
PAARISMÄNG, 12.12.2010 PIRITAL 
 

1. Kes on kunstnik? Büst „Loodus“ (1899–1900) kuulutati kohe naiseilu ideaaliks. 

       

2. Mis lill?                                                        3. Kes? 

 

              

 

4. Mis lind? 
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5. Kes on see teadlane? 

   
 

6. Millega on tegemist?    7. Keda on kujutatud? 

      

8. Kes?                       9. Kes? 

           

10. Kes?            11. Millise pealinna vapp? 
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12. Kelle mälestussammas see on? 

 

   

 

13. Mis lind?            14. Kes? 

   

 

15. Kes see on?     16. Mis taim? 

       

 

 



17. Mis seob neid kahte? 

   

18. Tegemist on esimese briti tanki emase ja isase eksemplariga. Mis nimetust kandis see tank? 

   

 

19. Kes on kunstnik?       20. Kes? 

               
 

21. Kes?               22. Mis nimetust kannab see kitsas riideriba    

                          liturgilise riietuse peal? 

 



          

 

23. Mis linnas asub see ehitis?           24. Kes on see muusa? 

       

 
 



25. Kes on kunstnik? 

      

 

  



45. KLOOSTRIMÄNG ; JÕULUMÄNG – INDIVIDUAAL , 12.12.2010 PIRITAL 

 

 

1. Tema koolivendade hulgas Vaste-Kuuste algkoolis oli ka Edgar Savisaar. Keskkooli lõpetas 

tervisehäirete tõttu 22 aastaselt, konservatooriumi astus 28 aastaselt. Ooperilauljaks ei saanud, 

sest hääleulatus ei olnud mitte nõutavad kaks oktavit vaid oktav ja terts. 

Kes see mitmesse kultuurivaldkonda jälje jätnud mees? 

 

2. 1917.a. leiutas Henri Chrétien sõjaväe sidesüsteemide tarbeks asja, mille tööd vaenlane ei 

saanud segada – katkestada. Aja jooksul on see natuke muutunud asjake läinud tsiviilkasutusse 

ning on alates 2011.a. vähemalt Eestis praktiliselt kõigile kohustuslik. Mis asi? 

 

3. Eesti lendsõna PUUPALJAS on suure tõenäosusega vene päritolu, sest venelastel on kõnekäänd 

“paljas kui …”. Mis puu on venelastel ajaloolistel põhjustel PUUPALJA võrdkuju? 

 

4. Maailmas on vaid viis riiki, mis korruptsioonitajumise indeksi CPI kohaselt 2010.a. praktiliselt 

korruptsioonivabad ( CPI  > 9,0 palli ); Eesti CPI = 6,5 palli, millega 26. kohal. Mis kaks mitte - 

Euroopa riiki mahub Euroopa põhjamaade kõrvale, tabeli väärikamate hulka? 

 

5. Üks antiikolümpial esinenud ala pole enam mahtunud tänapäeva OM - le, kuid esineb sama 

nime all Mitteolümpiaalade Maailmamängudel. Sel alal on tublimad olnud ladina- ameeriklased 

ning slaavlased. Mis antiikolümpia ala see on, mille järgmiste Maailmakarika võistluste 

korraldamise eest konkureerivad Kaasan ja ka Rakvere? 

 

 

 

6. See Novgorodi lähistel sündinud N. Liidu teeneline ms elas 35 aastat Eestis ja on 1997.a. 

maetud Kuremäe kloostri lähedale Raudi kalmistule. 1964.a.OM-l sai ümberlaskmisega 

“hõbeda”, 1968.a. OM-l pretendeeris jälle hõbemedalile, kuid ümberlaskmisel olevat teda rohu 

seest madu hirmutanud ning jäi neljandaks. Kes see 1962.a. laskmise maailmameister ja 1953.a. 

ENSV kergejõustiku kümnevõistluse meister oli? 

 

7. Reisimees ütleb NAVI meeldivuse kohta, et kui annad NAVILE sõrme, võtab terve käe. 

Lihtsama NAVI saab Eestis kätte 2000 krooniga ja kättesaadavamad mudelid on GARMIN, 

MAGELLAN, BECKER, CO CLEVER, PRESTIGO. Mis on NAVI? 

 

8. Tuleb valmis olla, et Potteri järel ründab meid uus nõiaarmee. Seitsmeraamatulise sarja esimene 

saadik “Wõlukunst” on juba kohal. Kes uus ambitsioonikas menuautor, 1952.a. sündinud 

inglanna? 

 

9. Mis riigi 4/5 elanike kodune keel on MINI keel? 

 

10. Muusika 

 

11. Kirjutatud , et 1189.a. tuli peale Jeruusalemma tagasivallutamist Saladinil teha korraldus, et 

Pärsiast toodaks kohale 500 koormakaameliga vajalik kaup normaalse elukorralduse 

tagamiseks. Sama lasi teha Muhhamed II 1453.a. peale Konstantinoopoli vallutamist.     Mis 

loodustoote pidid kaamelikaravanid vältimatult tooma moslemite kätte langenud linnadesse? 

 



12. Tänavuse juubilari Eesti Draamateatri staaţikaim naisnäitleja Ita Ever on trupi koosseisus alates 

1953.a. Kes ta pikima tööajaga meeskolleeg, ametis alates 1959.a.? 

 

13. Kujutleme olukorda karmis maailmas, kus lobasuid ei armastata. Boss ulatab alluvale vaikides 

väikese noa ja jupi nööri. Alluv annab mõni aeg hiljem aupaklikult kummardades ja vaikides 

väikese pakikese tagasi. Mis on paki sisu? 

 

14. Maailma pikim kahe riigi vaheline piir –8893 km on USA  ja Kanada vahel, sellest 2477 km 

Alaska osas põhja-lõuna suunalisena. Mis riikide vahel on pikim ühes tükis piir  –  6486 km ? 

 

15. 1941 - 1944 jätsid SAKSA võimud olude sunnil Eesti territooriumil kehtima ja kasutusse ühe 

tähtsa N. Liidu n.ö. kohaloleku tunnuse. Millest jutt? 

    

 

 

 

 

16. Alates 1587.a. kuni 1983.a. oli Vatikanis ametikoht PROMOTOR FIDEI (usu tugevdaja), mis 

kaotati Johannes Paulus II paavstiks saamise ajal. Selle ametikoha kaotamine võimaldas 

Johannes Paulus II teha ligi 1800 õndsaks – ja pühakuks kuulutamise, rohkem kui kõik eelkäijad 

kokku. Kes oli PROMOTOR FIDEI mitteametliku keelepruugi järgi? 

 

17. Mis Eesti mängufilm, milles tegid oma debüüdi Eve Kivi, Rein Aren ja ka tulevane filmikriitik 

Õie Orav ( siis Kaasik). Tõlgiks kutsutud Kaljo Kiisk tegi tahtmatu lavastaja – debüüdi, sest 

“välisabi” korras lavastajaks toodud Mihhail Jegorovile füüsiliselt kõik võtteplatsid ei sobinud  

ning lisaks oli ta alatihti “auru all”. Mis film? 

 

18. 300.a. eKr asutatud ajaloolise Makedoonia suurim linn sai nime Aleksander Suure õe järgi. Mis 

see tänapäeval umbes Tallinna mõõdus linn? 

 

19. Venemaal on u. 400 monolinna – iga kolmas – , mis sõltuvad ühest ettevõttest. Monolinnades 

elab veerand Venemaa elanikkonnast. Mis suurim monolinn, u. 0,7 milj. elanikku? 

 

20. .Muusika 

 

 

 

 

 

 

 

21. Kes see esimese eestlasena jääl 500 m kiiremini kui  40 sek. läbinud mitmekülgne mees, on ka 

jalgratta trekisõidus Londoni OM kandidaat? 

 

22. Miks teevad alanud BOEINGU uue põlvkonna reisilennuki DREAMLINERI ehk “ 787 ” 

testlennud murelikuks oma ala monopoolse firma ALCONA? 

 

23. 2010.A. PAAVST Benedictus XVI viienda ametiaasta täitumisel, käis kirikupea kõige 

katoliiklikumal Euroopa maal, kus ainsana EU riikidest keelatud nii abort kui lahutus ja 

katoliiklasi 94% elanikkonnast., kellest üle poole käib korralikult kirikus. Mis riik? 



 

24. Nendest kahest Eesti kultuuriloos paarisrakendis käsiteldavast mehest sai üks surma 1919.a. 

Ukraina segastes oludes, teine jätkas oma loometööd pikalt veel Türgis, Serbias ja viimased 15 

aastat New Yorki Planeerimisametis. Mehe matused peeti ta enda kujundatud N.Y. Manhattani 

Vene Õigeusu kirikus oktoobris 1958.a.  

      Kes need Eesti kultuurilukku jälje jätnud mehed? 

 

25. Taani rallisõitja Maurits Gatsonides leiutas oma tulemuste analüüsimiseks – parandamiseks 

1955.a. asja, mille nimetas GATSO. Mis see GATSO on, levinud 

  praeguseks kogu maailmas, pole saanudki eriti armsaks, kuid on kahtlemata vajalik? 

                       

 

26. Baltimaade suurim on Lätis Inćukalnsis . Idee on rajada lähedusse DOBELESSE maailma 

suurim, kuna võimalused olemas. See oleks isegi sada korda suurem Inćukalnsis olevast. 

Millega tegu? 

 

27. Kui Hannoveris toimunud 2010.a.maailma suurima vaibamessi lõpetamisel asjad kokku pakiti, 

siis selgus, et 24 Eesti firma NARMA LV vaipa on puudu. Ilmselt varastati need tootmise 

tehnoloogiast aru saamiseks ja lahti harutamiseks. See ainulaadne tehnoloogia on eestipäraselt 

UUSSIDUS, maailmakeeles NEWWEAVE. Mis Eesti väikelinnas väike, u. 50 töötajaga 

vaibafirma töötab? 

 

28. Kui kõige tuntuma (targema?) siniverelise ( täpsemalt helesinise  verega) PAULI kõik kolm 

südant 26.okt.2010.a. tuksumast lakkasid, siis oli tal teadagi – mis – asju kaheksa, kuid mida oli 

PAULIL üheksa? 

 

29. Teadusmees Günter von Hagen leiutas plastineerimise. Ta pakub oma töö vilju ka müügiks, 

70000 eurot eksemplar. Mida prof. Hagen plastineerib? 

 

30. Muusika 
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26. Tuntud Eesti romaani esimesed kümme peatükki avaldati 1940.a. VARAMU numbrites 

novellina pealkirjaga “Lahtiste allikate poole”. Romaan ilmus tervikuna 1941.a. sügisel nn. 

Saksa aja esimese romaanina teise pealkirja all. Kes kirjanik, mis romaan? 

 

27. Mida ühist tähistatakse USA-s mõistega Ivy League ning Suurbritannias terminiga Russell 

Group? 

 

28. Venemaa lõunapoolseim kuurort- sadamalinn on veerand kraadi Šotsist lõuna pool. Seal 10 km 

pikkune liivarand Šamorra, jalakäijate peatänav on Admiral Fokini puiestee, linnasüda on 

Sportivnaja kaldapealsel,  kus on ka linna parim hotell Hyundai. Kaugel pole Venemaa suurim 

autoturg Ţeljonõi Ugol. Kõigele sellele on parim vaade Egeršeldi poolsaare tipust. Mis linn? 

 

29. Sellele kergejõustikuga seotud omapärasele ilmingule ei ole ühest seletust, vahest – traditsioon. 

Kuni 1906.a. Ateena vahemängudeni toimus SEE kergejõustikus kreeklaste tahtmist mööda. 

1908.a. Londoni OM-l juba inglastele meelepäraselt, mis fikseeriti ka IAAF-I reeglites 1912.a. 

Millest jutt? 



 

30. Riigi rahvastikust 89% on põlisrahvusest, neist 89% on õigeusklikud. Mis riik see, kus      Vene 

Föderatsiooni järel kõige enam õigeusklikke? 

                        

 

31. Londonis Trafalgari väljakul on 1841.a. ehitatud tühi ratsamonumendi alus, nn FOURTH PLINTH, 

kus eksponeeritakse ajutisi kunstiteoseid – installatsioone. Kaasajal on see Londoni prestiiţsemaid 

avaliku ruumi kunsti objekte. Millise Inglise monarhi ehitamata jäänud monument on kaasaja 

teenistuses? 

 

32. Eesti silmapaistvamaid kergejõustikutreenereid sündis 1919.a. nimega Meinhard Klementsov. 

1938.a. eestistas nime. Kuna ta oli 1941.a. paar nädalat Tartus Karl Linnase 

“ümberkasvatuslaagri” teenistuses, siis jäi TÜ kehakultuuriteaduskonna lõpetanule must plekk 

külge. Kes see andekas treener, kelle õpilased olnud Rein Tölp, Raissa Ruus, Peeter Varrak, 

Toomas Turb jpt? 

 

33. Austusest Archimedese töö vastu  pii arvutamisel (lähendamisel) tähistatakse 22.juulil pii 

lähendi ( 22/7) päeva. Mis päeval tähistavad aga pii fännid “pii päeva”? 

 

34. Jaapani köögi aluseks on juurviljad, riis, mereannid. Juurviljadest on esikohal DAIKON, mida 

tarvitatakse sama palju kui teisi juurvilju kokku. Mis on meilgi kasvav DAIKON? 

 

35. Muusika 

 

36. 2010.a. mais hukkus Pärnu vallikraavi kaldakindlustustööde käigus ehitaja süül ( värske vee 

juurdevool suleti) ligi 30 tonni peamiselt ühte liiki kalu. 45.a. kaluristaaţiga Urmas Margus 

võttis asja südamesse ja kuna rahakott lubas, tellis skulptor Rait Pärgilt vallikraavi äärde 

peamise ohvri - kala peakujulise skulptuuri. Mis kalad need peamised surmasaanud olid, kes 

Eestis prügikala seisuses, kuid Soomes, Rootsis on neist konserve tehtud? 

 

37. 1955.a. sündinud tuntud mees on mänginud vähemalt üheksas filmis, mille pealkirjas on arv: 

Esimene surmapatt, Neli tuba, Viies element, Kuues meel, Üheksa jardi, Kümme jardi, 

Kaksteist ahvi, Oceani kaksteist, Kuusteist kvartalit. Kes näitleja, kelle ilmselt kaks tuntumat 

arvudega seotud filmi jäid nimetamata? 

 

 

38. Ühe Euroopa riigi suurim järv on 319 km2 suurune järveosa. Teisele riigile kuulub sellest 

järvest 168,5 km2 ja kolmandale veel 51 km2. Mis kolme riigi vahel jaotuv järv ning mis riigil 

sellest suurim osa? 

 

39. Liitumaks Eesti krooni leinakooriga, meenutame, et vahetult peale 20. Juunit 1992.a. oli ilus 

aeg: 

- päevalehed maksid 40 senti, 

- Eesti – sisene kirjamark maksis 10 senti, 

- Bussipilet Tallinnast Tartusse 7 krooni ja 50 senti. 

Kui suur oli peaminister VÄHI fikseeritud kuupalk? 

 

40. Muusika 
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ÜKSIKMÄNG 

 
PAARISMÄNG 

    

  

1 - 
25 pildid 

    1 Kalmer Tennosaar 1 Alfons Maria Mućha 

2 Helkur 2 Lupiin 

3 PÄRN ehk NIIN, viiskude materjal 3 Kate Blanchett 

4 Uus - Meremaa, Singapur 4 Karmiinleevike 

5 pankration 5 C. L. Berthollet ( KClO - B. sool ) 

6 Pavel Senitšev 6 MISTRAL, õhutõrjesüsteem 

7 Elektrooniline kaardisüsteem 7 I. Turgenev 

8 Angie Sage 8 Lazlo Birò 

9 Hiina Vabariik ( Taiwan ) 9 Fridrik Olafsson 

10 Vcole Porter, Night and Days 10 Ursula Andress 

11 
Roosivesi;paganlike jäänuste väljapesemiseks 
pühakodadest 11 TIRANA 

12 Tõnu Aav 12 
Boudicca monument; Westminster Abby 
juures 

13 Patustanud Yakuza väikese sõrme lüli 13 Suur - sarviklind; perekond maasarvik 

14 Venemaa - Kazahstan 14 Armin Hary 

15 
Kehtis ka Nõukogude rubla; kurss 1 idamark = 
10 rubla 15 Merileopard 

16 Saata advokaat 16 Vesikuusk 

17 Jahid merel, 1955.a. 17 
Gaga, vene leeles; eesti keeles Hahk ka 
holmivedjas 

18 Thessaloniki 18 Mark I ( Female ja Male) 

19 
Togliatti; Samara linnastu osa, enne 1964.a. 
Stavropol 19 V.G.Perov 

20 K.Stockhausen, Noorte laul 20 Charlton Heston 

21 Erik Idavain 21 Lars von Trier 

22 Uus lennuk plastkerega, mitte AL 22 Pallium; peapiiskoppide tunnus 

23 Malta 23 Casablanka 

24 
Insener Aleksei Bubõr ( 1876 - 1919) ja arhitekt 
Nikolai Vassiljev ( 1875 - 1958) 24 Erato ( kitaraga) 

25 Liikluskaamera 25 Claes Oldenburg 

26 
Looduslik maagaasihoidla; soola - ladestust 
tühikutes; 1. maht 2,5 miljardit m3 26 A. Gailit; Ekke Moor 

27 Lihula 27 Eliitülikoolid 

28 9 aju 28 Vladivostok 

29 Laibad; vesi ja rasvad asendatakse plastmassiga 29 Jooksudistantsid vastupäeva 

30 Taani keel 30 Rumeenia 

  
31 William IV 

  
32 Olav Karikosk ( 1919 - 1990 ) 

  
33 3/14 ehk 14. märts 

  
34 Valge rõigas 

  
35 P. Aimla sõnad, Kõige suurem sõber 

  
36 Viidikas 



  
37 Bruce Willis; Visa hing 2; Visa hing 3 

  
38 

Bodeni järv, suurim SAKSA, siis väikseim 
Austria osa Sveitš 

  
39 1600 krooni 

  
40 K .Kikerpuu, Taas punab pihlakaid 

 
 


