 
„Reporter“. Kes see mees, kelle üks lemmiklauseid olevat- „Televisioon – see pole elukutse, see on elustiil“? 

 
49. Kui Oscaritele eelneb Kuldvaarikate omistamine, siis Berlinale auhinnakarude pesakonnas peetakse meeles ka 

laste – noortefilme ja homofilme. Mis karud neile lähevad? 
 
50. Kes see 2000. aastal lahkunud Karepa- Rutja rahvakultuuri erakordne tegelane, kes ära märgitud liivikeelses 

laulus, soome filmimehe Untamo Eerola filmis ning kelle hauda Viskiklubi presidendi Toomas Tiiveli eestvõttel 
käiakse igal aastal viskiga kastmas? 

 
51. Mis mõlemaid sugupooli puudutav tegevus on andnud nime SAMBA – tantsule? 
 
52. Popansambel REVAL esines Eestis ja Venemaal, ka Moskvas, kuid 1966.aastal pidi nime vahetama, sest keegi 

ajaloohuviline oli, kuhu vaja , teada andnud , et  II ms ajal võitles idarindel üks sellenimeline Hitleri väeosa. Mis sai 
uueks ansamblinimeks, millega läksid Eesti kergemuusika ajalukku? 

 
53. Filmis „Tähesõjad“ olevat neid asju rekordiliselt 207, teisel kohal on „Harry Potter ja saladustekamber“ 203 ja 

kolmandal kohal „ Kariibi mere piraadid“: „Musta pärli needus“ 201 ühikuga. Mis ühikutega tegu? 
 
 
 
KEHAKULTUURNE 
 
54. Möödunud aastal Käärikul Kekkose rajal peetud Eesti esimesel 8 tunni suusatamisel sai SUUSAHUNDI tiitli Rakvere 

politseinik Olav Karu. Mitu km suusahunt Karu 8 tunniga maha sõitis? 
 
55. Novembris 2009 jõudis USA- s TV tõsielusarjas Amazing Race ( pöörane seiklus) ekraanile Eestis Kehtna vallas 

Linnaaluste küla Tarsi talus tehtud saade. Võisteldi ameeriklaste jaoks pöörastel spordialadel nagu näiteks 
ragulkalaskmine. Mis see teine spordiala, mille tõttu ilmusid asja kontrollima ka Eesti keskkonnainspektorid? 

 
56. Belgia autovõidusõitja, kes esimesena ületas tähtsa piiri 100 km/h (1899.a.), tegi 1913.a. sõpradest 

jahiseltskonnale Darwini preemia vääriliselt põõsa tagant karu häält, mistõttu lahkus siit ilmast kuuli läbi. Kelle 
viimaseks häälitsuseks jäi karu urin? 

 
57. Esimese vastava sportliku võistluse korraldas 09.03.2006.a. Amsterdamis ajakiri Glamour  auhinnaga 10000 eurot 

. Praeguseks võistlusi korraldatud juba üle Euroopa , ka  Eestis. ( Tallinnas viimati 2009.a. mais). Mis silmailu 
pakkuv rangete reeglitega sportlik üritus? 

 
58.Ühel maailma lemmikumal spordialal SLAALOMIS  meie Deyvid Oprja 2010 OM –l katkestas, kuid olümpialikku sisu 

näitas viimasena tulemuse kirja saanud Erjon Tola, kes jättis esimesel laskumisel küll ühe värava vahele, kuid 
trampis pisut ülesmäge, läbis värava ja raja. 

       Mis riigi olümplane oli Erjon Tola? 
 

  



TEHNOLOOGILINE  - MAJANDUSLIK 
 
59.  Teatavasti Uues Maailmas kuni hispaanlaste tulekuni RATAST praktiliselt ei kasutatud, kuigi see ei olnud 

tundmatu ja leidis Kesk- Ameerika leidude põhjal rakendust ühes ebapraktiliselt naljakas valdkonnas. Millises? 
 
60. Autoga Itaalias reisides peate tahe- tahtmata tarvitama kohaliku 1926.a. asutatud kütusefirma teenuseid, mille 

logol kuuejalgne tuldsülgav koer. Mida need kuus jalga sümboliseerivad ja mis firma nimi? 
 
61. Kui öelda, et eelmise aasta aprillis kapituleerusid Costa Rica, Malaisia, Filipiinid ja Uruguai ning mõningat 

vastupanu jätkavad Kaimanisaared, Gibraltar ning veel paar vastalist – siis mis sõjast jutt ning kes pealetungija? 
 
62. Improviseeritud langevari võeti kaunis laialdaselt kasutusele umbes 120. a. enne esimesi lennukeid ühe praktilise 

eluprobleemi tõttu. Mis oli langevarju – praktika põhjus? 
 
63. Asja tingnimega „ rahvamasside farmid“ prototüüpi on testitud Torinos ja mitmes Jaapani raudteejaamas. 2008. 

aasta juulis avati Londonis ÖKO – ÖÖKLUBI, mis töötab „rahvamasside farmi“ efekti abil.  
      Mis efekt see on? 
 
64. H. Ch. Van Bayer , USA teaduskirjanik:  „ ... on informatsiooni kaitsja. See on looduse viis tagada, et me ei saaks 

teada kõike, mis toimub?“  Mis siis on informatsiooni kaitsja? 
 
 
 
 
 
LOODUS  JA NÄHTUSED 
 
65. Kui külastate Riia Loomaaeda, mille direktor on Roland Greižins ( eesti k. Haug) , võib teid tabada meeldiv üllatus. 

Milline? 
   
66. Kaukaasia köögi eripärane  roog on HAŠ, mille autoriõigust ei ole ükski sealne rahvas nõus teistele loovutama. 

Tummist - rammusat seajalgadest puljongit keedetakse öö läbi ja pakutakse koos lavaši ja soolase purustatud 
küüslauguga. 

      Need söögikohad, HAŠNAJAD, avatakse hommikul umbes kell 5 ning pannakse paari tunni pärast kinni. Miks nii 
lühike teenindusaeg on piisav? 

 
67. Sellest Eesti jalgpallistaadionist, mille keskel kasvab vägev tamm, on mitmes välismaa lehes , näit. Berliner 

Zeitung, kirjutisi tehtud. Staadioni ehitusel 1944.a. oli puu veel staadioni kõrval. Laiendustööde käigus 1951.a. jäi 
puu platsile kasvama. Mis asulas tammepuuga jalgpalliväljak asub, kas Ülenurme, Vastseliina, Orissaare või Lelle? 

 
68. Mis loodusnähtusena tuntakse Hiinas „ maa paaritumist lohega“? 
 
69. Hipide liikumine algas 1960- ndail San Francisco Haight Ashbury linnaosast. Noorukite lemmikütlus- vapikiri oli „ 

OLE LAINEL, PÜSI ... ja VAJU ...!“ 
      Mis meteoroloogilised terminid tuleb punktiiridele kirjutada? 
 
70. Kes laulab? 

 

  



Vastused 

 pildid  1... 17  Muinasjutulised kirjutised 

1 ARGAANIA - kosmeetikatooraine 36 Nukitsamees 

2 Gracelandi Villa ( Elvis P.) 37 Sool 

3 Oskar Wilde 38 Vananes aasta, kui talle küsimus esitati 

4 Kuldfaasan 39 G. J. Garcia Marques; ilukirjandus 

5 Keldid 40 Autojuht, ehitaja, näärivana, rätsep, õpetaja,  

6 Iraani vapp ( elemendid rohelised )  saatejuht, pagar, aednik, estraadilaulja 

7 Nicolas Sarkozy 41 Kastreerimistangid 

8 Albert Einstein  Pühendatud teenekaile 

9 Bocuse d`Or ( kokanduse Oscar ) 42 Kiireim omavärav, 5 sek. 

10 Jelena Dementjeva 43 Võitles laevadel puhtus eest ja skorbuudi vastu 

11 Muks ( Kallad; Brigadir teritab kirvest ) 44 Pühendatud Ilmar Lumistele, seeneline 

12 Prantsuse Vabatahtlik Leegion ( bolševismi vastu) 45 James Ussher; Maa loodi - 4004.a. 26.okt. kell 9 

13 Romulus Tiitus ( " Kuulsuse narride"  illustratsioon )   hommikul 

14 Penelope Cruz 46 Näppude puhastamiseks näpuliimist 

15 Texase pealinn Austin 47 Kosovo lipp 

16 Henrique Mecking  Kergem kultuur 

17 Türklane 48 Ivar Vigla 

 Militaar- Geograafilis-Poliitiline 49 2 klaaskaru laste- ja noortefilmidele;  

18 Napoleon  1Teddy- karu homo filmidele 

19 Genitaalid; eunuhhid tuleb matta "ühes tükis" 50 piirivalvekoer Dembel käis 20.a.kuni surmani piiriribal 

20 Kaabakad 51 Tõlkes - nabasid vastakuti hõõruma 

21 Argentiinlased 52 Optimistid 

22 Juut; elas 1892 - 1972 53 Loogikavead 

23 Kolonel, naabritel polkovnik  Kehakultuurne 

 Magus- meeldiv 54 121,1 km 

24 Vesipiip 55 Rabavõrkpall 

25 Jäätis 56 Camille Jenatzy 

26 Haugi mari 57 Stilettojooks 

27 Soome alkoholi keeluseaduse lõpp 5.IV (19) 32 kell 10 58 Albaania 

28 Suurimad riigivargad  Tehnoloogiline- majanduslik 

29 Mozart 59 Laste mänguasjade liigutamiseks 

 Uskuda või mitte 60 AGIP ( Azienda Generale Italiana Petroli;  

30 Aevastamisel lahkub hing kehast, õnnistamisega   auto neli ratast+ juhi kaks jalga 

 takistada kuradil ta kohale asumast 61 OECE nõudel maksuparadiiside kaotamine 

31 Madu jäi jalgadeta 62 Tulekahjud 

32 Kallistamispühak 63 Elekter liikumisest 

33 Sild 5 cm vee all olev hõljuksild, vee peal käimise tunne 64 Müra 

34 REIS; keskajal  vormiti katusekivid reie peal,   Loodus ja ta nähtused 

 šnitsel - reielihast praetükk 65 Linnu-, looma- ja kalanimelistele hinnaalandus 

35 O. Ehala 66 Hommikune pohmelliravim 

  67 Orissaare 

  68 Vihm 

  69 Püsi pilves ja vaju uttu 

   Turn on, tune in, and drop out 

  70 Rihanna 

 


