
„VÄNDRA KARU 2009” Mari Nuut 
1. Kui vanaks sai Vändra 2009.a. ? 
 
2.  Milline on tänaseks olemasolevatest vanim põliskultuur maailmas? 
 
3.  Millega on tegu : esimese sellelaadse eseme tellis meistritelt 1492.aastal  
 Saksa kaupmees Martin Behaim - tumeda, linasest riidest, nahast ja papist; 
 tänapäeval valmistatakse plastist ja on kasutatav eelkõige koolitarbena ?  
 
4.  Käesoleva aasta septembris peeti Hispaanias järjekordset Vuelta velotuuri, kus 
 ainsaks osalevaks eestlaseks oli vändralane Rein Taaramäe. Mida tähendab 
‘Vuelta’  eesti keeles? 
 
5.  Kes on neil fotodel olev kuulsa mehe abikaasa?     
 (18. 01. 1876 Ulm –20. 12. 1936 Princeton) 
  
 

 
 
6.  Kes on Euroopas, Aasias, Aafrikas, Austraalias ja Uus- Meremaal levinud 
´perssjalg,     pärsus ehk merevares? 
 
7.  Mitu veregruppi on hobustel? 
 
8.  Kes on katkendi autor? 
 "Mida ta siis sõi?" küsis Kai kõhuussilt.                                                                                                                                   
 "Kilusid, sest ta arvas, et need ei saa tema eest ära joosta, kuna on karbis.“                                                        
 ........................................... 
 Kai ajas end istukile. 
 "Tead, kui ma suureks saan, teen ma televiisorisse filmi kilust,"                                
 "Sellest tuleb tore film!" kiitis kõhuuss.  
 "Vangi pandud kiludel võiks olla ka valvur, näiteks mõni viiner. Selline kuri ja 
roosa viiner. Siis kilu-mees  võitleks temaga." 
 "Ja võidaks!"rõõmustas Kai. "Ta lõikaks mõõgaga viineril kile puruks, nii et 
see maha vajuks ja viiner  alasti jääks. Siis hakkaks tal häbi ning ta põgeneks 
sügavkülmakambrisse." 
 "Aga mis sa filmile nimeks paneksid?" küsis kõhuuss."Tubli kilu," vastas Kai.  
 
9.  Tuntud on inimese nägemishäiret mitte näha videvikus tähistav väljend 
‘kanapimedus’  Kanad ei näe pimedas tõepoolest, kuid ka üht värvi valguses kanad ei 
näe.  Millises? 
 



10.  Kes ? 

 
 
11. Kes või mis on tadelakt?  
 
12. Eesti Vabariigi Kaitseväes oli ka ratsavägi. 1927.aastal käisid ratsaväeohvitserid 
 Poolas täiendõppel ja seejärel asuti ratsaväge moderniseerima. Millega asuti 
 hobuseid osaliselt asendama? 
 
13. Miks on ajast, mil on Peipsi järve kaardile kantud, erinevatel aegadel kaardid 
 näidanud järve põhjaosas erinevat rannajoont? 
 
14. Kes või mis on fotol? 
 
 

 
15.   Time’i valitud aastatuhande sajandite suurkujude hulgas on 2 ühe riigi valitsejat.      
 Nimetage riik ja need 2 valitsejat?   
 
16. Teadlased on kindlaks teinud, et maailmakuulsad Stradivari viiulid on oma täiusliku 
 kõla võlgu mitte üksnes andekale meistrile vaid ka ühele loodusnähtusele. 
Millele?  



 
17. Kes on fotol?  
 28. 03. 1986.a. New Yorgis sündinud  Stefani Joanne Angelina Germanotta käis  
      erakoolis ja Tischi kunstikoolis. Tahtnud saada lauljaks, esines bändides, kuni  
      Universal pakkus talle tööd laulukirjutajana nii Pussycat Dollsile kui ka New Kids on 
the         Blockile.Ise on see noorte eurooplaste ja ameeriklaste  tänane popiidol öelnud : “ 
Ma jumaldan kaubanduslikku kunsti ja pop-esteetikat . Lisaks Warholile meeldivad 
mulle Grace Jones, Damien Hirst, Jeff Koons,David Bowie ja Yves Saint Laurent.” 

 
18. Helilooja Margo Kõlar (02.10.1961)on kirjutanud peamiselt elektroonilist ja 
 kammermuusikat, s.h.ka filmimuusikat (Nimed marmortahvlil jt) Tipptasemel on 
ta  tegelenud ühe spordialaga, tulles nii Eesti kui tollase NLiidu meistriks ja 
saavutanud  meistersportlase taseme. Milline spordiala? 
 
19. Kes on helilooja ? 
 
20. Kes on pildil ? 

 
 
21.  Vene rahvameditsiinis on laialdaselt kasutusel imeravim nimega ’mumio’ ( 
 nimetatud ka mäevaiguks). Mongooliaski on sarnane rahvaravim – ‘bagashun’. 
 Mõlema koostises kasutatakse kadakat, ‘bagashunis’ ka nahkhiire väljaheiteid. 
 Mis on aga selle imeravimi tähtsaim koostisaine? Vihjeks võib öelda, et selle  viisid 
sküüdid omal ajal Mongooliasse just Venemaalt. 
 
22.  1979.aastast UNESCO kultuuripärandi nimekirja kuuluva Sagarmatha 
 rahvuspargi tuntuima objekti kohta ütlevad kohalikud    “ nii ...., et ükski lind ei 
 suuda üle lennata”. Mis on rahvuspargi tuntuim objekt?  
 
23.  Millega on veel Eesti sõjaajalukku läinud 28. november 1918, Vabadussõja 
esimene päev ? 
 
24.  1665.a toimus Pariisis esimene edukas vereülekanne, mis näitas, et ühe liigi 
 piires on see võimalik. Millist loomaliiki katseks kasutati?  
 
25.  3. novembril 1957 startis Baikonurist Sputnik 2,                                                 
 Laikaga pardal. Kust oli Laika pärit? 



 
 

 
 
26 . 17. märtsil  1953.  Las Vegase  kasiinotöötajad on kogunenud   vaatama midagi 
enneolematut Mida? 

 
 
27. Millise kirjandusliku rühmituse esimese väljaande lipukirjast on katkend? 
  Millal oleme sisse hingand nii lämmatavat õhku kui nyyd — tõusikluse 
 joovastuspäivil?  
 Ummiku on lykat meie vaimline kultuur. Lämbuman edasiviivad jõud. Halvat 
tööliste  liikumine. Haritlasest saand ärimees, võimumees, ametnik. Noorsoo 
käärivad mahlad  juhitakse vaimu aladelt sporti, sõjatsewa skoutismi. Tugevast 
sääremarjast on kyllalt  kultuuriks. Vaimlist palet ei olegi ega taheta. Ideaali- ja 
ideedelage kodanlus tunneb  instinktiivselt Ioovan vaimun vaenlast oma võimule. 
Sest vaim tahab selgust, võim  segasust. Loov vaim on orb praegusen yhiskonnan. 
Kultuuri all mõistetakse veel kõige  enam koolipingi eest hoolitsemist. 
Kirjastatakse veel ainult koolikirjandust. Sest muul  pole turuväärtust... 



28. Millise rahva kirjakeele võib tunda ühe kindla tähe järgi, mille kuju on nagu 
 kokkukirjutatud A ja E , kuna seda pole üheski teises kirillitsat kasutatavas 
keeles? 

29. Riik? 
 

 
30. Helilooja? 

      31. Tänasel kuupäeval 1648. aastal sõlmiti rahuleping, mis lõpetas 
 Kolmekümneaastase  sõja. Kuidas seda Euroopale nii olulist rahu 
nimetatakse? 
      32. Tänase kuupäevaga on seotud ka tagasiminek tehnikaajaloos! Nimelt lõppes kuus 
 aastat tagasi üsna kuulsusetult ... ajastu transpordis. Mida tuleks kirjutada 
punktiiri   asemele? 
      33. Täna 996. aastal suri esimene sellesse dünastiasse kuuluv Prantsusmaa kuningas 
 Hugues. Ta vahetas troonil välja Karolingid (Karl Suure järglased) ja rajas 1792. 
 aastani valitsenud dünastia,keda hakati Bourbonideks kutsuma. 
Revolutsiooniline  Konvent oli aga siiski täpne ja nimetas kukutatud kuningat Louis 
XVI-ndat õige  nimega- kodanik Louis ... ? Milline perekonnanimi sobib punktiiri 
asemele? 
      34. Eelmises küsimuses küsitud dünastiasse kuuluv kuningas Louis IX osales 24. 
 oktoobril 1260 pildil oleva UNESCO maailmapärandisse kuuluva katedraali 
 sisseõnnistamisel. Kus asub see suurepärane originaalvitraažidega kirik? 
 
 
 



 
 
 
 
 
35.  Kes on loonud selle marsiviisi?  
           Heliloojana oli ta amatöör, aga flööti mängis hästi!  Eluaastad 1718-1786  
36.  Miks on Saksamaa ekskantsleri Gerhard Schröderi levinuimaks hüüdnimeks  
tema  kodumaal kujunenud AUDI? 
37.  Soomest Siberisse Minussinki maakonda pagendatud Oskari Engberg oli suli ja 
 joodik, kuid ometi kuldsete kätega leidlik meistrimees. Mõned allikad nimetavad 
teda  ka eestlaseks! Igatahes pidi ta 1898. aasta juuli algul valmistama kahest vasest 
 viiekopikalisest kiiresti kaks ... ! Mida ja kellele? 
38. Nikolaus Ludvig von ... (1700- 1760) rajas 1722. aastal turvapaiga Habsburgide 
 valdustest põgenenud protestantidele. See põgenikelaager sai nimeks ISSANDA 
 KAITSE. 1736. aasta septembris saabus ta Tallinna ja korraldas siin korjanduse- 
 paraku jäi kogunenud summa napiks ja ta loovutas ka kaasasolnud raha kindlaks 
 otstarbeks. Nimetage perekonnanimi ja rahakogumise eesmärk! (üks õige- üks 
punkt) 
 
39. Nimetage see linn. 

 



 

 
 
40.  Teile esineb koos oma kunagise abikaasa Mary Fordiga   üks hiljuti lahkunud  
         muusikamaailma suurkuju. Kes? 
 
41.  Sellesse imetajate klassi seltsi- Perissodactyla- kuulub kolm perekonda: 
taapirlased  (Tapiridae), ninasarviklased (Rhinocerotidae) ja ... (Equidae). Kokku on 
selles seltsis  16 liiki ja viimase küsitava perekonna tuntuim liik on väga varieeruv 
Equus caballus.   Milline sõna sobib punktiirile? 
42.  Millises riigis on riigikeeleks ka kohalik viipekeel?  
43. Kasutusel on olnud mitmesuguseid päikesekalendreid ja need on väga erineva 
 täpsusega. Juuliuse kalender hälbib astronoomilisest aastast 11 minutit ja 14 
sekundit,  juudi kalender 6 minutit ja 39 sekundit ning Gregooriuse kalender vaid 20 
sekundit.  Üks rahvas - täpsed astronoomid ja matemaatikud, kasutas üle poole 
aastatuhande  tagasi aga ainult 6 sekundit eksivat kalendrit. Nimetage see rahvas. 
NB! Nende  viimane linn- Tayasal- vallutati alles 14. märtsil 1697! 
 
44. Nimetage, mis kohaga on tegemist. 

 

 



45. Muusikaküsimus : mis keeles lauldakse?                                                                       46
 Seda elitaarset toodet valmistavad Dunhill, Parker ja Charatan Inglismaal, Vauen, 
 Chacom ja Butz-Choquin Prantsusmaal, Ser Jacopo dalla Gemma ja Savinelli 
Itaalias,  Peterson Iirimaal, Design Berlin Saksamaal, Bjarne, Stanwell ja Larsen 
Taanis. Need  pole kaugeltki ainukesed tootjad! Ka toote hinnad on väga varieeruvad- 
paarikümnest  tuhandete eurodeni. Mis on see toode?                                                                             
47. Kes on see piiblitegelane,  kellest on Utnapištimi-nimelisena juttu ka „Gilgameši” 
 eeposes ? Ta oli Eeva ja Aadama poja Setti poeg, kelle enda lastest elasid 
täisealiseks  vaid kolm: Seem , keda peavad oma esivanemaks juudid, Haam, keda 
peavad oma  esivanemaks araablased  ja Jaafet, kellest põlvnevat kõik ülejäänud rahvad.                   
48. Tõlkige maakeelde see järjekindlust rõhutav ladina mõttetera- “Gutta cavat 
lapidem “ 49. Kes on see pildilt vastu vaatav poiss, kes praeguseks on kasvanud  

 mälumänguritele vajalikuks arvamusliidriks? Poliitlist tegevust peab ta  
 enda jaoks juba minevikuks!     

 
50. Kelle looming? 
51. Seda nime kannab ühe spordiriigi pealinn, XII sajandil rajatud kindlus ning selle 

juurde tekkinud linnake Saksamaal, samuti selles kindluses kujunenud  dünastia.                                                                                          
Dünastia rajas rüütel Heinrich, küsitavat nime hakkas aga kasutama alles tema 
pojapoeg Walram I. Viimase pojapojapojast Adolfist sai Saksa-Rooma keiser. 
Suguvõsa laienes hoogsalt ja sellest on võrsunud Oranje prints Willem, kellest sai 
Inglise kuningas William III. Dünastia naisliin jätkub kaasajal Hollandis ja ka 
Luxemburgis. Mis on nende ühine nimi? 

52. 1898. aasta 30. juuli õhtul veidi enne kella ühtteist ütles ta Jumala poole 
pöördudes oma viimased sõnad:”Lase mul taas näha oma Johannat!” Need 
sõnad tähendas oma päevikusse poja Herberti naine, kes olevat lisanud, et ajastu 
on mööda saanud. Kelle viimased sõnad need on? 

53. Milleks kasutavad matemaatikud juba XVIII sajandi lõpust pärinevat Horneri 
skeemi? Olgu lisatud, et see töötab ainult täisarvudes ja koolis puutume sellega 
kokku üldiselt erijuhtudel, peamiselt kui n=2, n=3 või ka n=4. Kui n=2, saame 
tulemust kontrollida Viété`i teoreemi kasutades! 

54. Kes on helilooja?  
55. Kus Eestimaa otsas võib kohata sellises rõivastuses naisi või tüdrukuid?  
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56. Kelle luule? 



 
57. Kreeka mütoloogias oli ta Echidna tütar-pooleldi lõvi ja pooleldi naine-, kellele 

muusad  esitasid selle kuulsa mõistatuse: kes kõnnib esialgu neljal, siis kahel ja 
lõpuks kolmel jalal?  Vastust tahtis ta teada teebalastelt ja neelas neid alla. 
Lõpuks lahendas Oidipus mõistatuse ja päästis teebalased ning küsitav viskus 
kuristikku. Praeguseks on tema nimi muutunud üldnimeks. Kes? 

58. Eestlasest misjonär Leonard Blumer tegutses XX sajandi algul Ida-Aafrikas ja 
koostas ühe rahva esimese aabitsa- 52 lehekülge, väljaandmise koht Leipzig ja 
trükitud ilmselt Vugus, Tansaania aladel. Millise rahva tõmmud jõmpsikad said 
õppida sellest aabitsast kirjatarkust?  

59. Kes einestab ja kes on autor?                                                                                      Autor 
on muuseas ka ilmselt maailma tuntuim piibliillustraator!                                                                    
(üks õige- üks punkt) 

 
 
 



60. Nii mõnigi on tuttav Mazda 626-ga. Kas tunnete aga                                                                                          
KV 626-t (või ka K 626-t)?  Mis on see KV 626? 

                                                                                                
                                                                                                                    

 
 


