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1. Soojaks sissejuhatuseks ja (punkti)arve avamiseks üks kergemat sorti küsimus… Esimesed 

sellelaadsed asutused avati 500 või rohkemgi aastat tagasi Idamaades, nii näiteks võisid Türgis 16. 
sajandil seda külastada ainult mehed ning pakutav pidi seal olema must kui öö, kuum kui põrgu ja 
magus kui armastus. Euroopas hakati neid asutusi avama 17. sajandil. Mis asutusega on tegemist? 
 
 

2. Hiljaaegu osales Tallinnas suurel pokkeriturniiril imekaunis Fatima Moreira de Melo Hollandist. 
Tema visiit äratas põgusat huvi ka meedias, ehkki – kui juuresolevaid pilte vaadata – oleks seda 
tähelepanu võinud olla veel rohkemgi. De Melo pole spordis sugugi tundmatu. Põhialalt on tal 
kaukas täiskomplekt olümpiamedaleid (pronks 2000, hõbe 2004, kuld 2008), MM-kuld (2006) ja 
kaks hõbedat ning hulk muid tiitleid, nt kolm võitu mainekalt Champions Trophy turniirilt (2000, 
2005, 2007). Ala tegi 
olümpiadebüüdi 1908. aastal, 
rahvusvaheline alaliit ühendab 
127 riiki (ka Eestit) ja selle 
peakorter asub Lausanne’is. 
Mis alal on olümpiavõitjaks 
tulnud Fatima de Melo? 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. See õhujuurtega igihaljas võhaline on meie maile jõudnud 
Ameerika troopikametsadest. Tuntud toataim, mille toores vili 
võib osutuda mürgiseks. Paljud usuvad, et selle suured nahkjad 
hõlmised lehed imevad temaga samas ruumis viibijailt energia 
ja jõu ära. Küllaltki vähenõudlik, talub hästi hämarat ning 
pikemaid kuivaperioode. Võib kasvada mitme meetri kõrguseks 
ning vajab ohtralt kasvuruumi ja toestust. Spordisõbrale võib 
taimerägastikus teed juhatada üks 1990. aastatel Eesti mv 
medali võitnud jäähokiklubi. Mis taim? 

 
 
 

4. 2006. aastal avati üks uus nimekiri. Esimesena kanti nimekirja objekt, mida me kõik olime senini 
teadnud kuuluvat ühte teise seltskonda. Tänaseks kuuluvad uude nimekirja veel Ceres, Eris, 
Makemake ja Haumea. Mis objektiga see nimekiri avati? (Kui panete kirja nimekirja üldnimetaja, 
saate ühe punkti.) 
 
 

5. Londonis 19. sajandi lõpus tegutsenud hambaarsti Woolf Krauzet peetakse ühe tänapäeval paljudel 
spordialadel kasutatava vidina väljatöötajaks. Asi ise on küll pisike, kuid tulu arvatakse sellest palju 
tõusvat. Spordialade ring, kus seda kasutatakse, on üha laienenud ning mitmelgi puhul on see lausa 
kohustuslik. Veel mõned nädalad tagasi oli üks selline ka meie näitusel veepalli „basseinis” 
külastajaile uudistamiseks väljas, kuid praeguseks soovis omanik seda juba tagasi. Millest on jutt? 
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6. Küsime lontkõrvaliste küülikute üldnime. Vanimate koduküülikute hulka kuuluvaid lontkõrvu 
leidub loomulikult väga erinevaid tõuge (prantsuse ..., inglise ..., hollandi ... jne), enamasti on tegu 
tugeva kerega raske lihaküülikuga, mis võivad kasvada kuni 7-8 kg raskusteks. Esinevad eri 
värvitoonides ja erineva kõrvapikkusega, sobivad ka lemmikloomadeks. Loodetavasti ei liigu teie 
mõtted küsitava termini otsingutel vanadele meestele, küll võib aga abi olla teadmisest, et 
loomariigis tuntakse sama termini all veel ka jäära. Mis termin? 
 
 
 

7. Tänu tublidele teadlastele on võimalik kasulikku rakendust leida vist küll millele iganes. Nii näiteks 
tuli Harvardi tudeng Mike Mazzotta ideele kasutada energiaallikana ………….... Nüüdseks ongi 
Cambridge Park (USA, Massachusetts) koht, kus vastava toitega gaasilampe katsetatakse. Uudse 
tehnoloogia üheks osaks on maa-alused käärituskambrid, kus protsessi liikumapanevaks jõuks on 
anaeroobsed bakterid. Selle tulemusena eraldub metaan, gaas tõuseb toru mööda üles 
tänavalaternasse ning põleb seal nagu “igavene tuli”. Küsime – mis tuleks kirjutada punktiirile 
ehk mis on see salapärane ja samas pargis leiduv tooraine, millest valgust toodetakse? 
 
 
 

8. Kes? See 1953. aastal sündinud mees on enda kohta öelnud, et ei karda järske pöördeid elus ja seda 
kinnitab ka tema elukäik. Ta on veetnud pikki tunde tuhandete silmapaaride ees, olnud ajakirja 
peatoimetaja, ärimees, kirjamees, kohaliku tasandi poliitik jne. Suure osa tema loomingust 
moodustavad näidendid, mida on lavastatud mitmetes Eesti teatrites (“Reis Sotapota maale”, “Vana 
Toomas”, „Muulane ja kohtlane ehk Hullu lehma tõbi” jt), lisaks on ta kirjutanud libreto Urmas 
Sisaski rock-ooperile „Valge Daam” ning mitmeid romaane (nt eripreemia kirjastuse Tänapäev 
2009. aasta romaanivõistlusel, kus osales eluloolisel ainesel põhineva romaaniga “Poiss sai 50”). 
 
 
 

9. Ilmselt pole meie seas kedagi, kellel poleks olnud kokkupuudet alkoholiga. Valemeid küsima me ei 
hakka, küll aga seda, mis keelest üldise arvamuse kohaselt sõna ‘alkohol’ käibesse on tulnud? 
 
 
 

10. Soomes Pelkosenniemil on peetud MM-võistlusi (rahvusvahelise lühendiga WMKC) ühel lõbusal ja 
seltskondlikul alal, kus puuduvad piirangud vanuselise, soolise, usulise ja rahvusliku kuuluvuse 
osas ning ka eelnevate treeninglaagrite läbimine pole vajalik. Sellel alal saab püstitada ka rekordeid 
– Guinnessi rekordite raamatus oli maailma tippmargiks märgitud 17-aastase Harri Pellonpää 
tulemus 21, mille ta saavutas 1995. aastal 5 minuti jooksul. Tänavu suvel õnnestus aga Tartu 
lähedal peetud Eesti meistrivõistlustel püstitada uus rekord 24, millega sai hakkama Rein Leib 2 
minuti jooksul. Mis ala? 
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11. Ta elas Galilea järve ääres ja tema tegelik nimi oli Siimon. Ühel kenal päeval, kui ta kala püüdis, 
pöördus Jeesus tema poole ning kutsus oma jüngrina ”püüdma inimesi”. Algselt suhtus ta pagana-
misjonisse väga skeptiliselt, aga hiljem aktsepteeris ka ümberlõikamatute kirikusse kuulumist. 
Pärast Jeesuse surma (ja ülestõusmist) sai temast Jeruusalemma kristliku koguduse juht, kes 
esimesena paganatele jutlustas ning paljusid neist kristlusse pööras. Tõsi küll, veidi enne seda 
jõudis ta ühe öö jooksul (enne kuke kiremist) Jeesuse kolm korda maha salata... Legendide kohaselt 
löödi ta risti pea alaspidi, kuna ta ei soovinud surra samamoodi nagu Jeesus. Kes? 
 
 
 

12. Lauluviisi on lahti löönud üks vahva sell, kelle  
pillimängu ajalugu on küll pikk, ehkki tegu pole 
tema peamise sissetulekuallikaga. Kes laulab? 
 
 
 

13. Eestist kuulub UNESCO maailmapärandi nimekirja teatavasti 
Tallinna vanalinn, kuid see pole sugugi kõik. Kes oskab leida Lääne-
Virumaalt Võivere veski ning veski lähedalt sirelipõõsa, võib samuti 
kinnitada, et on külastanud UNESCO maailma kultuuripärandi 
objekti. Tõsi küll, mättakihi alt pole pärandit ennast näha, kuid 
peidus oleva kivilasu näol on teadusajaloolises plaanis tegu 
harvaesineva tehnoloogilist laadi ning väga rahvusvahelise 
mälestusmärgiga. Praeguse seisuga tuleks selle pärandiga seoses 
mainida 34 punkti kümnes riigis (Eestis veel nt Simunas) ning 
sellest võiks küll juba piisata, et teie käest küsida – millega on tegu? 
 
 
 

14. Selle eestikeelse raamatusarja esimene raamat ilmus 1994. aastal ning kui uskuda kirjastuse 
kodulehekülge, siis nägi käesoleval aastal trükivalgust sarja 120. raamat. Raamatute 
kaanekujunduses on läbi aastate domineerinud must värv. Mis sari? 
 
 
 

15. Üks korvpalliküsimus. Küsime piltidel olevat vallatut kahupead, kes kollektsioneerib tiitleid nagu 
mõni teine mees suveniirtaldrikuid. See 1982. aastal sündinud mängumees on juba jõudnud tulla nii 
Leedu, Iisraeli kui ka Hispaania korvpallimeistriks, võitnud Balti liiga ja ULEB karika ning 
korjanud pronksid nii EM- kui ka MM-võistlustelt. Kes on pildil? 
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16. Räägitakse, et pildil oleva proua võiduröögatused on teinekord nii ropud, et paneksid vanglarahvagi 
punastama. Aga võitnud on ta päris palju. Ta on kogunisti kolmekordne olümpiavõitja ja 
neljakordne maailmameister! Kes on see lihasekimp? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Küsime Eestis hinnatud õunasorti, mis kannab vikipeedia andmeil muudes keeltes päris uhkeid 

nimesid: nt Princesse Noble või English Pippin. Tegemist on vana ajaloolise sordiga, millel 
arvatavasti algselt oli saksa päritolu. Liivimaal hakkas levima 19. sajandil. Viljaliha tihe, on hea 
mahlaõun ja muidugi ka hea veiniõun  Mis õun? 
 
 

18. Näete pildil ühe rahvusvahelise ühenduse lippu. 
Selle ühenduse täpsest olemusest ning tegevusest on 
kohati raske aru saada. Ametlikult deklareeritakse 
oma eesmärkideks muuhulgas ülemaailmse rahu ja 
stabiilsuse saavutamist, inimõiguste kaitset jm 
üllaid põhimõtteid. Tegelikkuses valitsevad liikmete 
vahel päris teravad vastuolud, kusjuures paljude 
arvates peituvad vastuolude juured ühes liikmes, kes 
domineerima kipub. Ühendus on jätnud jälje ka olümpiaajalukku. Mis ühendusega on tegu? 
 
 

19. Oma debüüdi tegi see seltskond USA meedias 1988. aastal ja muutus kiiresti rahvusvaheliselt 
vägagi tuntuks. Tänaseks on võidetud mitmeid auhindu (nt mainekas Adamsoni auhind Rootsis) ja 
ollakse ülipopulaarsed nii siin- kui ka sealpoolt ookeane. Ametlik nimi on tänaseks küll muutunud, 
kuid Soomes tuntakse seda ikka Hannese, Hollandis Jan Jurki, Itaalias Eddie ja Taanis Erlingi nime 
all. Meie küsime, kuidas on Hannese nimi eesti keeles? 
 
 

20. Seiklusliku vaimuga reisihimulised noored Tony ja Maureen Wheeler avaldasid 1970. aastate alul 
oma hobist välja kasvanud raamatu, millest sai suisa bestseller. See innustas neid ärisse sukelduma. 
1972. aastal panid nad aluse oma firmale, mis on tänaseks meediaturul tugevasti laineid löönud, 
laienenud kõikjale maailmas ja esialgse ideega võrreldes rohkem mainstreamile suundunud. 
Köögilaua taga alustatud ettevõtmine on laienenud  internetti, telefoniteenustele, televisiooni jne. 
Trükiseid ja ajakirju antakse välja mitmetes eri keeltes. 2007. aastal müüsid Tony ja Maureen 
kolmveerand oma ettevõttest BBC-le. Mis ettevõte see on? 
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21. See kunagine kehalise kasvatuse õpetaja Nuiast (s 1954) on teinud head teaduskarjääri. Töötanud 
mõnda aega ka kergejõustikutreenerina Viljandis, asus ta hiljem tööle Tartu Ülikoolis, kus kaitses 
1987. aastal bioloogiakandidaadi kraadi füsioloogia erialal. Ta on juhatanud TÜ spordibioloogia ja 
füsioteraapia instituuti ning on aastast 2002 TÜ kinesioloogia ja biomehaanika professor. EOK 
teadusnõukogu liige, avaldanud ligi 400 teaduspublikatsiooni. Peamised uurimisvaldkonnad on 
närvi-lihassüsteemi adaptsioon kehalistele koormustele, lihasväsimus, laste motoorika areng, 
motoorse võimekuse muutused vananemisel, liigesevigastused, osteoartroos ja füsioteraapia. Kes? 
 
 
 

22. Pildil on barretina, katalaani päritolu artisti Jaume Marquet i Coti 
esinemisriietuse lahutamatu osa. Mehe arvukad fännid saavad sellise 
tema kodukalt soetada kõigest 13 euro eest. Barretinat kandes on 
lustakas katalaan vallutanud teleekraane vist küll kogu maailmas. 
Muuhulgas on ta jõudnud Ungari TV ilmastuudiosse, stiilse 
vahepala pakkus ta publikule 2007. aasta ragbi MM-finaalis jne. 
Maailm tunneb teda muidugi tema kunstnikunimega. Mis on 
Jaume Marquet i Coti kunstnikunimi? 
 
 
 
 

23. Mis aasta? 
 Nobeli kirjanduspreemia pälvis Mihhail Šolohhov 
 Sündisid Monaco printsess Stephanie, J.K Rowling, Katarina Witt, Anna Levandi... 
 Surid Winston Churchill, Albert Schweitzer, Le Corbusier, Anna Raudkats ... 
 USA lähetas Vietnami esimesed võitlusüksused ja alustas ulatuslikku pommitamist 
 Iseseisvusid Gambia, Maldiivid, Singapur ja Rodeesia (Zimbabwe) 
 Maailma parimaks sportlaseks (ISK) valiti Ronald Clarke, Eesti parimaks Toomas Leius 

 
 
 

24. Esimesena suutis seda 1975. aastal Petr Kratky Tšehhoslovakkiast ja hiljem on seda tehtud 
regulaarselt. 2009. aastal jõudis näiteks sihile Michael Schrader Saksamaalt, aga läbi aegade on 
seda suutnud veel mitmed: Thierry Dubois Prantsusmaalt, Josef Zeilbauer Austriast jne. Kahel 
korral ka üks Eesti mees. Uuesti saab seda üritada 2011. aasta maikuus. Mis saavutus? 
 
 
 

25. 1940. aastatel pidi rühm teadlasi Stalini käsul leidma ja avama ühe XIV sajandi teise poole vägeva 
sõjapealiku haua. Sealt matmispaigast leiti legendi kohaselt ähvardused: ”kui ma tõusen (taas), siis 
väriseb maailm” ning ”kes iganes avab mu haua, langeb hirmsama vallutaja alla kui mina”. Päev 
pärast Izvestijas ilmunud haua avamise teadet puhkeski Suur Isamaasõda. Vahetult pärast kunagise 
suurmehe ümbermatmist (kõigi islami traditsioonide kohaselt) toimus aga sõjas pööre ja võideti 
Stalingradi lahing. Kes oli see suure mõjujõuga mees minevikust? Too hirmuvalitseja olevat 
lasknud torne ehitada pealuudest ja karistanud vaenlasi alati karmilt. Selle tulemusena oli tema riik 
ta isikuga nii lähedalt ühendatud, et ei võinud temata kesta ning hakkas hääbuma kohe pärast 
valitseja surma XV sajandi algul. Muide, kirjandusest on teada ka üks selle mehe nimekaimust 
tegelane, punaarmeelaste perede tugiisik. Niisiis – kellest on jutt? 
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26. Kes on need kaks spordivaldkonnas uudisekünnise ületanud nimekaimu? Neil on kahe peale 
kokku 12 olümpiamängude medalit 
(sealhulgas 8 olümpiakulda), neil on 
täpselt sama ees- ja perekonnanimi ning 
oma põhitegevuse juures on need 
naisterahvad suhteliselt napilt riietatud. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. See pildil olev TpedI haridusega kunstnik (s 1960), aktiivne näitustel esineja, harrastab muusika 
saatel avalikku maalimist. Ka kunstiõpetajana töötanud mehe töövõtted on atraktiivse 
kunstiõppemeetodina pälvinud rohket tunnustust. Peamiselt esineb ta loomingulise kollektiiviga 
Trio Fragile (lisaks kitarrist Robert Jürjendal ja trummar Arvo Urb). Esinetud on nii Eestis kui ka 
raja taga. Loomingu vormiks on muusikast inspireeritud maalimine, kusjuures ühise inspiratsiooni 
viljad on jõudnud ka mitmele heliplaadile ja filmilindile. Kes? 
 
 

28. See on originaalselt indiaanikeelne termin, millega tähistatakse kaua säilivat lihakonservi, mis 
koosneb kuivatatud ja peenestatud lihast, sulatatud rasvast ja maitseks lisatud marjadest. 
Asendamatu kaaslane pikkadel retkedel ja ekspeditsioonidel. Kuidas siis sellist toitu nimetatakse? 
 
 
 

29. Kuulete üht Rein Rannapi helitööd “Ruja” esituses.  
Kes on laulu sõnade autor?  
 
 
 
 
 
 

30. Üks küsimus, mida hakatakse kindlasti 
tihti küsima ja mida tõenäoliselt on ka 
juba küsitud: millise riigi koondis ei 
kaotanud tänavusuvisel LAV-is peetud 
jalgpalli MM-võistluste finaalturniiril 
ainsana mitte ühtegi mängu? 

 
 

"Armas sõber Pimbo-Pambo, 
saatsin sulle palmiviina. 

Mõtle, mis mul saatnud piina: 
viina tõi sul ilus Odu - 
tüdrukut ei tule kodu? 

Kas sa viina kätte saanud?" 
 

"Saanud, joonud, armas Kambo! 
Ole terve - ah, vaat seda, 
eksitus, näe, ütlen sulle - 

mõtlesin, et kõik on mulle: 
viina mina ära jõin, 

tüdruku siis pääle sõin. 
Tervitusi saadan sulle." 
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31. Esimesed sellelaadsed asutused on teada kaugest-kaugest ajast ja siis olid need tihedalt seotud 
pühakodadega. Üks sellise asutuse teenistujaid Šamhat on tegelaskujuks nt Gilgamešis. Kreekas 
nimetati templite niisuguse „osakonna” personali hieroduulideks ( ). Tänapäeval leidub 
huvilistele üle ilma mitut tüüpi asutusi ning mõnede puhul on täpne nimetus raskesti määratletav. 
Nii pakub Nevada osariigis Beattys asuv ettevõte lisaks põhitegevusele ka tasuta bensiini: iga 300 $ 
teenuse ostmise eest saab klient pealekauba tšeki 50 $ eest autokütusele. Lähimaades rändajaile: 
leedu keeles kõlab see vie�šnamis; tšehhi keeles nev stinec ja türgi keeles genelev. Millest on jutt? 
 
 
 

32. Üks tänaseks meie hulgast lahkunud Eesti teadlane muutis oma perekonnanime Sits ära Väinameres 
asuva 20 hektari suuruse asustamata laiu järgi. Laiust edela suunda jääb madal ning piklik 
Sipelgarahu ning põhja poole kormoranide koloonia poolest tuntud Tondirahu. Kes oli see 
teadusemees või mis nime kannab see laid? 
 
 
 
 
 
 

33. Küsime 2001. aastal loodud vahva nimega 
väravpalliklubi, mis on alates debüüdist Venemaa 
meistrivõistlustel olnud jagamatu meistritiitli omanik. 
Märkimisväärsemad saavutused rahvusvahelisel areenil 
on 2006. aasta EHF karikasarja võit ja osalemine 2010. 
aasta EHF Champions League Final Fouris. Näete pildil 
ka klubi logo. Aga kui te käsipallivihjetega hätta jääte, 
võite ju vastust otsida hoopis mujalt, näiteks kirsiaiast! 
Seega –  mis nimeline klubi? Õige linna eest 1 punkt! 
 
 
 
 
 

34. Eestlased ja soomlased on teatavasti hõimuvelled ja hirmkõvad spordi-usu-kummardajad. Kuid mis 
aastal ja mis spordialal juhtus seni viimast korda nõnda, et hõimuvelled olümpiamängudel 
üheskoos esikolmikusse jõudsid? Omavahelises paremusjärjestuses tuli eestlasel seejuures paraku 
põhjanaabri paremust tunnistada. Olgu veel öeldud, et medalirõõmu tõi see võistlus ka poolakatele. 
Pange kirja nii aastaarv kui ka spordiala! (1 õige = 1 punkt). 
 
 
 
 

35. 2005. aastal kerkis USA rikkamate inimeste edetabeli esikümne piirile 1973. aastal Moskvas, 
matemaatikute Mihhail ja Jevgenia Brini peres sündinud Sergei Brin. 2008. aastal hindas 
majandusajakiri Forbes tema varanduseks 18,7 miljardit $ (möödunud aastal küll veidi vähem). 
Oma varandusele pani Sergei aluse 1998. aastal kui üheskoos oma Stanfordi ülikooli 
õpingukaaslase ning sõbra Larry Page’iga loodi üks firma, mille tegevus (nagu isegi arvata võite) 
on vägagi edukaks osutunud. Mis firma loojad on Brin ja Page? 
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36. Selle, maailma ühe kaalukaima teadusajakirja esimene number nägi trükivalgust 1869. aastal. 
Asutajaks ning esimeseks toimetajaks oli Inglise füüsik Joseph Norman Lockyer. Igal nädalal 
ilmuvasse ajakirja artikliga pääsemist loetakse väga prestiižseks, see tagab avaldajale suure viitajate 
ringi ning kaugelt oma uurimisvaldkonna piiride ulatuva tuntuse. Aeg-ajalt on sellesse žurnaali 
jõudnud ka teadustöid Eestimaalt. Mis ajakiri? 
 
 
 
 

37. Koos äärelinnadega mahutab see 1191. aastal rajatud ja ebaõnnestunult olümpiakorraldajaks 
kandideerinud linn ligi 350 000 elanikku. Asub Aare jõe kallastel ja selle vanalinn on kantud 
UNESCO maailmapärandi nimekirja. Siin asub ka Einsteini muuseum, sest just siin nautis Einstein 
1905. aastal oma imelist aastat (annus mirabilis), formuleerides murrangulise relatiivsusteooria. 
Konsultatsioonifirma Mercer uuringu põhjal on tegemist elukvaliteedilt maailmas kümne parema 
hulka kuuluva linnaga. Siin on mängitud nii jalgpalli kui ka jäähoki MM-finaale ning just see linn 
võttis Tallinnalt üle iluuisutamise EM-korraldamise teatepulga. Mis linn? 
 
 
 
 

38. Eesti naiste võrkpalli on viimastel aastatel valitsenud kaks naiskonda. Kolmel viimasel aastal on 
need naiskonnad omavahel ka finaalis kohtunud, kusjuures kahel eelmisel aastal rändas võit 
Tallinna GMP-le. Tänavu kevadel pidi GMP aga finaalis tunnistama oma konkurentide paremust. 
Uue algava hooaja künnisel ongi paslik küsida, mis naiskond on valitsev Eesti meister naiste 
võrkpallis? Õige linna nimetamine toob teile 1 punkti! 
 
 
 
 

39. Keemiliselt on tegemist desoksüriboosist, lämmastikalustest ja fosforhappejääkidest koosneva 
polümeeriga. Puhas ... on happeline, toatemperatuuril tahke, suhteliselt pehme, värvitu või õrnalt 
violetja varjundiga, vees hästi lahustuv aine. Kuulnud oleme sellest ainest kõik, selle kohta on 
liikvel ka hulgaliselt legende. Teadjamad aga ei tahagi igakord selle aine kõiki kasutusvõimalusi 
tavainimestele avada. Mis aine? 
 
 
 

40. Üks rokilugu kah! Kuulete kahe rokipundi ühisversiooni Šoti punkansambli The Skids loost The 
Saints are coming. Ühisesitus pärineb ameerika jalgpalli meeskonna, tänavuse NFL Super Bowli 
võitja New Orleans Saints koduväljaku Louisiana Superdome taasavamiselt pärast orkaan Katrina 
poolt tekitatud purustuste likvideerimist (2006). Kes on esitajad? 

 
 
 
 
 
 
 



 
Teadlaste ÖÖ mälukas. Eesti Spordimuuseum, 24. september 2010. Vastused 
 
 
1. Kohvikud / DL 
2. Maahoki / KV 
3. Monstera / RM 
4. Pluuto, kääbusplaneedid / DL 
5. Hambakaitsmed / DL 
 
6. Päss / KV 
7. Koerajunnid / RM 
8. Mihkel Tiks / KV 
9. Araabia keelest / DL 
10. Sääsetapmine / RM 
 
11. Peetrus / RM 
12. Ronn Moss (Ronald Montague) / KV 
13. Struve geodeetiline kaar ehk Struve meridiaan / RM 
14. Öölane / DL 
15. Simas Jasaitis / KV 
 
16. Marit Bjørgen / RM 
17. Liivi Kuldrenett / KV 
18. SRÜ (Sõltumatute Riikide Ühendus) / DL 
19. Ernie (koomiks) / KV 
20. Lonely Planet / KV 
 
21. Mati Pääsuke / KV 
22. Jimmy Jump / KV 
23. 1965 / RM 
24. Götzise kümnevõistluse võitmine / KV 
25. Timur ehk Tamerlan (Lonkur) / RM 
 
26. Jenny Thompson (üks on USA ujuja, 8 x OV ning teine Wayne Rooney voodirõõm) / RM 
27. Tõnu Talve / KV 
28. Pemmikan / KV 
29. Juhan Liiv (“Aafrika mehed”) / DL 
30. Uus-Meremaa (tegi alagrupis kolm viiki ning järgmisse ringi ei pääsenud; hilisem 

maailmameister Hispaania kaotas aga alagrupi esimeses kohtumises Šveitsile) / RM 
 
31. Bordellid, lõbumajad / RM 
32. Erik Kumari / DL 
33. Tšehhovi Medvedi / KV 
34. 1968, tõstmine (Kaarlo Kangasniemi ning Jaan Talts) / RM 
35. Google / DL 
 
36. Nature / DL 
37. Bern / KV 
38. Viljandi Metall / KV 
39. DNA / DL 
40. U2 ja Green Day / KV 

  Küsimusi koostasid: Kalle Voolaid, Daimar Lell ja Rait Männik 


