
 

 

1. 20. sajandi alguses jagunes Vene Keisririigi koosseisus olev Baltikum kuueks 

kubermanguks. Eesti ja Läti aladel asusid Eestimaa, Liivimaa ja Kuramaa kuber-
mangud (otsapidi ka Vitebski kubermang) ning Leedu aladel Vilniuse, Kaunase ja 
küsitav kubermang. Viimase keskus on tänapäeval 70 000 elanikuga Poola maa-
konnakeskus, kust on pärit näiteks Andrzej Wajda ja mis on Võru sõpruslinn. Mis 
linn või kubermang (→)?  

2. Ta oli üks esimesi gootilikke koletisi maailma kirjanduses, soomuselise nahaga sooelukas, kel olid 

sõrmede asemel küünised. Pimeduseolendina vihkas valgust ja kõiki, kes valguses elasid. Koletise 
hävitas Beowulf, kes tal käe küljest kiskus. Kes?  

3. Küsitav oli tummfilmiajastu üks tuntumaid koomikuid, Harold Lloydi ja Buster Keatoni ekraanipart-

ner ning Charlie Chaplini ja Bob Hope'i juhendaja. Suur kere tõi talle hüüdnime Fatty, sellele vaatamata 
oli ta osav ja akrobaatiline. Kuigi Enrico Caruso pidas teda meheks, kellest “mõninga harjutamise järel 
võiks saada paremuselt teine laulja maailmas”, ei saanud ta lauluhääl filmides kõlada. 1918 pakkus 
Paramount talle tollal ennenägematut palka – miljon $ aastas. Pärast süüdistusi vägistamises ja surma 
põhjustamises ning mitut kohtuprotsessi 1921–22 läks karjäär allamäge. Kuigi ta mõisteti õigeks ning 
sai kohtult harukordse kirjaliku vabanduse, ei saanud enam korralikke rolle. Suri 46-aastaselt joomise ja 
ülekaalu põhjustatud südameprobleemide tagajärjel. Kes?  

4. Sellesse liblikõieliste sugukonna perekonda kuulub 250–350 

liiki. Taim kasvab Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas ja Indias. Võib esine-
da väikesekasvulise puu või põõsana, aga ka liaanilaadse roni-
taime kujul. 9. sajandil hakkasid Araabia arstid seda kasutama 
ravimina. Tuntud eelkõige oma tugeva lahtistava toime poolest, 
mistõttu kasutatakse peamiselt ägeda ja lühiajalise kõhukinni-
suse puhul. Looduskosmeetikas kasutatakse juuste hoolduses, 
neile läike, kuldse või maasikablondi tooni andmiseks. Mis taime-
perekond (Cassia)? Sama nime kannab ka São Paulos sündinud 
jalgpalli maailma- ja Euroopa meister.  

5. Eesti autoehituse üks nimekamaid kujusid on Mati Kits, kes 

1993 esitles Vilgase-nimelist projekti esiklast. Kokku valmis selli-
seid mudeleid kümmekond ning autoregistri andmebaasi kanti 
see masin hiljem sisse ühe teise nime all – *** R-10. Meistri-
mehe huvi omal käel ehitatud hobiautode vastu ei vaibunud ning 
peagi sai valmis tõeliselt kultuslik kit car (komplekteeritav auto) 
*** R-12 – esimene Eestis valmistatud sportauto AC Cobra järel-
tulija. Vahepealne mudel *** R-11 on aga varjutatud salapäraga 
ning seda olevat näinud vaid vähesed usaldusväärsed silmad. 
Mis nime all neid masinaid toodetakse (mis sõna tuleks kirjutada 
tärnide asemele)?  

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED - TARTU - 7. V 2011 



 

 

6. Saksa hokiliiga DEL klubide nimesid sirvides kohtame palju fauna esindajaid kelgukoertest kotkas-

teni. Valitsev meister ja viimasel ajal võimutsenud Berliini “jääkarud” (seitsmel aastal viis tiitlivõitu) olid 
teel järjekordse esikoha suunas ka hooajal 2009/2010, võites põhiturniiri 25-punktilise ülekaaluga, kuid 
said play-offi avaringis ometi valusalt pureda Augsburgi “pantritelt”. Selle vastasseisu võitjate edutee 
katkes alles finaalis, kui tuli alla vanduda eksootilistele elukatele Alam-Saksimaalt. Oma esimese Saksa 
meistritiitlini jõudis nõnda meeskond, mis asutati 1975 ESC Wedemarcki nime all. 1996 koliti suure-
mate publikunumbrite lootuses suuremasse linna ja nimeotsinguil saadi ilmselgeid mõjutusi ühe koha-
liku (kultuuri)ikooni nimest. Küsimegi – mis linn, mis klubi? (1 õige = 1 punkt)  

7. Küsitav aine annab tšiili piprale ja tema sugulastele (jalapeno, habanero jt) terava maitse. Nahale 

sattudes tekitab see punetuse ja ergutab pindmist vereringet, sellepärast lisatakse seda erinevatesse 
spordi- ja massaažikreemidesse. Mis ainega on tegemist?  

9. Nende maalide autorit on nimetatud kunstiajaloo parimaks hobusemaalijaks. Ta kujutas tõepoolest 

palju hobuseid, aga ka jahti ja maaelu laiemalt. Ta tegeles süvitsi nii inimese kui hobuse anatoomiaga ja 
tema 1766 avaldatud “Hobuse anatoomiat” peetakse üheks olulisemaks kunsti ja teadust ühendavaks 
teoseks. Kes on see kunstnik (1724–1806)?  

8. Venelaste viimane suurpealetungioperatsioon Jätkusõjas toimus juuli–augusti vahetusel 1944 ja 

lõppes 9. augustil nurjumisega. Soome väed said tõrjevõidu, lõid puruks kaks vaenlase diviisi ja võtsid 
suure sõjasaagi. Oluline roll oli soomlastest sissidel, kes hävitasid mitu Punaarmee kolonni, mis olid 
toomas laskemoona. Enne seda oli suudetud Punaarmee peatada juba Tali-Ihantala, Viiburi lahe, 
Äyräpää-Vuosalmi ning U-liini (Nietjärvi) suurtes lahingutes. NSV Liit loobus lääneliitlaste nõudel edasis-
test Soome vallutuskatsetest ning 19. septembril sõlmiti Moskvas vaherahu, mis allkirjastati lõplikult 
1947. Mis nime all seda juuli–augusti lahingut teatakse?  

10. Mitmetele mälumängudele on õla alla pannud Eesti Kultuurkapital. Kulka asutati 1925, aga sarnane 

asutus oli olemas juba varem. Selle Eesti vanima kultuurirahastu asutas eesti kirjanduse ja õppivate 
eestlastest noorte toetamiseks jõukas Tartu majaomanik, kes annetas algkapitaliks 500 rubla. 1907 on 
kapitali suuruseks juba 7000 rubla ja 1934 120 000 krooni. Abiraha tööd juhtisid üksteise järel Hendrik 
Koppel, Oskar Kallas ja Kaarel Parts. Aastatel 1904–1941 tegutsenud kultuurirahastu oli tuntud oma 
asutaja järgi kui *** abiraha. Kelle abiraha?  



 

 

11. Sel päeval, kui toimus esimene Tartu suusamaraton, abiellusid kaks Eesti rekordiomanikku, kaks 

hilisemat tubli haridustöötajat – meespool oli pikka aega EPA matemaatikakateedri õppejõud, pereema 
aga Tartu Pedagoogilise Kooli (Tartu Õpetajate Seminari) õpetaja ning haridusministeeriumi kehalise 
kasvatuse ainenõukogu liige. Selle paari lastest üks – pulma-aastal sündinud tütar – pälvis 1996 Eesti 
aasta naise tiitli, teine on aga ligi 30 aasta vältel nautinud Eesti rekordiomaniku aupaistet. Mis on 
nende perekonnanimi (↓)?  

12. Tema nimi tuleb kohalikust keelest ja tähendab “hollandlane”, kuna kahvanäod omandasid troo-

pikapäikese all samasuguse väljanägemise. Varem püüdsid indiaanlased neid elusalt ja pidasid lemmik-
loomadena. Ahve mõistagi, mitte hollandlasi. 21. sajandi alguses on küsitavasse perekonda (Cacajao) 
leitud kaks senitundmatut liiki (C. ayresi ja C. hosomi), mis on ühed uuemad avastatud primaadiliigid 
maailmas. Kes on see Lõuna-Ameerika džunglite valgusfoor (↑)?  

14. Küsime Atlandi kaguosas paiknevat Läänetuulte hoovuse haru, mis kulgeb Hea Lootuse neemest 

mööda Aafrika rannikut kuni ekvaatorini. Hoovus on külm (teistest sama laiuskraadi vetest keskmiselt 8 
kraadi külmem), seepärast ka väga kalarikas ning selletõttu on kuiv ja jahe ka Edela-Aafrika kliima. Selle 
hoovuse pärast purjetati vanasti lääne poolt ümber Aafrika suure ringiga Lõuna-Ameerika rannikuvete 
kaudu. Hoovus on nime saanud 1617 portugallaste asutatud kindluse järgi, mis on praegu samanimelise 
Angola provintsi keskus ja üks riigi suurimaid linnu.  

13. 1789 William Herscheli poolt avastatud suuruselt kuues Saturni kaaslane oli Titani järel teine 

Saturni kuu, kust on leitud vett. See on nime saanud titaani järgi, kes pärast sõda Zeusiga vangistati 
Etna mäe alla, millest kerkiv suits öeldi tekkivat tema hingeõhust (sedasama on omistatud ka Typhonile 
ja Vulcanusele). Kuidas on taevakeha nimi?  

15. Ta on kirjutanud neli romaani: “The Swimming-Pool Library”, “The Folding Star”, “The Spell” ja 

“The Line of Beauty”, peatselt peaks ilmuma viies. Homoseksuaalina on kõik tema romaanid gay-
teemadel. Juba tema teine romaan kandideeris 1994 Bookeri auhinnale, tema neljas romaan aga võitis 
selle 2004. Tegemist oli esmakordse juhtumiga, kus võiduromaaniks valitakse pede-teemaline kirjan-
dusteos. Kes?  



 

 

16. Anatoolia poolsaare Musta mere rannikul paiknenud keisririik eksisteeris aastatel 1204–1461. Selle 

rajasid Gruusia kuninganna Tamari abiga Bütsantsi endise keisri Andronikos I Komnenose pojapojad 
Alexios ja David, kasutades ära Konstantinoopoli vallutamist ristisõdijate poolt. 1461 vallutas selle 
Väike-Aasia viimase kristliku eelposti Türgi sultan Mehmet II. Mis riik?  

20. Näitlejast ja lauljast teen-idoli saavutuste hulka kuuluvad rollid 

Disney-kanali sarjades “Hannah Montana” ning “Wizards of Waverly 
Place”, portaali elu24.ee lemmikuks aitab teda aga ikkagi eeskätt tema 
suhe Justin Bieberiga, mistõttu olla talle Bieberi fännide poolt tehtud 
väidetavalt juba ka arvukalt tapmisähvardusi. Kes on pildil (→)?  

17. See ettevõte loodi 1935, peakorter asub Winnendenis Stuttgarti lähedal 

ning ta müüb toodangut enam kui 150 riigis. Mitmetes maades on firma 
kvaliteetse puhastusteenuse sünonüümiks. Nikolas Sarkozy mainis kord just 
seda ettevõtet, kui kõneles vajadusest puhastada Pariisi äärelinnad Põhja-
Aafrika päritolu immigrantidest ja kriminaalsest elemendist. Nende tootevali-
kusse kuulub mitmesugust kommunaaltehnikat: veepumbad, auruimurid, 
tänavapuhastusmasinad jmt. Kultuursponsorluse korras on seda tehnikat kasu-
tatud ka selliste suurobjektide puhastamiseks nagu Brandenburgi värav, Mem-
noni kolossid Luxoris, Mount Rushmore ja Kristuse kuju Rio de Janeiros. Mis 
firma logo (→)?  

19. See Eesti hüdroloog sündis 1884 Tartumaal, Arula vallas, õppis ka Treffneri gümnaasiumis ja 

lõpetas 1911 kiitusega Peterburi Teedeinseneride Instituuti. Enne revolutsiooni uuris Venemaa jõgesid 
ja nende hüdroenergiavarusid. Kavandas Angarale 11-st hüdroelektrijaamast koosneva kaskaadi. Ta on 
ainsa eestlasena kantud GOELRO plaani koostajate aunimekirja. Pärast Eestisse naasmist uuris mitmeid 
Eesti veekogusid (Narva jõgi, Härjapea jõgi, Ülemiste järv jmt), propageeris Narva HEJ rajamist. Tema 
algatusel peeti 1926 esimene Läänemeremaade hüdroloogide konverents. Osales ka Eesti kitsarööp-
melise raudteevõrgu laiendamisel. Alates 1921 õpetas Tallinna Tehnikumis hüdroloogiat, hüdraulikat ja 
meteoroloogiat, alates 1944 TPI vesiehitiste labori juhataja, 1946 professor, 1947 tehnikadoktor. Suri 
1952 Tallinnas, tema viimases elukohas (Tehnika tänav 25) on mälestustahvel. Kes on see Eesti tehnika-
teadlane, Eesti hüdroloogia rajajaid?  

18. Temperatuuril alla +13,2°C toimub metalli ebastabiilse tetragonaalse kristallvõrega β-modifikat-

siooni autokatalüütiline üleminek stabiilsesse kuubilise kristallvõrega α-modifikatsiooni. Kuidas seda 
kõike nimetada ühe sõnaga?  



 

 

21. Olgugi et alles 23-aastane, on ta ainus jalgrattur, kes on tulnud maailmameistriks nii maanteel, 

trekil kui ka krossis, lisaks võitnud kuldmedali Pekingi olümpia punktisõidust. Maailmameistritiitleid on 
tal kokku seitse, kaks neist on saavutatud tänavu. Kes on see nooruses kiiruisutamisega tegelenud (mis 
tema kodumaa traditsioone arvestades on täiesti loomulik) jalgrattatalent?  

23. ENSV Ülemnõukogul oli 1940–90 kokku 11 koosseisu (12. kandis juba Eesti Vabariigi ÜN nimetust ja 

oli ausalt valitud). Sinna on kuulunud Stalin, Ždanov, Molotov jm tähtsaid ninasid, aga iseloomulik oli ka 
enamiku saadikute pidev vahetumine, mistõttu väga paljudesse koosseisudesse kuulumine polnud 
tavaline. Üks mees kuulus siiski koguni üheksasse koosseisu, olles saadik vaheaegadeta 1951–90. 
Teenekas kommunist oli Pärnumaal kalakasvatuse ja tellisetehase tööline, kes hakkas pärast sõda 
karjääri tegema: tõusis partei maakonna-, rajooni- ja oblastikomitee sekretäriks, keskkomitee osa-
konnajuhatajaks ja sekretäriks, ministrite nõukogu abiesimeheks ning rahvakontrolli komitee esime-
heks. Kes oli see rekordimees (1920–2001)?  

24. Selle territooriumi suurus on 19 399 km² ning elanikke on umbes 1,9 miljonit. Mis regiooniga on 

tegu? Lisaks muule tähelepanuväärsele ja huvitavale oli sealt pärit Planchet ning seal paiknes ka parun 
du Vallon de Brasieux de Pierrefonds'i mõis.  

25. Esimene versioon sellest populaarsest rallimängust paisati müüki 1997 jõulude eel, mullu nägi 

ilmavalgust juba viies versioon. Tänaseks on mängu, mida toodetakse ainult Playstationi platvormile, 
müüdud juba enam kui 63 miljonit eksemplari; see on Guinnessi rekordite raamatus ära toodud kui 
enim müüdud Playstationi mäng. Juba esimesest versioonist on mängu iseloomustanud suurepärane 
graafika ning lai autodevalik, enamik neist tegelike autode võimalikult täpsed koopiad, mille seadista-
misel jälgitakse samuti tegelikku elu võimalikult täpselt. Arvutimänguga sama nime kannavad näiteks 
ka Rootsi ansambli The Cardigans 1998 ilmunud album ja Maserati kuppelauto mudel. Mis arvutimäng? 

22. Termin võeti kasutusele Suurbritannias 1964, kui uuringu käigus avastati, et on tekkinud põlvkond 

teismelisi, kes “seksivad enne abiellumist, ei usu Jumalat, ei austa oma vanemaid ega armasta 
kuningannat”. Siia ongi võetud kokku küsitavatele omased jooned – väljakujunenud autoriteetides ja 
institutsioonides kahtlemine, isikuvabaduse rõhutamine, vähene huvi abiellumise ja laste saamise 
vastu, pessimism, künism, ebakindlus tuleviku suhtes. Küsitav põlvkond on statistiliselt kõrge haridus-
tasemega, liikuv ja ettevõtlik. Samas on nad sattunud suurte sündmuste keerisesse, elanud üle külma 
sõja, näinud sotsialismileeri kokkuvarisemist, globaalse maailma ja interneti tulekut. Kõik see põhjustab 
ka antidepressantide, uimastite jm suurenenud kasutamist. USAs nimetatakse küsitavat “13. generat-
siooniks”, milles ühest küljest sisaldub vihje teatavale pahelisusele, teisest küljest on see lihtsalt USA 
ajaloos 13. põlvkond. Kuidas nimetatakse põlvkonda, kes on sündinud nn beebibuumi järel, 1960.–
1970. aastatel? 



 

 

26. See kunstnik (1913 Kullamaa vald – 1982 Tallinn) õppis 

Riigi Kunsttööstuskoolis ja Riigi Kõrgemas Kunstikoolis. 1950–
57 oli ENSV Kunstnike Liidu esimees, 1957–66 NSVL Kunstnike 
Liidu juhatuse sekretär. Tegutses peamiselt portretistina, aga 
on kujutanud ka maastikke. 1963 üllitas reisikirja “Püramiidide 
maal”. 2010 oli Tallinnas Assauwe tornis (ehk Teatri- ja Muusi-
kamuuseumis) võimalik näha valikut tema graafikast. Nimetage 
see Eesti kunstnik, kes on kujutanud küsimuse autorit (→)! 

27. Suvel 1970 tehti Briti mereväes lõpp ühele sajanditepikkusele traditsioonile. Seda arutati koguni 

Alamkojas ning seda vaidlust teatakse kui “Suurt ... Debatti” (Great ... Debate). Millisest hüvest jäid briti 
mereväelastele 1970 ilma ehk mis sõna sobib punktiirile?  

28. See taim on levinud Ida-, Kagu- ja Lõuna-Aasias, Põhja-Amee-

rikas ja Kariibi mere saartel, erinevaid liike 42. Euroopasse toodi 16. 
sajandil. On igihaljas, lõhnava koore, aromaatsete lehtede ja vilja-
dega põõsas või puu (maksimaalne kõrgus 6 m). Vili on puitunud 
seintega kogukukkur. Seda kasutatakse toidulisandina (eriti Lõuna-
Hiina ja Vietnami köögis) ja rahvameditsiinis. Lõhnavat õli, mida 
saadakse lehtede, õite ja viljade destilleerimisel, lisatakse ravimitele 
nende maitseomaduste parandamiseks. Mis taim (eraldi sugukond 
ainsa perekonnaga Illicium)?  

29. Kes on helilooja (1933–2010)?  

30. Mais 1954 toimus Hollandis Arnhemi lähedal rahvusvaheline konverents, kuhu kogunesid kapita-

listliku maailma riigijuhid, pankurid, töösturid, meediamagnaadid jne. Ürituse eestvedajaks oli Poola 
päritolu Józef Retinger ning vabas õhkkonnas taheti kasvatada arusaamist Euroopa ja USA liidrite vahel. 
Hoolega valitud kutsutud külalistele mõeldud konverentsid on toimunud sellest ajast saati igal aastal 
(v. a 1976), kuid erinevates kohtades, mitte enam selles hotellis, mille järgi neid on hakatud nimetama. 
Tegemist pole avalike ja ametlike üritustega ning kokkusaamised toimuvad suure saladuskatte all, mis-
tõttu seal räägitust ei imbu läbi eriti midagi. Ühtede väitel sepitsetakse vandenõud ülemaailmse impee-
riumi loomiseks, teiste arvates on tegu lihtsalt suure jututoaga. Kuidas seda seltskonda tuntakse, ehk 
millises hotellis toimus esimene kogunemine?  



 

 

31. Enamus meist on sellega mingil kujul kokku puutunud. Kindlate reeglitega võistlusspordiks 

(yukigassen) arendati 1980. aastate lõpul Jaapanis. Selle meka on Hokkaido saarel asuv Sobetsu linn, 
kus on iga-aastast võistlust korraldatud aastast 1989. Ala on populaarne ka Rootsis, Norras, Soomes, 
USA-s, Austrias, Venemaal, Austraalias jm. Väljavõtted võistlusreeglitest: väljaku (pildil) mõõtmed 40 x 
10 m; võistkonna suurus 8 (sh kapten) + 2 vahetusmängijat; kestus 3 perioodi á 3 minutit. Mängu-
vahendeid läbimõõduga 6,5 kuni 7 cm valmistatakse spetsiaalse riistapuuga, mis kuulu järgi on aretatud 
pontšikuvalmistamismasinast. Kokku võib neid ühes matšis kasutada kuni 270 tükki. Millega on tegu?  

32. Ta oli Ateena kuninga Pandioni tütar, tema õde Prokne oli Traakia kuninga Tereuse abikaasa. Kord 

palus Prokne, et mees tema õe kord külla kutsuks. Ateenasse külalisele järele minnes tärkas aga mehes 
iha noore naise vastu ning kuningalossi asemel viis ta ohvri hoopis metsaonni, kus ta neiu ära vägistas, 
lõikas keele suust, et neiu tehtut avalikustada ei saaks ning vangistas. Neiul õnnestus aga end vabas-
tada. Kuna ta ei saanud oma saatusest rääkida, siis osava kudujana kudus ta suure vaiba, kus ta loo lahti 
seletas ning lasi selle saata Proknele. Vihane Prokne tappis kättemaksuks oma poja, sest see oli väga isa 
moodi ning valmistas sellest eine Tereusele. Kui Tereus sellest teada sai, tahtis ta naisi surmata, ent 
jumalad muutsid nad lindudeks – Proknest sai ööbik ja temast pääsuke. Kes?  

33. Tegu on liturgilise sümboliga – ristipuule kinnitatud 

kirikulipuga – mida hakati ammustel aegadel kaasa võtma 
sõjaretkedele. Oma koha leidsid sedasorti asjad ka Rooma 
impeeriumi leegionäride varustuses. Eesti terminoloogias 
päris omakeelset sõna välja mõeldud polegi, lähtutud on 
ladina algupärast. Kuidas nimetatakse sellist atribuutikat?  

34. Kas sõprus mehe ja naise vahel on võimalik? – sellele küsimusele otsib vastust lavateos, mille 

Jaanika Juhanson tõi lavale 20 aastat pärast Rob Reineri filmi, millest paljudele meenub kõigepealt 
orgastiline kohvikustseen. Tegu pole siiski Nora Ephroni filmistsenaariumi ülekandmisega teatrisse, vaid 
spetsiaalselt Marcy Kahani poolt lava jaoks kirjutatud dramatiseeringuga, mis esietendus mõned aastad 
tagasi Londonis Haymarketi teatris. Eestikeelses etenduses mängivad peaosi Ülle Lichtfeldt ja Tarvo 
Sõmer. Kuidas on selle etenduse (ja filmi) peategelaste nimed?  

35. Küsitav on läbi aegade väljapaistvamaid autodisainereid, kes valiti 1999 25 kandidaadi seast 

“sajandi autodisaineriks”. Teda peetakse nn volditud paberi stiili rajajaks, sest 1970 alustas ta sirgete 
joonte ja teravate nurkadega autode disainimist. Ta on disaininud kümneid erinevate tootjate mude-
leid, tuntumatest näiteks Lotus Espirit (1972), VW Golf (1974), Audi 80 (1978), Seat Toledo (1991, 
1998), Daewoo Lacetti (2004) jpt. Autode kõrval on ta disaininud näiteks kaamerakorpusi Nikonile ja 
arvutikorpusi Apple’ile. Kes (sündinud 1938)?  



 

 

36. 632 eKr alustas Iirimaa kuningas Lugh Tara linna lähedal spordimängude traditsiooni, mis kestis 

aastani 1169, seega kaheksa sajandit kauem, kui Vana-Kreeka olümpiamängud. Sarnaselt Olümpiale 
kuulutati välja üleriigiline relvarahu, mängudele saabus võistlejaid kõikjalt Briti saartelt ja isegi mandri-
Euroopast. Kavas oli rohkem alasid kui Olümpia mängudel, mh vasaraheide ja ujumine. Võistlused peeti 
enamasti augustis, mille nimi on iiri keeles tänaseni Lughneasa. Pärast Iirimaa iseseisvumist prooviti 
üritust taaselustada ning 1924, 1928 ja 1932 mängud ka toimusid. Kuidas seda üritust nimetati?  

37. Küsitav laulja ja kitarrist on viimased 30 aastat olnud üks olulisemaid Brasiilia muusikaartiste. Tema 

karjäär sai alguse bossanoova artistina, kuid 1960. aastatel lõi ta koos Caetano Velosoga nn oma stiili – 
tropicalia – see on samba, bossanoova ja Brasiilia rahvamuusika segu (album “Tropicália ou Panis et 
Circencis”, 1968). Ta on salvestanud 55 plaati ja pälvinud 4 Grammyt. Lisaks muusikale on ta tuntud ka 
keskkonnaaktivisti ning poliitikuna, näiteks oli ta 2003–2008 Brasiilia kultuuriminister. Kes?  

38. See rästaslaste sugukonna esindaja on üks kaastunde sümboleid, sest püüdis legendi järgi Jeesuse 

ristilt naelu välja tõmmata ning põrgus piinlevatele hingedele vett viia. Rändlinnuna sümboliseerib 
surma ja ülestõusmist. Levinud on ta Euroopas, Kaukaasias, Väike-Aasias ja Loode-Aafrikas. Isa- ja ema-
lind on ühesugused, ülapool on tavaliselt oliivhall (oliivpruun), alapool hallikasvalge. Ta on armas ja 
väga kasulik linnuke, hävitades suurel hulgal kahjurputukaid, pesa kaitsel võib olla ka väga agressiivne. 
Pesitsusperioodi ajal ja selle eel väga usin laulja, kusjuures kõrgpunkt on esimestel minutitel pärast 
päikesetõusu või -loojangut. Laulma lendab tihti veidi kõrgemale ja avatumale kohale, unustades täiesti 
oma muidu varjatud eluviisi. Laulule on iseloomulik lõpus kõlav meloodiline hõbekellukese helin. Mis 
linnuliik?  

39. Pöial-Liisi lugu ilmus 1835 ning jõudis Eesti lugejani Pöial-Leene nime all 1877 

Tartus. Pöial-Liisi nime pakkus välja 1913 Anderseni-tõlked avaldanud Anna Haava. 
Paljudele on aga ilmselt kalliks saanud Siima Škopi piltidega illustreeritud 1956. aasta 
imearmas väljaanne, mis nõukogude ajale kohaselt tõlgiti vene keelest. Kes oli see 
tõlkija? Eesti lugejaile on ta vahendanud ka Shaw, Feuchtwangeri, Twaini, Manni jpt 
loomet. Ehk on abi ka teadmisest, et isa valis sellele Tallinna vanglas sündinud poisile 
eesnime Rootsi väejuhi Pontus de la Gardie järgi ja nimesaaja ise sattus samuti sõtta, 
osaledes II maailmasõjas laskurkorpuse ridades. Kes?  

40. Need ei ole lihtsalt abstraktsed kujundid, vaid ühe teatud geo-

meetrilise kujundi vaated. Üks vastuseks kõlbavatest nimedest on 
antud 2002 valminud Andrzej Sekula ulmepõnevikule, teine Oxide 
Pang’i 2003 linastunud thrillerile. Mis kujundiga on tegemist?  



 

 

41. Katariina II ajal kutsuti nad Preisimaalt Venemaa steppe üles harima, milles nad töökate inimes-

tena osutusid edukaks. See aga tähendas, et Stalini ajal said neist kulakud, keda kiusati pealegi taga ka 
rahvuse tõttu. Enamik neist lahkus NSVL-st 1930, olles viimased, kes enne riigi isoleerimist legaalselt 
välja pääsesid. Enne seda olid nad püüdnud tulutult läbi rääkida Stalini režiimiga, et neil lubataks oma 
lapsi riigikoolidesse mitte panna, sest traditsiooniliselt õpetasid nad oma lapsi ise. Loomulikult ei tulnud 
sellise erandi tegemine kõne alla ja sekt asus ümber Kanadasse (kus on tänaseni nende suurimaid kogu-
kondi). Sealt siirdus suur osa hiljem edasi Lõuna-Ameerikasse. Praegu on neid maailmas kokku umbes 
1,5 miljonit, palju lisaks Põhja- ja Lõuna-Ameerikale näiteks Kongo DV-s. Kuidas kõlab selle usulahu 
nimetus (tuletatud usulahu asutaja eesnimest)?  

42. Ta sündis 1964, tema isa tõusis hiljem linna miilitsaülemaks. Poeg on juhtinud mit-

meid ettevõtteid, sh. sõjatehast ja mitmeid ehitusfirmasid. Hetkel on tema põhitöökoht 
pealinna ministeeriumis, kuid tal jätkub aega sünnilinnas ja selle ümbruses toimuva 
ehitustegevuse koordineerimiseks. Kes on pildil?  

43. Küsitav jaam sai nime lähedal asuva kunstliku veekogu järgi, mis omakorda sai nime Häädemeeste 

mõisa rentniku järgi. Oli liini suurimaid jaamu, kahekorruselise jaamahoone teisel korrusel olid jaama-
tööliste korterid. 30. septembril 1975 läbis jaama viimane Eesti üldkasutataval kitsarööpmelisel raud-
teel sõitnud rong. Milline 1923 asutatud raudteejaam?  

44. Küsitav on Ladina-Ameerika köögist pärit roog, mis on väikeste variatsioonidega levinud pea kõikjal 

maailmas. Klassikaliselt tähendab see sidruni- või laimimahlas marineeritud värsket kala. Marinaadile 
lisatakse tihti ka tšillipipart, sibulat, tomatit vms. Serveeritakse enamasti eelroana. Mis roog?  

45. Suurema osa oma profikarjäärist veetis küsitav Liverpoolis (1980–94), hiljem mängis vähem 

kuulsate klubide eest, treenerina töötas peamiselt LAV-s. Veel 2007 mängis ta 50-aastasena kohaliku 
amatöörklubi eest. 1980–98 mängis Zimbabwe koondises 32 mängu, sh 2 korda mängiva treenerina. 
Kuulus naljasoonega väravavahtide hulka (nagu Rene Higuita, Jorge Campos jt), lõbustas pealtvaatajaid 
ja mõnitas vastasmängijaid tihti trikkidega. On löönud ka ühe värava (penaltist), see toimus enne 
Liverpooli siirdumist Crewe Alexandra ridades. Kes on see jalgpalliväravavaht? 



 

 

46. Sellesse rühmitusse kuulus ka kirjanikke ja heliloojaid, 

aga eelkõige on see tuntud kunstnike järgi. Peder S. Krøyer 
(pildil tema tuntumaid töid), Marie Triepcke Krøyer Alfvén, 
Michael ja Anna Ancher, Laurits Tuxen, Holger Drachmann, 
Carl Locher ja Viggo Johansen moodustavad koolkonna, 
mis on nime saanud Jüüti poolsaare põhjaosas asuva maa-
konna järgi, kus boheemlaslikku elustiili harrastav selts-
kond 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses tavatses kogu-
neda. Mis koolkond?  

47. Pildil (→) viipab rahvale tippspordist taandumise päeval üks neljast 

nelja olümpiakullaga naiskergejõustiklasest. Kes ta on?  

48. Tema nimi sai kuulsaks 1996, kui ta jäi vahele kaks aastat kestnud 

andmebaaside kokkumiksimise ja müümisega. “Superandmebaasi”, mis 
sisaldas Eesti elanike registrit, autoregistrit, mitmeid telefoninumbreid, 
maksuvõlgnevusi ja haldusõigusrikkumisi, asuti rajama politsei tellimusel, 
ent kui Politseiamet tellimusest loobus, jätkas ta tööd omal jõul, omades 
ligipääsu mitmetele delikaatseid isikuandmeid sisaldavale registritele. 
Oma aja kohta soolase hinnaga andmebaasist sai toimetuste, inkasso-
firmade ja allilma lemmikmänguasi. Peale skandaali polnud tal aga enam 
võimalik andmeid uuendada ning baas kaotas kiiresti väärtuse. Katse raha-
teenimist jätkata uimastite sünteesimisega lõppes aga traagiliselt – ta 
hukkus ühes Raplamaa narkotalus läbiviidud haarangus. Kes?  

49. Ta on üks rock`n’rolli’i teerajajaid, esimesi, kes edukalt sulandas funki rock`n'rolli’ga. Aastal 2004 

valis “Rolling Stone Magazine” ta kõigi aegade parimate muusikute edetabelis 8. kohale, kusjuures talle 
eelnevast seitsmest kuus (The Beatles, Elvis, The Rolling Stones, Chuck Berry, Jimi Hendrix, James 
Brown) olid saanud mõjutusi tema muusikast. Raadiojaamade poolt oli siiski tõrjutud, pigem eelistati 
Pat Boone´i ja Bill Haley töötlusi tema lugudest. Alles 1993 omistati talle elutöö Grammy. Staar ise on 
kibestunult öelnud: “Hamburgis oli minu soojendusbändiks The Beatles, kellel polnud veel ühtegi plaati 
(1962), Rolling Stones (oli soojendusbändiks 1963) ja Jimi Hendrix alustasid koos minuga või minu 
lauludega ja nad kõik on minust tuntumad, mina jään igavesti neist tahapoole.” Lohutust on küsitu 
leidnud religioonist, ta on vahel aastaid muusikaärist eemal olnud, kuna ta oma sõnul kahte jumalat 
teenida ei saa. Tundub, et siiski saab, sest kontserte annab ta siiamaani. Kes?  

50. Nende kahe loomaliigi hübriidi ametlik ladinakeelne nimi on *** X inopinatus. Kuulduste järgi 

olevat neid nähtud juba 19. sajandi teisel poolel, tollal peeti neid eraldi reliktseks liigiks. Esimene isend, 
kelle vanemad DNA-analüüsiga vaieldamatult kindlaks tehti, lasti maha 2006. Elukale on nimeks paku-
tud ka kohalikust keelest tuletatud nanulak. Arvatakse, et hübriide sünnib tulevikus järjest rohkem, 
kuna kliima soojenemine sunnib loomi liikuma teineteise elupiirkondadesse. Nimetage need kaks 
loomaliiki, kelle hübriidist käis jutt! 



 

 

51. Seda 1075 esmakordselt kirjasõnas mainitud linna on korduvalt purustatud. 1241 tegid seda mon-

goli hõimud, 1552 langes enam kui sajandiks türklaste kätte. 1685 sai see kannatada Habsburgide ja 
Ottomanide armeede vahelistes lahingutes, 18. saj. alguses purustati Habsburgide vastase ülestõusu 
käigus, 1739 räsisid seda torm ja tulekahju, 1849 toimus lahing austerlastega. 1944 sai kahjustada 
brittide ja jänkide pommireidide läbi. Praegu on selles linnas umbes 75 000 elanikku. Mõningaid kokku-
puutepunkte on ka Eestiga – eriti hästi peaks seda paika tundma Rakvere ja Mustamäe inimesed. Mis 
linnast on jutt?  

52. Ta pidi olema esimesel lennukil, mis 11. septembril põrutas WTC tornidesse, ent agent ütles talle 

vale väljumisaja ja nii jäi ta ühe minutiga lennukist maha. Vastasel juhul oleks jäänud “Perepea” (The 
Family Guy) animasari pooleli, “Ameerika paps” (American Dad) ning “The Cleveland Show” üldse 
loomata. Kahe Emmyga pärjatud animaator, kes annab mitmele oma tegelaskujule ka hääle, on 
tegutsenud ka näitlejana. Hetkel on tal käsil esimese täispika filmi võtted. Kes? 

53. Küsime aiakunstnikest abielupaari, kes juba 20 aastat ohjavad aia- ja maastikukujunduse firmat OÜ 

Kivisilla. Selle aja vältel on nad projekteerinud või rajanud sadu väliseluruume, aedu ja parke, millest 
tuntumad on ehk Tartu Toomemägi, Pärnu Rannapark, Harju tänava haljasala, Ülemiste City park ning 
TTÜ campuse maastikukujundus. Pereema on lõpetanud EKA arhitektina ja meespool EPA agronoo-
mina. Kui neilt kord telliti üks põhjalik ning hariv raamat Eestimaa ja Eesti moodi aedadest, hakkas 
kumbki tööle omaette ja valmis sai kaheosaline koguteos “Aiakunst Eestis”. Kuidas on abielupaari pere-
konnanimi?  

54. Millise rahvusvahelise organisatsiooni lipp on pildil? Sellel on 

kolm töökeelt ja kaheksa liiget, mille kogupindala on ca 3,5 miljo-
nit km² ja summaarne elanike arv ca 25 miljonit. Organid on täis-
kogu, presiidium (roteeruv president + kodukorraga määratud 
arv liikmeid) ja viis alalist komisjoni. Organisatsioon annab välja 
nelja mainekat auhinda. Organisatsiooni ametlik loomine toimus 
1952 ning selle esimeseks presidendiks valiti keegi Hans Hedtoft. 
Mis organisatsioon?  

55. USA kontinentaalosas teatavasti II Maailmasõja ajal otsest lahingutegevust ei toimunud, ometi 

hukkunuid oli. Kuus inimest langesid 5. mail 1945 Oregoni osariigis otseselt vaenlase tegevuse tõttu. 
Mis relva kasutati?  



 

 

56. Selle nähtuse avastasid 1920. aastatel jaapanlased, kuid nad ei kiirustanud info avaldamisega vaid 

üritasid seda ära kasutades saata II maailmasõja ajal USA-sse eelmises küsimuses manitud õhupalle. 
Lennunduse arenguga hakkas ka muu maailm midagi aimama. Küsitavat nimetust kasutas 1939 esime-
sena saksa meteoroloog Heinrich Seilkopf. Tõsisemalt hakati nähtusega arvestama ja seda lennukiiruse 
tõstmise ja kütuse kokkuhoiu eesmärgil ära kasutama 1950. aastate algusest. Küsitav nähtus mõjutab 
kliimat ja sademeid, sealhulgas ka Eestis. Viimastel aastatel on täheldatud muutusi, millel võib olla 
mitmete piirkondade kliimale ettearvamatuid tagajärgi. Nähtus esineb ka teistel atmosfääriga planee-
tidel, eriti hästi on nähtavad ja uuritavad Jupiteril. Millise loodusnähtusega on tegemist? 

57. Rühma Amygdalus käsitletakse toompuu (Prunus) perekonna alam-

perekonna või iseseisva perekonnana. Sellesse kuulub u 40 liiki heitlehiseid 
põõsaid ja väikeseid puid, mille looduslik levila asub Lõuna- ja Kagu-Euroo-
pas ning Aasias. Toiduainetetööstuses kasutatavate kultiveeritud variantide 
viljade tootjariikidest on esirinnas USA (üle miljoni tonni 2009), Hispaania 
(276 000 tonni) ja Süüria (100 000 tonni). Metsiku variandi viljade söömine 
võib aga lõppeda surmaga. Mis taimerühm? Pildil on harilik ***.  

59. Teda peetakse tihti üheks edukaimaks ja innovaatilisemaks rulatajaks – põhjuse selleks annavad 

ainuüksi esimene maandutud 900-kraadine hüpe ning üheksa esikohta X-Games’idelt. Lisaks sellele on 
rulalegend osalenud mitmed filmis, löönud kaasa Jackassi projektis ning andnud välja ka mitmeid oma-
nimelisi videomänge. Ta on kaasa löönud mitmes heategevusprojektis, olles näiteks ka projekti “Athle-
tes for Hope” üks asutajaid. Kes? 

58. Pildil on kirjanike Maimu Bergi ja Vaino Vahingu tütar ja Euroopa inimõiguste kohtu 

kohtunik, kes võttis järje üle Rait Marustelt ning astus oma uude ametisse 1. jaanuaril 2011. 
Tema ametiaeg kestab kokku üheksa aastat ilma tagasivalimise õiguseta. Seni oli ta Euroopa 
Nõukogu Kohtunike Konsultatiivnõukogu (CCJE) president. Kes?   

60. Tegu on ühe tuntuima briti tänavakunstnikuga. Tema tööd, mis hõlmavad nii stencil-tänavakunsti, 

installatsioone kui ülemaalitud elevanti, võluvad nii kunstikriitikuid kui ka laiemat publikut. Alustades 
Bristoli tänavatel grafitikunstnikuna on temast kujunenud omaette institutsioon, kelle firmamärgiks on 
irooniline tänavakunst nagu kurikuulsad “Üks rahvas CCTV all” ja “Suudlevad politseinikud”, kuid samas 
ka hulljulged kunstimaailma kritiseerivad aktsioonid, nagu oma tööde salaja paigutamine Rahvusgale-
riisse ja Louvre’i. Mullu jõudis publiku ette ka tema debüüt kinorežissöörina, mis pärjati kohe ka Oscari 
nominatsiooniga. Hoolimata populaarsusest on tema identiteet jäänud saladuseks, andes alust speku-
latsioonidele, et kunstnikunime taha varjub hoopiski kunstnike rühmitus. Kelle looming on piltidel? 



 

 

61. Küsitav sündis kohviistanduse omaniku pojana ja alustas masinate kallal nokitsemist juba lapsena. 

19. saj. lõpul ehitas ta esimesed juhitavad dirižaablid, 1901 sooritas esimese lennu ümber Eiffeli torni. 
1906 sooritas esimese lennu mootorlennukil Euroopas, seda 60-meetrist lendu peetakse üldse esime-
seks tõsiseltvõetavaks lennuks, kuna stardil ei kasutatud katapulti. Tema kuulsaimat mudelit “Demoi-
selle” (Kiil) toodeti ka USAs. Küsitav oli pisut ekstsentriline, nii lendas ta tihti dirižaabliga Pariisi kesk-
linna kohvile. Võttis teadaolevalt esimesena kasutusele käekella, kuna lennu ajal oli tülikas ja ohtlik uuri 
taskust välja sikutada. Pärast tõsist avariid lõpetas lendamise ja kolis kodumaale. Poos ennast üles 
1932, kuna ei suutnud taluda, et lennukist oli saanud sõjapidamisvahend. Parandamatu idealistina ei 
patenteerinud ta oma leiutisi, pidades neid kingituseks inimkonnale, seega ei teeninud ta oma lennuki-
mudelite pealt midagi. Kes oli see Brasiilia päritolu lennunduspioneer? 

63. Küsime Suurbritannia saare kõige edelapoolsemat ja kõige kirdepoolsemat punkti. Need ei lange 

kokku kõige lõunapoolsema ja kõige põhjapoolsema punktiga, mis on vastavalt Lizard Point ja Dunnet 
Head. Kuna küsitavate punktide vahekaugus maad mööda on Suurbritannias kõige pikem, viidatakse 
just neile, kui on tarvis ilukõneliselt öelda “pikk teekond”, “maa äärest ääreni” – “From ... to ...”. Kuidas 
neid punkte nimetatakse (mis sõnad sobivad punktiirile?)? 

62. Ta sündis 1864 ja suri 1936. aasta viimastel tundidel, mistõttu annavad 

nõuka-aegsed teatmeteosed (ilmselt Moskva aja järgi) tema surma-aastaks 
1937. Ta pidas kaks korda oma kodumaa vanima ülikooli rektori ametit, veetis 
vaheaastad (1924–30) poliitilises eksiilis ning viimased elukuud koduarestis. Ta 
on tuntud oma eksistentsialistlik-pessimistlikke filosoofiliste traktaatidega, 
mida on avaldatud ka eesti keeles: näiteks “Inimeste ja rahvuste traagilisest 
elutundest” (e. k. 1996 ja 2008), mille avaldamine nõuka-ajal ära keelati, ja 
“Kristluse agoonia” (e. k. 2009). Ta on kirjutanud ka näidendeid, luulet ja 
romaane, näiteks “Abel Sánchez: lugu kires” (e. k. 1989) ja “Udu” (e. k. 1990). 
Kes on see kirjanik ja filosoof, oma rahva tuntumaid intellektuaale?  

65. Kes laulab oma enda kirjutatud laulu? 

Kuuldav artist, kes on müünud enam kui 100 
miljonit heliplaati, lisati tänavu ka Rock’n’rolli 
Kuulsuste Halli liikmeks.  

64. Piltidel (→) näete ühe siniverelise proua vappi ja monogrammi. Kelle?  



 

 

66. Neid peetakse aristokraatideks hobuste hulgas ning nende aretamist alustati juba 16. sajandil. Eriti 

hinnatud on nad koolisõiduhobustena (kuulsaim treeningkeskus asub Viinis). Värvilt ongi enamasti 
valged või hallid, vaid mõni üksik on tumedam (see pidi kaitsma ülejäänud karjaõnnetuste eest). Täna-
päeval väikesearvuline, vaid u 3000 registreeritud looma. Milline hobusetõug?  

67. 2008. aasta romaanivõistluse kõrgeima tunnustuse pälvis mõnevõrra ebatüüpiline “Liblikad janus”, 

milles olid kokku põimitud ühe linna inimeste lood ja saatused ning tulemuseks saadud midagi une-
näolist ja veidi nihestunut. Autor – Tallinna Ülikooli ajaloolasest õppejõud – kinnitab, et ise ta end kirja-
nikuks ei pea (vaid lugejaks!) ning pigem triivivat humanitaarharitlasena enam pinget pakkuvate astro-, 
bio- ja tehnomaastike suunas. Varasemast oli tema loomepagasis lühijutt “Juliuse teekond”, luulekogu 
“Kõrkjavaas” (2006) ning 5. klassi ajalooõpik “Inimesed ajas”. Tänavu ilmus keeletundliku jutustaja 
sulest lüüriline lühiromaan “Ajalooja”, mis toob lugejani noore iseseisva naise loo lapsepõlvest 1970. 
aastatel tänapäevani. Kellest on jutt? 

68. Küsime kohvikuid, kinosid, teatreid ja klubisid täis pikitud Rio de Janeiro linnaosa ning rannariba, 

mis lähemal kaemisel osutub üsna räpaseks. Rand sai nime kunagise maaomaniku järgi ja tähendab 
tõlkes umbes nagu “pane-tulle” või “süüta-see-põlema”. Tegelikult kandis seda nime küll hoopis üks 16. 
sajandi suuremaid ja võimsamaid sõjalaevu, mille nime maaomanik ehtena oma nimele juurde pookis. 
Tantsuentusiastidele tuleb ehk tuttav ette selle koha järgi nimetatud samba sammukombinatsioon. 
Vutisõpradele on aga kindlasti abiks sama nime kandev jalgpallimeeskond (valitsev Rio de Janeiro 
meister ning Brasiilia tšempion aastast 1995), kus üle tosina hooaja mängisid omal ajal legendaarsed 
Brasiilia pallivõlurid Garrincha ja Jairzinho. Mis rannast on jutt?  

69. Küsime ühte ametimeest, kellel oli kuni hilise keskajani kindel koht iga monarhi õukonnas. Mõned 

neist on isegi nimepidi teada - Tenali Ramakrishna, Will Somers, Archibald Armstrong jt. Võiks arvata, 
et selliste tegelaste aeg on jäänud möödanikku, ometi nimetati veel 1999 Tonga Kuningriigis keegi 
Jesse D. Bogdanoff ametlikuks ... (kelleks?). Tüüp ei täitnud oma ülesandeid eriti hoolikalt – raiskas 
suure hulga riigi raha kahtlastes äriskeemides ja kadus seejärel. Mis amet? 

70. Küsitav (1932–1982) sündis Torontos ja tegi oma pianistidebüüdi 14-aastaselt Toronto sümfoonia-

orkestriga. Suurem edu saabus 1956, mil ta salvestas Bachi Goldbergi variatsioonid. 1964 loobus ta 
kuulsuse tipul kontserttegevusest ning keskendus ainult stuudiotööle. Tegemist on kindlasti ühe eks-
tsentrilisema pianistiga muusikaajaloos, nt pidi salvestusstuudio olema alati väga kuum ning klaveri 
juures istumiseks kasutas ta ainult oma isa tehtud tooli. Ta kartis väga külma ning käis pidevalt väga 
paksult riides. Tema “kaubamärgiks” on pidev ümisemine, mis kostab kõikidel tema salvestustel. Siiski 
on tegemist ühe väljapaistvama pianistiga, kelle Bachi-tõlgendused olid teedrajavad. Kes?  



 

 

71. Millises mängus kasutatakse selliseid palle? Algselt punuti neid rattanpalmi lehtedest, standardsed 

pallid on tänapäeval siiski plastmassist. MM-võistlusi peetakse aastast 1985. Mängul on eri riikides eri-
nev nimetus, vastuseks ootame üldlevinud nimetust, mis sisaldub ka rahvusvahelise alaliidu nimes.  

72. Selle nimetusega geograafilisi objekte leiame Eestis õige palju. Seitse küla – suurim 99 ja väikseim 6 

elanikuga (2009 andmed); üks ligi 2000 elanikuga aleviku staatuses vallakeskus; vähemalt kaks mõisa; 
üks Eesti suuremaid rändrahne (ümbermõõt 34,4 m ja kõrgus 6,2 m); jõgi – tuntud ka kui Rohumetsa 
või Tänassilma jõgi; rahvusvahelise skeemi järgi keskdevoni Givet’ lademe alumises osas paiknev lade 
jne. Mis kohanimi? 

73. Ta alustas karjääri modellina, saades tuntuks Hugo Bossi parfüümide reklaamnäona 1999–2002. 

Seejärel keskendus näitlejakarjäärile, tehes pärast mõnda tagasihoidlikumat osa endale nime peaosaga 
TV-miniseriaalis “Trooja Helena” (2003). Järgnes Jill Valentine’i roll filmis “Resident Evil: Apoca-
lypse” (2004), kellena ilmub ka selle sarja kõige uuema filmi (2010) lõpukaadrites (mida enamus 
vaatajaid ei näe, sest on selleks ajaks kinost uttu tõmmanud). Järgnesid kandvad osad filmides 
“Eragon” (2006) ja “Inkheart” (2008). Tänavu veebruaris aga rõõmustas meid uudis, et küsitav on 
sünnitanud kaksikud tütred Valentina ja Lucia! Kes on see inglanna?  

75. Taas üks “ajalehepoisist miljonäriks” lugu. Oma esimesed töökogemused sai ta isa poes töötades, 

õppis Michigani Ülikoolis ajakirjandust, tegi reklaamitööd ning lõpuks avas 1935 Chicagos oma rek-
laamiagentuuri, millest kujunes tema elutöö. Ajakirjandus märkis ära, et majandusliku madalseisu ajal 
pakkus ta nii oma tellijatele kui töötajatele kontoris tasuta õunu, kuid lisas sarkastiliselt, et varsti, 
arvestades madalseisu, hakkab ta õunte jagamise asemel neid müüma. Äri osutus aga edukaks ning 
kaheksa töötajaga firmast oli 1971. aastaks, mil küsitav suri, kujunenud ülemaailmne kett, millel konto-
reid 25 riigis ning eelarve pea 400 miljonit $. Tema loodud on mitmed klassikalised reklaamid, meie 
jaoks tuntuimad nendest ehk Marlboro-mees või Kelloggsi tiiger Tony. Ajakiri Time nimetas teda üheks 
20. sajandi mõjukaimaks inimeseks. Kes?  

74. See viirus põhjustab peensoole põletikku, mis avaldub kõhulahtisuse, oksendamise ja palavikuna, 

on väga nakkav, levides haige väljaheidetega saastunud käte vahendusel. Kaasnev vedeliku ja mineraal-
ainete kiire kadu on ohtlik eriti laste organismile, mistõttu haigus esineb eelkõige väikelastel. Haiges-
tumise kõrgpunktiks loetakse vanust 6 kuud kuni 3 eluaastat, peaaegu iga 5-aastane laps on vähemalt 
korra elus selle viiruse all kannatanud ning maailmas põeb seda üle 100 miljoni lapse aastas. Kiire arsti-
abi saamisel ei ole haigus eluohtlik, aga maailmas põhjustab see viirus igal aastal siiski ligi pool miljonit 
surmajuhtu. Vaktsiin töötati välja hiljuti, näiteks Eestis hakati seda kasutama 2006. Mis viirus?  



 

 

76. Mis aasta? 

- Armeenia kalendri 1431. aasta, berberite kalendri 2932. aasta ning korea kalendri 4315. aasta; 
- Nobeli rahupreemia pälvisid Alva Myrdal ja Alfonso García Robles; 
- ROK taastas James Thorpe´i olümpiavõitja-staatuse ja tagastas perele (aasta hiljem) medalid;  
- surid Carl Orff, Veljo Käsper, Artur Rubinstein, Ago Neo, Romy Schneider, Ville Ritola ... ; 
- Oscari pälvis aasta parima filmi kategoorias “Gandhi”; 
- Grammy rockiauhinna parima naishääle kategoorias pälvis kuuldav sooritus; 
- NATO-ga ühines 16. liikmesriik. 

77. See helilooja on sündinud 1976 ning lõpetas EMA 2000 Lepo Sumera õpilasena. 2003 omandas ta 

samas magistrikraadi. Aastast 2006 elab ta Gotlandil. Tema teosed on sageli leidnud tunnustust rahvus-
vahelistel konkurssidel, näiteks Rostrumil 2009 valiti tema teos “Turbulence” kümne soovitatud teose 
hulka. Sama teos tõi talle 2008 Rootsi Kuningliku Muusikaakadeemia preemia ja Rootsi Heliloojate Liidu 
aastapreemia. 2009–2010 oli ta Rootsi Raadio resideeruv helilooja. Kes? 

78. Mis mõnuaine tarbimise abivahendid on siin piltidel kujutatud?  

80. Küsitav on Indoneesia suuruselt teine linn, kus elab peaaegu 3 miljonit inimest, see asub Jaava 

saare idaosa lõunarannikul Masi jõe deltas. Linn on üks riigi tähtsamaid sadamaid, seal asub suur laeva-
tehas ja palju spetsialiseeritud merekoole. Kohaliku mütoloogia järgi võitlevad linna vapilgi koha leid-
nud hai ja krokodill omavahel piirkonna tugevaima ja võimsaima looma tiitli pärast, nende nimedest 
kohalikus keeles on tuletatud ka linna nimi. Kohalikud tunnevad linna ka “kangelaste linnana”, 1945 
peeti linnas tähtsad lahingud võitluses Indoneesia iseseisvuse eest. Seda linna mainitakse ka Pipi-
lugudes – peale Kurrunurruvuti saarelt lahkumist läks sinna Pipi isa Eefraim. Ehk oli põhjuseks ka linnas 
asuv Kagu-Aasia suurim punaste laternate tsoon. Mis linn?  

79. Lucas Cranach vanema “Aadam ja Eeva”, Jan van Eycki “Arnolfini portree”, Grant Woodi “Ameerika 

gootika”, Andy Warholi “Campbelli supipurk”, lisaks paar vähemtuntud tööd (“Paar vaidlemas” ning 
“Romantiline paar”) Robert Dale’ilt ja Dick Williamsi plakat “Ma olen uhke” – need kunstitööd seoti 
Marc Cherry eestvõttel 2004 Danny Elfmani loominguga. Mille abil? Vastuseks piisab täiesti kahest 
sõnast. Lisainfoks veel, et see mainitud seos on tänaseks kadunud, Elfmani looming aga elab praeguste 
plaanide kohaselt vähemalt ühe aasta veel edasi.  



 

 

81. Mehhaanik Frank kutsus oma disainerist venna Charles Edgari 1893 appi oma jalgrattaärisse, et 

valmistada Ameerika esimene neljarattaline bensiinisõiduk. Järgmise omanimelise mudeliga võitis 
Frank 1895 esimese mootorsõidukite ralli Ameerikas. Samal aastal asutati Ameerika esimese bensiini-
mootoritega sõidukite valmistamise firma *** Motor Wagon Company ning 1896 pandi algus autode 
seeriatootmisele USA-s – aasta lõpuks oli müüdud 13 eksklusiivset limusiini, mis jäid tootmisse 1920. 
aastateni. Üks nende sõidukeid osales ka Ameerika esimeses registreeritud autoavariis, kus teiseks 
pooleks oli jalgrattur – viimane murdis jala, autojuht pidi aga veetma öö vanglas. Küsitava nimega auto-
sid toodeti aastani 1927. Kuidas oli vendade perekonnanimi? 

82. Paracelsus arvas, et see muutub organismis vereks ning käskis seda oma patsientidel soojendatult 

tarvitada. Keskaegses meditsiinis kasutati seda üldse laialdaselt, eriti ala- ja ületoitluse, seedehäirete, 
neeru- ja põiehaiguste korral. Iga haiguse jaoks oli eri sort – näiteks sõnajala*** maksahaiguste vastu, 
lavendli- ja nelgi*** iivelduse, langetõve, krampide ja südamekloppimise puhul, salvei*** köha, 
hambavalu ja kõrvade kumisemise ning koirohu*** põrna- ja maohädade korral. Sõjaväelaatsarettides, 
sh Eestis, anti veel 19. sajandil kõiki ravimeid koos sellega, arvates, et see tõhustab ravimite toimet. 
Küsitav on tänapäeval laialt tarbitav, aga ravimiks seda küll keegi enam ei pea. Mis oli see keskaegne 
universaalne ravim?  

83. Millise nime all on rohkem tuntud veekogu, mida kohalikud kutsuvad Cortési mereks? Küsitava 

veekogu uurimisest on kirjutanud raamatu (“The Log from the Sea of Cortes”) John Steinbeck. 160 000 
km2 pindalaga veekogu suurimad saared on Tiburón (1201 km2) ja Ángel de la Guarda (931 km2), suu-
rim sadamalinn on Guaymas. Sügavaimat kohta ei ole ilmselt veel kätte saadud, igal juhul on see üle 
3000 meetri. Nimetage veekogu!  

85. Piltidel olevad kaksikvennad valisid endale abikaasasid vist küll 21. jaanuaril 1998 

Pontresinas peetud naisjuunioride MM-võistluste 5 km vabatehnikasõidu tulemuste 
põhjal. Ülemine vend – Knut – kosis võitja ja alumine – 5 minutit noorem Trond – sai 
naiseks hõbedaomaniku. Kui esikohapiiga jõudis hilisemail aastail täiskasvanute tiitli-
võistlustel vaid korra esikümnesse, siis hõbedaneiu oli väga edukas, võites OM ja MM 
tasandil murdmaasuusatamises kokku 10 medalit (3 kulda, 7 hõbedat); oma esimese 
MK etapivõidu teenis ta muide 2004 Otepääl. Meid huvitavad siiski vennaksed – mis 
on nende perekonnanimi? Abi võiks olla teadmisest, et mõlemad on ka ise erinevate 
riikide suusakoondiste palgal – üks määrijana, teine treenijana. 

84. Küsitav sündis u 354 Britannias ja suri arvatavasti Palestiinas millalgi pärast 418. aastat. 4. sajandil 

leidsid tema ebatraditsioonilised vaated rohkesti järgijaid ning viisid küsitava kirikust väljaheitmiseni. 
Selle põhjuseks olid tema ideed pärispatust ja inimese vabast tahtest – ta väitis, et inimene ei ole 
sündides Aadama patust rüvetatud ning võib oma vaba tahte läbi valida õige elu ja omaenda pingu-
tusega igavese elu tagada. Antoine Fugua filmis “Kuningas Artur” (2004) oli sellest õpetusest vaimus-
tuses Clive Oweni kehastatud peategelane, kelle jaoks küsitava hukkamõistmine (filmis isegi tapmine) 
oli oluline samm otsuses keerata selg Roomale. Kes oli see kristlik mõtleja?  



 

 

86. See kuulus Itaalia majandusteadlane (1848–1923) töötas Lausanne´i ülikoolis, uuris mh mikroöko-

noomikat, sotsioloogiat ja tulude jaotumist. Alustas ühena esimestest matemaatiliste meetodite raken-
damist majandusteaduses. Tema järgi on nimetatud ... jaotus, mille kohaselt on ühiskonna heaolu mak-
simaalne siis, kui enam pole võimalik kellegi heaolu parandada ilma kellegi teise heaolu halvendamata. 
1906 avastas ta, et tema kodumaal omab 20% inimestest 80% maast. Sellest on tuletatud mitmel elu-
alal rakendatav ... printsiip – 20% klientidest annab 80% käibest, 20% patsientidest kasutab 80% 
tervishoiuteenustest jne. Kes?  

87. Kesk- ja hilissuvel võib näha madalas vees üle järvepinna 

sirutuvaid hõredaid varsi, mille küljes mõni hele, peaaegu valge 
õis. See on II kategooria kaitsealuste taimede hulka kuuluv 
taim, mida Eestis kasvab vaid umbes tosinas järves. Et taim 
kasvab kuni meetri sügavusel vees, kannatab ta seetõttu suu-
resti suplejate tõttu. Taime kasvamiseks on vaja pehme, heleda 
veega madalat ja puhast järve, rohketoitelistes veekogudes 
lämbub ta lopsakamate taimede varjus. Mitmeid selle kelluka-
liste sugukonda kuuluva perekonna liikmeid kohtame ka kodu-
aedades, peamiselt amplites kasvavaid rippvorme. Mis taime-
liik on piltidel (→)? Perekonna eest saab ühe punkti.  

90. See helilooja (1845–1924) oli oma põlvkonna tuntumaid, kes, olles ise Camille Saint-Saënsi õpilane, 

mõjutas kogu Prantsuse 20. sajandi muusikakultuuri. Ta töötas pikalt organistina ning hiljem ka Pariisi 
konservatooriumi kompositsiooniprofessorina. Tema õpilane oli nt Maurice Ravel. Tema teoste helikeel 
on romantiline, kuid seal on tunda modaalse harmoonia mõjusid. Tuntud on tema kammerteosed, kuid 
ilmselt kuulsaim teos on tema “Reekviem”. Kes?  

89. Ta sündis 1893 Viljandis, kus alustas ka teatriteed. Aastast 1916 töötas Estonia teatris, aga oli 

seotud ka Tallinna Töölisteatri ja eksperimentaalse Hommikteatriga. 1924–32 töötas Draamastuudio 
teatrikoolis lavapraktika õppejõuna, juhendas ka Töölisteatri õpperühma ja oli ilulugemise pioneere 
Eestis. Paljulubav karakternäitleja suri raske haiguse tagajärjel kõigest 39-aastasena. Juunikommunist 
Nigol Andresen on temast kirjutanud elulooraamatu (1971). Kes oli see näitleja, näitejuht ja teatri-
pedagoog?  

88. Ta (↑) on USA uuema ajaloo kõige julmem naistetapja. Tänu oma heale välimusele ja kõneosa-

vusele suutis ta paljud ära petta – pressis kujutati teda peaaegu armastusväärse kõrilõikajana, kes oma 
ohvritel kunagi kaua piinelda ei lasknud. Tegelikult erakordselt sadistliku ja perversse mõrtsuka ohvrite 
täpne arv pole teada – hinnanguliselt tappis ta viie aasta jooksul 35–60 noort naist, tõestatud mõrvu oli 
28. 1975 ta küll arreteeriti, ent kaks aastat hiljem õnnestus tal põgeneda ja seni Colorados tegutsenud 
elajas jätkas oma tegusid Floridas. 1978 õnnestus ta aga uuesti kinni pidada ning 1987 hukati küsitav 
sarimõrvar elektritoolil. Kes oli see elajas?  



 

 

91. Jalaväetanki Mark I ehk *** I (esimene pilt) toodeti 1935–40 140 eksemplari, mis peaaegu kõik said 

lahingus hukka või jäid Dunkerque’i maha. Selle järglane Mark II ehk A-12 ehk *** II (teine pilt) oli edu-
kam – neid valmis 1937–45 2987 masinat, mis sõdisid sõja kõigil rinnetel, sh tuhatkond ka Moskva 
lahingus. Sama nime on kandnud mitu kuningannat ja printsessi, näiteks Henry I tütar. Roald Dahl on 
kirjutanud samanimelise raamatu, mille järgi Danny DeVito on teinud filmi, kus ta ise ka ühte peaosa 
mängib. Eesti nimeraamatu järgi pärineb nimi muinasgermaani keelest, tulenedes sõnadest “tüdruk” ja 
“võitlus”. Mis nimi?  

92. See Soome filosoof ja maailmaparandaja on suur linnuhuviline, 1955 ilmunud “Suuri lintukirja” 

kaasautor, kes on nõudnud Soomest kõikide kasside hävitamist (kuna see sissetoodud liik on ohuks lin-
dudele). Katkestas oma ülikooliõpingud ja hakkas vabakutseliseks looduseuurijaks. Tema maailma-
vaadet on nimetatud “ökofašismiks” – tema arvates on ülerahvastatus maailma suurimaks probleemiks 
ja olukorda saab parandada vaid rahvaarvu radikaalse vähendamise ja tagasipöördumisega looduslähe-
dase eluviisi juurde. Ta elab oma õpetusega kooskõlas – ilma keskkütte, jooksva vee ja mootorsõidu-
kita, elatudes riigipensionist ja kalapüügist. Ta on idealiseerinud sõdu ja holokausti, mis on “edukalt 
eemaldanud ülearust rahvastikku”. Kes?  

93. Seda Rootsi jalgpalliklubi peetakse ühe kunagi võimsa, kuid tänaseks oma kodumaa kaotanud 

rahva mitteametlikuks esindusmeeskonnaks. Klubi asutati 1974 Türgist pärit kõnealuse rahva esinda-
jate poolt. Tänapäeval mängib klubis ka teistest rahvustest mängijaid (2008–2010 näiteks Andi Toom-
puu). Esimese immigrantide meeskonnana tõusti Rootsi esiliigasse (Superettan), 2004 mängiti ühel 
hooajal ka kõrgliigas (Allsvenskan). Meeskonna mänge kantakse üle 80 riiki, kõikjale, kus selle rahvuse 
esindajaid leidub. Mis klubi?  

94. Seda klassitsistlik ehitusstiil on nime saanud Itaalia arhitekti (1508–1580) järgi, kelle kõik projek-

teeritud hooned asuvad Itaalia maakonnas Venetos. Küsitav stiil oli eriti populaarne 17. sajandi 
Inglismaal ja 18. sajandi Põhja-Ameerikas, kus seda kasutati eriti avalike ja munitsipaalhoonete raja-
misel, millest tuntuim on ehk Valge Maja. Seda stiili iseloomustab sammaste rohkus ja sümmeetrilisus. 
Eestis on seda seostatud Aa, Maardu ja Palmse mõisate härrastemajadega, mis on mõneti eksitav, sest 
pärast põlenguid ja renoveerimisi jäi esialgsest vähe järgi ja tänapäeval peetakse neid eelkõige barokk-
arhitektuuri näidisteks. Mis stiil? 

95. Selle saare avastasid polüneesia meresõitjad ja nimetasid seda Motu Motiro Hiva, sellepärast 

peetakse saart Polüneesia idapoolseimaks punktiks. Saarel on kokkupuutepunkte Eesti kultuurilooga, 
1806 saart külastanud Otto von Kotzebue ekspeditsiooni liikme Adelbert von Chamisso luuletuses 
esineb see nime all Rocca al Mare (“Kalju meres”). Jaan Krossi romaani “Paigallend” peategelane Ullo 
Paerand on segaduses, kuna leiab teatmeteostest vastukäivaid andmeid saare pindala kohta – 0,12, 4 
ja 38,5 km2. Õige on 0,15 km2 ehk 15 ha. Mis saar?  



 

 

100. Jaapani keeles on neli kirjasüsteemi: katagana, hiragana, romaji ja küsitav. See on Hiinast 2000 

aastat tagasi üle võetud kirjasüsteem, mida kasutatakse praegu kaasaegse jaapani keele kirjapanekuks. 
Läbi aegade on see sisaldanud üle 100 000 märgi, tänapäeva ülikoolilõpetaja Jaapanis peaks oskama 
2800 märki. Mis kirjasüsteem? 

96. Võib tunduda üllatav, aga nende närilist meenutavate Aafrika savannides elavate loomakeste 

lähimad sugulased on londilised – mõlemad on taimtoidulised, nende varvastel on lamendunud küü-
nised ning purihambad on suure mälumispinnaga. Seltsi kolme perekonda kuulub neli liiki, isendid 
elavad perekondlike karjadena, kuhu võib kuuluda ka mitme erineva liigi isendeid. Loomakesed elavad 
Aafrika ja Lähis-Ida kuivades piirkondades, neil on tavaliselt lühike karvastik ja saba ning pikad lõike-
hambad, mille nad lasevad käiku enesekaitseks. Jalad on neil lühikesed ja jämedad. Talla all on paljad 
padjandid, mis talitlevad iminappadena – higist niisketena aitavad need saada paremat haaret puudel 
ja kaljudel ronimise ajal. Mis selts?  

98. Mängijana jäi tema laeks lühike prooviperiood Vancouveri meeskonnas, treenerikarjäär on olnud 

aga oluliselt edukam – Vancouveri olümpial sai temast esimene treener, kes on võitnud nii Stanley 
karika (2008), MM-i (2004) kui olümpiaturniiri. Igapäevast leiba pakub talle alates 2005. aastast 
Detroidi meeskond, lisaks tiitlivõidule on kontos ka üks Stanley karika finaalijõudmine. Stanley karika 
finaali jõudis ta ka oma esimesel hooajal NHLi treenerina, aasta oli siis 2003 ja klubiks Anaheim. Kes?  

99. See mitmekülgne mees tegutseb filminduses lavastaja ja produtsendina, teeb muusikavideosid ja 

reklaame, juhib tantsutruppi, on üks legendaarse Jackassi loojatest. Kinokunstist on tuntuimad ehk 
“Adaptation” (mis tõi talle ka Oscari nominatsiooni lavastajatöö eest) ning “Being John Malkovich”, 
muusikavideotest 1970. aastate krimidraamasid parodeeriv Beastie Boysi “Sabotage’ile” tehtud video. 
Tantsugruppi, mis on keskendunud avalikele esinemistele linnade avalikes kohtades, juhib tema alter 
ego Richard Koufey. Kollaseid fakte ka - neli aastat oli ta abielus Sofia Coppolaga. Kes?  

97. Näete küsitavat defileerimas 2009 Supernoova moekonkursi professionaalse kategooria esikoha 

karikaga. Tartu Kõrgema Kunstikooli 2005. aasta vilistlane on rõivakunstnikuna tegutsenud juba üle 10 
aasta. Töötas aastaid ka Tiina Talumehe Moestuudios disainerina, kust ta küll peale üht edukat moe-
šõud vallandati, põhjuseks väidetavalt kadedus, sest tema loodud kollektsioonid osutusid moemaja 
perenaise omadest edukamaks. Tema käekirja iseloomustab eeskätt õrn ja habras joon, põnevate teks-
tiililahenduste kasutamine ning mahe värvipalett. Ta on loonud üle kümne moekollektsiooni ning luge-
matu arvu eritellimustöödena valminud pidulikke pulma- ja peokleite. Kes on pildil?  



 

 

101. See Maa tehiskaaslane lennutati orbiidile 1995 Plessetski kosmodroomilt. Ehk saate abi ka tead-

misest, et pardal olid muuhulgas järgmised teaduslikud instrumendid – planeetidevaheliste osakeste 
detektor (Prelude In Planetary Particle Imaging), kerge konstruktsiooniga elektronide spektromeeter 
(Electron Measurements – In-situ and Lightweight) ning ultravioletse kiirguse detektor (Miniature Ima-
ging Optics). Kolm aastat hiljem lisandus orbiidile ka numbrit 2 kandev nimekaim. Millist nime kandis 
see esimene Rootsis valmistatud Maa tehiskaaslane?  

102. Hästi on teada need kaks meest, kes juhtisid esimest kahte lõunapoolusele jõudnud ekspedit-

siooni. Kes juhtis aga ekspeditsiooni, mis jõudis maad mööda kolmandana lõunapoolusele (vahepeal 
olid ameeriklased lennukeid kasutades asutanud Amundsen-Scotti jaama)? Küsitav poleks tegelikult 
pidanud üldse lõunapooluseni välja minema – ta juhtis tugiekspeditsiooni, mille eesmärgiks oli rajada 
vaheladusid Vivian Fuchsi juhitava Suurbritannia tiimi aoks. Viimane pidi neid kasutades esimesena 
ületama Antarktika maad mööda, mis ka õnnestus. Küsitavale heideti hiljem ette tarbetut riskeerimist 
ja ekspeditsiooni tegelike eesmärkide eiramist. Kes?  

103. Andmed nende kohta on puudulikud ja vasturääkivad. Tõenäoliselt polnud tegu üksiku rahvaga, 

vaid pigem erinevate hõimudega, kelle asuala hõlmas üle poole Germaaniast. Tuumiku moodustas 
semnoonide hõim, kuid neist pärinesid ka kvaadid, markomannid ja tõenäoliselt ka hermunduurid. 
Oma eluviisi poolest olid nad rändkarjused, kirjakeel oli tundmatu, mistõttu nende ajalugu ja rahvuslik 
kultuur kandus edasi põlvest põlve suuliste pärimuste teel. Päritolu on selgusetu, kuid Herodotose järgi 
elati u 500 eKr Musta mere ääres, kust aja jooksul rännati läände. 1. sajandil elati valdavalt Elbe jõe 
ääres, ent hunnide survel ja kuningas Hermericu juhtimisel jõudsid osad neist koguni Pürenee pool-
saarele. Nende kuningriik praeguse loode-Hispaania ja põhja-Portugali alal rajati aastal 409 ja kestis 
aastani 586, mil troonilt tõugati Amalaric. Kellest on jutt?  

105. Pärast mängu võib igaüks minna lähedalasuvasse Taskusse, et kinnitada keha kohapeal küpse-

tatud Ungari torusaiadega (või “korstenkookidega”, kui otse ungari keelest tõlkida). Tegemist on tradit-
sioonilise Ungari rahvustoiduga, mis on kodumaal väga populaarne (eriti pulmatoiduna) ja mida on seal 
küpsetatud sajandeid, aga mis alles nüüd on hakanud laia maailma jõudma. Ka Eestis müüakse neid 
väidetavalt esmakordselt. Kuidas seda seest tühja, krõbeda kooriku ja pehme sisuga ning tavaliselt 
magusat saia nimetatakse (↗)?  

104. Edukad mehed ja kuld on alati hoogsalt naisi ligi meelitanud. Hetkel püüame blondi Anna jätta 

siiski tähelepanuta ja püüame keskenduda meesterahvale. Tegu on oma riigi kõige edukama kullakogu-
jaga – vähemalt olümpiamängudelt. Kokku on tal olümpiakuldasid näiteks kaks korda rohkem, kui 
edukuselt järgmisel sama maa mehel. Aastail 1997–2003 lisandus kontole veel kolm MM-kulda, kaks 
EM-kulda ning kaks maailma tipptulemust. Kuna aktiivne sportlaskarjäär on praeguseks lõppenud, sai 
ta hiljuti mahti osaleda ka menukas jandis “Tantsud tähtedega”. Kes on see tubli puusanõksutaja?  



 

 

106. Sarnaselt Tallinnaga on ka meie lõunanaabrite juures pealinna linnapeaks riigi venemeelseima 

erakonna juht. Suhteliselt noor poliitik ja ajakirjanik (sündinud 1976) on Riia linnapeaks alates 2009. 
aastast. Ta on peamiselt venelaste huve esindava partei „Üksmeele Keskus“ liider ning analoogiliselt 
Eestiga on ka Riia pealinnas valimised võitnud erakond jäetud riigi tasandil opositsiooni. Ta on esimene 
vene rahvusest Riia linnapea peale iseseisvuse taastamist 1991. aastal.  Linnarahva toetus on tal 
võimas, 2010. aasta detsembris usaldas teda 73% linna elanikest. Kellest on jutt? 

107. Selle prantsuse füüsiku (1785–1845) järgi on nimetatud termoelektriline nähtus, mis seisneb kahe 

erisuguse elektrit juhtiva aine liitekoha soojenemises või jahtumises (olenevalt voolu suunast) seda 
läbiva elektrivoolu toimel. Sellel põhimõttel töötabki termoelektriline külmik. Pooljuhtkülmikud 
alandavad temperatuuri mitukümmend kraadi, tarbides vaid mõnevatist võimsust. Neid kasutatakse 
füüsikas, meditsiinis, bioloogias. Mis nime see prantsuse füüsik kandis? 

108. Küsime moodustusviisi järgi eristatud häälikurühma, mille alaliigid on sibilandid ja spirandid 

(ehkki viimaseid käsitletakse mõnikord ka küsitavate sünonüümina). Definitsiooni järgi on need 
häälikud, mille moodustamisel õhuvool tekitab häälduselundite kujundatud ahtuses pideva kahina, st 
nende moodustumisel on õhuvool häälduselundite poolt kitsendatud. Eesti keeles on neid kokku 6, 
millest 1 heliline ja 5 helitud (sh üks palataliseeritud). Enim oli tänaseks juba väljasurnud ubõhhi keeles 
– 27. Vastata võib nii eestikeelse kui ka võõrsõnaga. Mis häälikurühm? 

110. Kuuldav lugu “You Suffer” on kantud Guinnessi rekordiraamatusse kui lühim helikandjale salves-

tatud lugu. Ansambel on korduvalt Eestis esinenud, kusjuures esimesel korral – 1994 Rock Summeril – 
tekitas elevust nende kaklus Vene ametivendadega ansamblist Korrozia Metalla. Kuuldavasti seetõttu, 
et inglased pidasid kõigist vene kolleegide poolt harrastatud pahedest nagu pornograafia, 
narkootikumid, alkohol, satanism ja fašism, vastuvõetamatuks just seda viimast. Mis ansambel? 

109. Mis koeratõug on pildil? Teisel pildil näete tema otseseid eellasi Egiptuse hauakambri seinal 

aastast 2100 eKr. Tegemist on ühe vanima koeratõuga, mis inimese käe all on välja arenenud. 



 

 

111. Kui pealtpanekuvõistlustel on donkamised üle meeste juba 

tavaliseks muutunud, siis mängus tehtud sarnased sooritused pälvivad 
laialdast tähelepanu. Eriti, kui see juhtub olümpiamängude 
finaalturniiril ning “posterile naelutatakse” 2.18 pikk mängumees. Kes 
on see Vince Carteri “ohver” Sydney olümpia päevilt? Tänavu karjääri 
lõpetanud mängumees draftiti ka NBA-sse, ent ühtegi mängu ta seal 
pidada ei jõudnud. Kogu klubikarjääri Euroopa tippliigades mänginud 
palluri karjääri jäävad meenutama Sydney olümpiahõbe, 2005. aasta 
EM pronks ja kaks Koraci karikasarja võitu. 

112. Kuidas nimetatakse filme, milles näidatakse tegelas(t)e reaalset 

piinamist ja tapmist? Sinna alla ei kuulu dokumentaalfilmid ega 
uudisklipid, milles keegi tapetakse. Küsitava žanri filmide eksis-
teerimist pole suudetud ümberlükkamatult tõestada, isegi kõige 
verisemad kinodesse jõudnud filmid (nagu jaapanlaste “Guinea Pig” jt) 
on lavastatud eriefekte kasutades. 1997. aastal valminud filmis “The 
Brave” kehastab Johnny Depp töötut meest, kes müüb ennast selliste 
filmide tegijatele, et saadud rahaga aidata oma pere paremale järjele. 
Jaapanlastel on selle žanri kohta olemas oma nimetus – hei.  

113. Näete piltidel oma maa ühe tuntuma kunstniku autoportreed ning kahte maali südamelähedasel 

teemal. Ta ongi üsna hästi tuntud kui veesillerduse ning katmata kehaga naisterahvaste meisterlik 
kujutaja (ehkki on jäädvustanud muudki – näiteks kolme USA presidenti). Neljas pilt on lisatud seetõttu, 
et sellel näha olev ujumishuviline naisterahvas kannab kunstnikuga sama perekonnanime, Tegu on 
paraolümpiate edukaima medalivõitjaga kellel on väärismetalli rohkem kui edukuselt kahel järgmisel 
kokku. Aastail 1980–2004 võitis ta ujumisbasseinis kokku 55 paraolümpiamängude medalit, sh 41 kulda 
(näiteks 1988 Soulis 12). Mis on nende kahe ühine perekonnanimi? 

115. See vapp kuulub Suurbritannia meretagusele alale Lääne-Indias, kus 

Eesti kodanik võib viisavabalt viibida 30 päeva. Rahaühikuna käibib seal 
USA dollar ning elanikke on mõnikümmend tuhat (seejuures üsna suur osa 
neist on õhinal haaratud ühinemisideest Kanadaga). Ammustel aegadel olid 
sel saarterühmal põlisasukaiks tainod, kes hiljem tõrjuti kõrvale kariibide 
poolt. Selle maa päritolu on näiteks nii käsisae abil mängitav ripsaw 
muusikastiil kui ka 2009. aasta NBA meister Trevor Ariza (kelle ema Lolita 
oli kunagine saarte iluduskuninganna). Mis maa? 

114. Millise mäestiku osa on Gibraltari kalju? Selle 630 km pikkuse ja kuni 160 km laiuse mäestiku 

kõrgeim ahelik on Sierra Nevada ning mäestiku nimetusena on kasutusel vähemalt kaks varianti. Meie 
küsime seda, mis langeb kokku sealkandis paiknenud Rooma provintsi omaga!  



 

 

116. Leedu üks rahvuskangelasi on kõikvõimalike kõr-

gete autasudega pärjatud hulljulge vigurlennuäss, kelle 
kaubamärk on Vilniuse kümne silla alt läbikihutamine. Ka 
pea alaspidi, kui vaja. Ta kasutab lennukeid Su-26 ja Su-
31 ning on sündinud 1952 Siberis (kuhu tema vanemad 
olid küüditatud). Koos oma trupiga “Air Bandits” on ta 
korduvalt esinenud ka Eestis. Ellu on ta jäänud (paar 
korda üsna napilt) enda sõnul naise kiuste, kes muidu 
kogu ta raha päriks. Kes on see õhukaskadöör? 

117. Seda nähtust tuntakse juba ammu. Ametlikult 

nimetatakse seda “paramneesia”. Laiemalt tuntud 
termini, mida ka küsime, võttis kasutusele Émile Boirac. 
Arvatakse, et ligi 70% inimestest on nähtusega tuttavad. 
Seda on kirjeldanud Charles Dickens, Nathaniel 
Hawthorne, Walter Scott, Carl Jung jt. Küsitav nähtus on 
ka paljude laulude teemaks/pealkirjaks, näiteks Crosby, 
Stills, Nash & Young (1970), Dionne Warwick (1979), Iron 
Maiden (1986), Luna Sea (1992), Steve Hackett (1996), 
Beyoncé Knowles (2006). Mis termin? 

118. Lisatud koodilõik on näide peaaegu 40 aastat tagasi loodud 

programmeerimiskeelest. Predikaatloogikal põhinev keel on üks 
tuntuimad deklaratiivseid keeli. Tehisintellekti rakenduste prog-
rammeerimiseks sobiv keel leiab enim rakendust loomuliku keele 
analüüsis. Mis keeles on kirjutatud näitena toodud suurima 
ühisteguri leidmise programmijupp? 

120. See Montenegrost pärit kommunist istus esimest korda poliitiliste vaadete pärast kinni 1933–36, 

tõusis Teise maailmasõja partisanivõitluses Josip Broz Tito lähimaks kaasvõitlejaks ning Jugoslaavia 
kommunistide peamiseks ideoloogiks, kelles nähti Tito järglast. Siis sai temast teisitimõtleja ja süsteemi 
kriitik, kes 1954 visati partei keskkomiteest välja ja pandi 1956 kinni. Vanglas (1956–61 ja 1962–66) 
jätkas kommunistlikku režiimi paljastavate teoste kirjutamist. Neist esimene – “Uus klass : 
kommunistliku süsteemi analüüs” (1957) – tõlgiti rohkem kui 40 keelde ja tegi autori läänes tuntuks. 
Järgmised menukid – “Vestlused Staliniga” (1962) jt – kinnistasid läänes tema dissidentliku märtri 
staatuse. Kes (1911–1995)? 

119. Selles 20. novembril 1759 toimunud merelahingus võitsid inglased admiral Edward Hawke'i 

juhtimisel prantslasi ning sellega kindlustas Inglismaa oma ülemvõimu Põhja-Ameerikas ja Indias. 
Lahing erines teistest purjelaevade ajastul peetud tuntud merelahingutest selle poolest, et peeti 
tormisel merel, kuna üldiselt ei saanud purjelaevad tormisel merel lahingut pidada. Lahing on ajalukku 
läinud Prantsusmaa rannikul samanimelise poolsaarega piirneva lahe järgi, kus see peeti. Sõjaajaloolase 
John Keegani poolt ajaloolise tähtsuse järgi koostatud merelahingute pingereas paikneb see lahing 
Salamise, Lepanto ja Armaada alistamise järel neljandal kohal. Mis lahing? 



 

 

121. Kuidas nimetatakse 1883. aastal disainitud püssikuuli tüüpi, millele on omane suurem lennukiirus, 

läbimisvõime ja mehaaniline tugevus, samas väiksem püssirauda kulutav toime ja kinnikiilumise oht? 
Ainsaks puuduseks on see, et kuulid läbivad inimkeha liigagi kergelt ega pruugi seega vaenlast kohe 
peatada või pikali lüüa. Selle probleemi lahendamiseks on osal kuulidest nihutatud raskuskese. 1987 
jõudis kinodesse samanimeline sõjafilm, mis sai vaid ühe Oscari nominatsiooni, kuigi kuulub omas 
žanris kõrgeimalt hinnatute hulka. 

122. Tegemist on Lõuna-Prantsusmaal ja Põhja-Hispaanias levinud 6/8 taktimõõdus rahvatantsuga, 

mida tantsitakse suurte pühade puhul tänavatel. Mehed ja naised moodustavad vaheldumisi käest 
kinni hoides ahela. Tantsu saadavad vile (galoubet) ja tamburiin (tambourin). Kunstmuusikas on seda 
tantsu kasutanud näiteks Bizet (süit “L’Arlesienne”) ja Tšaikovski (“Uinuv kaunitar”). Mis tants? 

123. Kes on selle disainiklassikasse kuuluva  lambi (↙) autoriks? Oma initsiaalidega nimetatud mitme 

kontsentrilise pinnaga lampideseeriale pani see Taani disainer ja arhitekt aluse juba 1926 aastal. 
Nähtavat funktsionalismi ikooni peetakse tema ühtlase valgusjaotuse tõttu ideaalseks koduvalgustiks, 
seetõttu on ta enam kui 50 aastat pärast loomist endiselt tootmises. Väidetavalt olla pooltes Taani 
kodudes selline lamp olemas. 

125. Ja nüüd üks küsimus, mis puudutab mälumängust tunduvalt pahelisemat vaba aja veetmise vormi 

– hasartmänge. Kes vastust teab, paneb kohe kirja; kes ei tea, mõtleb loogiliselt; kes jõuab, arvutab 
välja ... Milline on ruletilaua kõigi numbrite summa? Aga korrutis? 

124. Võiks ju teada, kes seda maailma juhivad. Ja üht sellist tüüpi näetegi pildil. Muidu avalikkuse 

tähelepanu vältiv mees tegi 27. aprillil 2011 ajalugu, andes esimese pressikonverentsi tema juhitava 
asutuse 97-aastase ajaloo jooksul. Kes (↗)? 


