
Paikuse pildikas 2011 

1.  Näete fotodel 2008 aasta suvel avatud näitusekeskust, 
milline ühendab endas Soome meremuuseumi, kohalikku 
maakonnamuuseumi ja teabekeskust. Hoonel on pindala 
üle 15 000 m2 ja hoone läks maksma üle 48 miljoni euro. 
Tsunamit kujutava hoone arhitekt on arhitekt Ilmari 
Lahdelma. Mis linnas see keskus asub ja mis on selle 
nimi? 
 

 

 
 
2. Kui 2004 aastal valiti kõigi aegade suurimaid/tuntumaid 
soomlasi, siis sai maalil kujutatud kirvega talupoeg kõrge 14. koha, 
kohe Ville Valo ja Väino Linna vahel. 
Mehe ainsamaks vägiteoks olevat olnud see, et ta tappis oma naise 
valesüüdistuse tõttu järvejääl piiskop Henriku.Ajaloolased muuseas 
kahtlevad nii piiskopi kui ka tema tapja olemasolus tõsiselt. 
Küsitavat on hiljem hakatud pidama ka kangelaseks kui varajast 
võõrvõimu vastu võitlejat. Legendi temast kui võõra usu tõrjujast 
hoiavad au sees ka Soome uuspaganad.Mis on siis selle müütilise 
(anti)kangelase nimi? 
  

 
3. Vancouveri talimängudel tabas soomlasi pronksirahe. Ainsaks kirkamaks 
medaliks kui pronks osutus pildil oleva noormehe võidetud hõbe. Kes see 
mees on? (lohutuseks ega soomlased ise ka teda eriti enne seda OMi ei 
teadnud.) 
 

 

 

 
4. Näete osa ühe Soome partei logost. Eduskunta skeemil on 
nende partei kujutatud kollase värviga. Partei liider on 
praegu Soome kultuuri ja spordiminister. Mis partei? 
 

     

 

 
5. Kuulete esinemas üht soomerocki lipulaeva-1981 
asutatud ansamblit, mille vedaja on algusest kuni tänase 
päevani Olli Lindholm. Mis ansambel? 
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6. Kas tunnete ära fotodel oleva noore ohvitseri, kelle tegudest Kagu 
– Aasia, Etioopia ja Namiibia lapsevanemad siiani õhtuti oma lastele 
unejutte räägivad? 
 

 

 

7. Seltskonnaajakirjanduse andmetel on Brad Pittil 
viimasel ajal komme pildil olevat taime viinas leotada ja 
seejärel enne magamaminekut sellega siis maiustada. 
Kahjuks tekitab selline kooslus aga ohtralt kõhugaase, 
mistõttu Angelina on sunnitud magama mujal. Mis taim 
põhjustab Brangelina peres kodutülisid? 
 

 

 

 
8. Fotodel on 17 aasta vanusena üks praegustest 
(elu)stiiliikoonidest. Kes? 
 

 
9. Näete gruusia rahvuslikku grillkastet tkemali. Mis on tkemali 
põhiline lähteaine lisaks koriandriseemnetele, 
apteegitilliseemnetele, hakitud küüslaugule, cayennepiprale ja 
soolale? Traditsiooniline tkemali on just selline rohekas nagu 
piltidelgi näha aga valmistatakse ka punast tkemalit. Vastata on 
võimalik nii ühe kui kahe punkti vääriliselt.  
  

 

 
10.Fotol kujutatud kunstik loob oma teoseid eranditult kinnastatud 
kätega. Kes? 
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11. Fotodel olev mees on ainus näitleja, kes on 
mänginud rohkem kui ühes 11 Oscarit võitnud filmis 
ja teine näitleja Orlando Bloomi kõrval, kes on 
mänginud kahes filmis, mis on toonud sisse üle 
miljardi dollari. Tema tuntuimad filmirollid ongi 
kapten Smith „Titanicus“ ja kuningas Theoden 
“Sõrmuste isandas”. Oscarifilmidest on ta teinud kaasa 
veel “Gandhis“. Kes? 
  
 
12. Pildil kujutatud mees oli oma 30 eluaastaks tuntud kui 
Londoni parimaid silma ja nahaarste.Tripperit puudutavate 
käsitluste eest valiti ta 1775 St.Andrewsi ülikooli 
meditsiinidoktoriks.”Uurimus silmahaiguste olemusest, 
põhjustest ja ravist” aga tagas talle rahvusvahelise kuulsuse. 
Kes on see 1743 Shveitsis Boundrys sündinud mees, kellele 
sai teatud mõttes saatuslikuks ägeda dermatiidi 
raviprotsess? 
 

 

 
13. See enda suurepärasest välimusest paljugi hooliv mees, 
ütles viimaste sõnadena oma mahalaskmiskomandole 
väidetavalt -”Sõdurid täitke oma kohust! Sihtige südamesse, 
kuid säästke nägu! Tuld! Palju lahinguid võitnud mehele, sai 
saatuslikuks tema viimane Tolentino lahing. 
Kes? 
 
 

 
 
14. Kremli kääbuseid teab igaüks nii nime kui nägupidi. Idee järgi 
peaksime kõik teadma sel juhul ka seda meest, kes  konstitutsiooni 
kohaselt  peaks olema Putinistki kõrgema koha peal. Kes on 
Venemaa riigiduuma esimees aastast 2003?  Enne seda jõudis ta 
olla paar aastat ka Venemaa siseminister. 
 

 
 
15. Ka Eesti rahvas sai möödunud aastal veel enne 
euro tulekut näha ehtsat jumalapoega –imetegijat  
Koreast. 
Kes? 
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16. Küsin linna ja seda läbivat jõge. Linn oli Vancouverile tõsine vastaskandidaat saamaks endale 
2010 aasta taliolümpiat, kuid linnaelanike seas läbiviidud referendumi järel kandidatuurist 
loobuti.Linna soft- ja pesapallivõistkond kannab Cardinalsi nime. Ameerika jalgpalli team on aga 
Grizzlies. Linna läbiv jõgi kannab sellist nime, millise leiame põhimõtteliselt pea igast ristsõnast, 
kuid mina pole veel kohanud, seda küsimusena -jõgi .....s- . Linnas on umbes 125 000 elanikku, 
linnastus kokku aga üle 660 000.  Jõel on pikkust 295 km ja tegu on ühe suurema jõe 
lisajõega.Teisel fotol näete linnas asuvat kunstikeskust, milline kannab riigi ühe tuntuima kunstniku 
nime.(ka see nimi esineb ristsõnades keskmisest sagedamini) Nimetage linn ja jõgi. /Seekord 
kunstniku eest punkte ei saa - küll aga said mõned, hästi kunsti tundvad kilvarid tema eest samas 
saalis punkte mõned aastad tagasi).Ja viimaseks vihjeks eriti piduritele - Eestis on selle linna 
nimeline hotell. 

.   

 

 
17. Näete ühe linna vappi ja korvpalliklubi embleemi. Kossuklubi 
mängib Balti liigas  ja on seal pallivatest meeskondadest pärit kõige 
väiksema elanike arvuga kohast. Linna elanike arv on u 11 000. 
NSVLis oli küsitav linn ainus, kus ametlikult valmistati 
purilennukeid. Ja linn ongi tuntum rohkem lennundussportlaste kui 
korvpallurite seas. Mis linn?  

 

 
18. Fotol on näha enamvähem kõik ordulinnusest, mille olemasolu tõttu on 
Vastseliina linnus just vastne.Mis linnus? 
 

 

 

 
19. Näete ühe Anarioni poolt asutatud linna vaadet.Linna on 
kutsutud ka valgeks linnaks ja kuningate linnaks. Mis linn? 
 

 

 

 
20.Selle kindluslinna jaoks ei tahtnud II maailmasõda 
kuidagi lõppeda.12.septembrist 1944 kuni 8.maini 
1945 kaitses umbes 20 000 sakslast linna  
liitlasvägede piiramisrõngas olles. Linna kaitset juhtis 
muuseas mees nimega Ernst Schirlitz. Selle linna 
kaitsjad on läbi sajandite paistnud silma erilise 
visaduse tõttu. Mis linn? 
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21.Sellise kanajalgadel piitspeene vanamutina on slaavi 
mütoloogias kujutatud õelat majavaimu, kes tekib ristimata surnud 
lastest või abordiga kaotatud laste hingedest. Sellisest majavaimust 
vabanemine olla olnud äärmiselt keerukas ja teinekord tulnud maja 
selleks lausa põlema pista. Tänapäeval nimetatakse selliselt ilmetult 
riietuvaid naisterahvaid. Laiadesse massidesse jõudis küsitav 
väljend Eldar Rjazanovi filmi “Armastus tööpostil” kaudu, kus seda 
sõna tarvitas üks peategelastest A. Mjagov Alissa Friendlihhi 
kehastatud ilmetu naisülemuse kohta. Nimetage see majavaim? 
  
22.Paljudel kirjandussõpradel on kodus ka küsitava kirjaniku 
kogutud teosed, kuid võimalik, et ka just sellise 
kaanekujundusega teos. Kirjaniku kaasaegsed räägivad, et 
mehel olla olnud komme alati kanda endaga kaasas 
odekolonnipudelit, mille sisuga ta alati peale kellegiga 
kätlemist oma käsi olla puhastanud. Kes oli see 
nakkuskartlik kirjanik? 
 

 

23.Kuidas nimetati neid 19.sajandil inglaste poolt välja 
koolitatud hindudest ja sikhidest maadeavastajaid/luurajaid, 
kes läbisid jalgsi uskumatuid vahemaid ning kaardistasid 
senitundmatuid piirkondi Tiibetis ja mujal sise-Aasias? 
Mitmed tuntuimad neist on kujutatud ka siin piltidel. 
 

 
24. Vasakpoolne näost üsna sile mees oli üks Saksamaa 
jalgpallikoondise kangelasi 1954 aasta MM finaalturniiril.(oli 6 
väravaga sakslaste resultatiivseim)Parempoolne peletis on aga 
temaga sama nime kandev tegelane  H.G. Wellsi 
“Ajamasinast”(täpsemalt küll 2002 aasta filmist)  
Mis on siis jalgpalluri ja terve karja peletiste ühine nimi? 
 

 
 
25. Millise riigi euromündilt me võime leida Pomose iidoli? 
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26. Piltidel on kogukaim liik kurglaste, seas, kaaluga kuni 12 kg. Ta 
on ka kõige enam veega seotud kureline, vajades märgalasid nii 
toitumiseks kui pesitsemiseks.Toitub limustest, putukatest, kaladest, 
konnadest ja pisinärilistest, ka rohust, pilliroost jm taimedest. Elab 
alalistes paarides. Pilliroost ja rohust pesa ehitavad paarilised kuni 50 
cm sügavusse vette. Aprillis-mais muneb emalind 2 muna. Haudeaeg 
kestab 29–34  päeva. Poegi kasvatavad mõlemad vanemad. 
Suguküpsus saabub 3–4-aastaselt. Hääbumise põhjuseks on märgalade 
kadumine seoses inimtegevuse pealetungiga.  
Külmetava sportlase foto ei ole juhuslik. Nimetage see haruldane 
lind, kes on esindatud ka Tallinna loomaaias! 
 

 

 
27. Fotol on ....... Ehk Turkestani eeslik  – üks Tallinna 
loomaaia kollektsioonis leiduvatest haruldustest.Inglise 
keeles kasutatakse tema kohta ka nimetust Mongolian wild 
ass - mina tahan aga teada paralleelnime, mis on sama nagu 
Tsinghis khaani  teisel lemmiknaisel. Mis loom? 
  
 
28.Mis tõugu on need agilityga tegelevad nuustikud 
piltidel? 

 
29. Fotodel olevat kala kasvatatakse peamiselt 
Indo –Hiina kalakasvatustes. Loomulik 
elukeskkond ongi tal Kagu –Aasia 
jõevetes.Meie toitlustusasutustes võidakse seda 
kala pakkuda ka kui Hiina merikeelt või 
Vietnami kala. Kala tegelikku nime aga on Eesti 
televaatajaile tutvustanud Leemet siis kui tal 
jälle hoog peale tuleb.(Hoog tuleb peale Rimi 
soodukate ajal) 
Nimetage see kuni 300 kilo suuruseks 
kasvada võiv kala. Seda kõige suuremat liiki 
antud kalaperekonnast nimetatakse ka Mekongi 
gigant- kasskalaks. 
 

 

 
30. Need elukad on VIBALIKUD ja vanust 
on neil juba 25 aastat. Kes on see Eesti 
keraamik VIBALIKE ema? 
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31. Sellel fotol kujutatutest oli üks pildistamise hetkel 
oma tähelennu algstaadiumis ja teine juba 
lõpusirgel.Kuuldavasti olla nad vanahärra elu lõpuaastail 
olnud head sõbrad.Vanahärrat küsitakse Eesti 
mälumängudel peamiselt läbi selle, et ta nooruses oma 
elukaaslase Wilhelm Telli mängides kogemata maha 
lasi.Tavaliselt mainitakse ka üht tema teost, kuid 
kriitikute arvates on tegu  siiski ühe 20.sajandi 
mõjukaima ameerika kirjanikuga. Küsime nii vanameest 
kui tema kaaslast teeõhtul, mille on jäädvustanud 
Wolfgang Wesener.  
32. Vasakpoolsel pildil on isa, parempoolselt tütar koos 
abikaasaga. Tütar Nina on esimene soomlane, kellele on 
ulatatud/antud Vormel-1 võitjakarikas. Isa oli aga Soome 
üks kõigi aegade legendaarsemaid võidusõitjaid võites 
ajavahemikus 1947 kuni 67 umbes 200 võidusõitu 
erinevate masinatega alustades hüdroplaanidest ja 
lõpetades vormel 3 ga. Samuti oli ta suurepärane tennisist, 
tulles nii Soome kui ka Rootsi meistriks tennises. 
Mis on isa perekonnanimi?  Loen õigeks vastuseks ka 
ühe 1917 aastal asutatud autobrandi nime. 

 
33. Vasakpoolne mees on sir-e tiitliga näitleja ja kirjanik(1921-
1999).Kelle tuntumateks filmideks on “Doctor in the House” ja 
“Death in Venice” Paremal on NHL üheks kõvemaks kaklejaks 
loetud mees, kelle kohta kõlas viimane uudis nii-”NHLis viskas 
ründaja üle nelja aasta taas värava” ja aprillis 2010 valiti toona veel 
Minnesotha Wildis mänginud mees NHLi mängijate poolt kõige 
kardetavamaks “politseinikuks” liigas.Praegu kuulub mees NY 
Rangersisse.Ega mehi midagi muud suurt ei ühenda aga nimed on 
neil peaaegu samasugused. Ilmselt on hokimängija vanemad nime 
valides ka selle näitleja peale mõelnud. Nimetage üks või siis teine 
meestest! 

 

 
34.Fotodel on üks seksikas paar, kes tegi kunagi väga 
seksikaid asju.Naine tegi seksikaid asju ka mõni aasta tagasi 
Eestit külastades. Nimetage mõlemad asjaosalised! 
 

 
35. Kahe punkti saamiseks tuleks kirja 
panna kas parempoolsel pildil olev ja ka kohe 
häält tegev neiu .Või siis see, keda mängib 
Audrey Hepburn vasakpoolsel pildil.  
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36.Vasakpoolne on surmajärgne foto mehest, kelle auks on püstitatud 
mitmeid ratsa- ja muidumonumente ning kellel oli lausa 16 aasta 
vältel au olla balsameeritud ja säilitatud mausoleumis.Paraku sattus ta 
õnnetute asjaolude tõttu mausoleumist maanteekraavi ja sealt 
kohaliku vedurijuhi koju kartulikotti. Mausoleum küll hiljem 
vähendatud kujul taastati aga eksponeerida polnud seal sel ajal enam 
eriti kedagi. Kes suri õnnetult lahtise püksiauguga(oma suure 
naistelembuse tõttu) ja ei leidnud ka peale surma rahu? 
 

 

 

 
37. Milline on reeturi palk see paistab natuke 
välja parempoolselt fotolt.  
Kes on see anarhistide poolt hukatud 
Ohranka agent? 
 

 

 

 
38. See surnukuuris tehtud foto on pannud aluse 
linnalegendile küsitava mehe peenise hiigelmõõtudest. 
Kes on fotodel? 
 

 

 

 
39. Auto pildil on Renault R5, kes on aga laip autos või mees 
kõrvaloleval pildil? 
 

 

 

 
40. Kui fotol olev mees oleks jäänud 
lihtsa raudteeromantika ja kaubavagunites 
seksimise juurde, siis poleks ta ilmselt 
lõpetanud oma elupäevi hotellitoa 
riidekapis pael kaelas ja mujalgi(vt foto 2)  
Kes? 
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41. Kes on see lastesõber? Pedofiilsete 
kalduvuste kohta mul andmed puuduvad 
aga igasugu muid kalduvusi oli tal küllaga. 
 

 
42. (Olen tihtilugu sunnitud oma sõpradele 
seletama, et lapsi ei tohi panna muusikakooli 
vaid nad tuleb panna ikka spordikooli.Fotodel 
olev isik on ilmselgeks tõendiks selle kohta, et 
mul on õigus.) Kes on see tuntud pianist, 
dirigent, helilooja ja muusikapedagoog, kes 
arreteeriti möödunud aastal Tais 
süüdistustega pedofiilias(loomulikult ei 
meeldinud talle väikesed Tai tüdrukud vaid 
ikka poisid) ja mingites veel hullemates 
asjades.Aasta lõpul süüdistused väidetavalt 
võeti tagasi ja mees vabastati. 

  

43. Kui enne korvpalli MM i Türgis selgus, 
et küsitav loobus oma koondisekohast, 
viidates perekondlikele põhjustele, arvasin 
mina, et USA rong on selleks korraks 
taaskord läinud. Aga eksisin. Kes on see 
NBAs aasta aastalt üha paremasse hoogu 
minev kossustaar? Selles plokis on ta 
ainult seetõttu, et kuulub rõhutud rassilise 
vähemuse hulka. 
 

 

44. Rumeenia diktaator Ceausescu kannatas mitmete 
kinnismõtete all. Näiteks kartis ta paaniliselt, et tema 
vanemas eas halvenev tervislik seisund võib saada 
teatavaks. Selle vältimiseks saatis teda välisvisiitidel alati 
isiklik keemik. Kahel korral ei võetud keemikut kaasa ja nii 
NSVLis kui Saksa LV ilmusid koheselt uudised selle kohta, 
et Ceausescu on ikka väga haige. Mis oli keemiku 
ülesanne neil välisvisiitidel?  
45. Kui juba Ceausescut sai näidatud, siis tuleb 
näidata ka üht tema eellast, kes tundub mulle märksa 
mõistlikuma mehena.Tõsi ta jõudis riiki valitseda ka 
ainult 4 aastat. Ka tema lasti maha nagu Ceausescugi, 
kuid praegu on tema mälestus tunduvalt rohkem väärt. 
Nimelt on Chisinaus Codru äärelinnas olemas 
temanimeline linnaosa, mis kutsub esile ägedaid 
vaidlusi rahvuslaste ja näiteks juutide vahel. Nimetage 
siis see Rumeenia natsimarssal! 
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46.Fotodel kujutatud daam oli pikka aega Picasso muusaks. Ühtlasi 
oli ta ka oma aja silmapaistvamaid fotograafe. Näete tema 
fotokunsti, Picasso kunsti, millel on kujutatud teda ja ka teda 
ennast. Kes on see daam? 

 

 

47.Fotol on esimene afroameeriklasest miss USA. Hiljem pidi ta 
tiitlist küll loobuma kuna nii mõnedki temast tehtud fotod 
klassifitseerusid softporno kategooriasse. Hiljem on ta teinud 
edukat karjääri näitleja , laulja ja saatejuhina. Eesti televaatajaile 
tuntuim on kindlasti tema Wilhelmina „Inetust Bettyst“ Kes? 

 

 

48.Kes mängib klaverit? 

 

 

 
49. Fotodel olev tütarlaps on aastaid tähistanud oma sünnipäeva 
koos Shirley MacLeaniga, kuna nad on lihtsalt samal päeval 
sündinud ja ilmselt tuleb nii ka odavam. Kes? 
 

 

 

50. Fotodel oleva tütarlapse hääleulatus oli 5 ja pool 
oktaavi.  Kuulete tema tuntuimat hitti “Lovin you”, 
millist on kaverdatud lugematu arv kordi, viimati sai 
sellega üsna hästi hakkama Leona Lewis. Kes on see 
1979 rinnavähki surnud andekas lauljatar? 
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51. Kuidas nimetatakse selliseid hõbehelmeid, mis olid Eestis 
populaarseimad kaelaehted 16. kuni 20.sajandini? Nende 
kandjat kaitsesid nad halvastiütlemise ja vaatamise eest. Metsa 
minnes aga ussi eest. Neid kanti nii üksikult kui ka terve keena, nii 
paela kui hõbeketi otsas. 
 

 

 

52. Kuidas nimetatakse traditsioonilist Maroko 
krohvimistehnikat veekindlate pindade saamiseks? Selle  
loodusliku eksootilise materjali sideaineks on eriliste omadustega 
hüdrauliline lubi, ilma kunstainete  lisamiseta.  
Aluselise reaktsiooni tõttu (kõrge pH) toimib seina kantud 
krohvisegu loodusliku fungitsiidina ning  pinnas on täiteaineteks 
erineva fraktsiooniga räniliivad, purustatud merekarbid, erinevad 
savid, marmorisõelmed, tselluloos, tuhk. Krohvisegu on mineraalse 
koostisega ja täielikult vett hülgav - seetõttu sobib küsitav  
krohvisegu ideaalselt niisketesse ruumidesse.Parimat segu 
valmistatakse käsitsi Marrakeshi lähistel kuna ainult seal leidub 
eriliste omadustega eriti sobilikku lubjakivi. 

 

 

53. Piltidel värvilisega tähistatud purjetüüp on 
saanud nime ühe tuntud sadamalinna järgi. Mis 
linna?(sama purje on lisaks küsitavale linnale, 
nimetatud ka lihtsalt Jenny) 
 

 

 

54. Fotodel on kujutatud hüdrohaamer ehk 
....... . Milline sõna sobib lünka? Tööriist 
leiab laialdlast kasutust näiteks 
kivimurdudes. 
 

 
55. Bernie Ecclestone saavutas sellise välimuse tänu 
paari tänavaröövli osavale manuaalsele tegevusele. 
Targa ärimehena oli ta koheselt nõus paigutama selle 
pildi ka ühe (käe)kellafirma reklaamile. Milline 
kellafirma reklaamis end sellise pildiga ja tekstiga-  
 
Milleks kõigeks on inimesed suutelised saamaks 
endale....! 
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56. Möödunud aasta mais suri 39 aastane briti stsenarist 
Simon Monjack. 5 kuud varem oli surnud tema näitlejast 
abikaasa.Mõlemal diagnoositi kopsupõletik, aneemia ja 
ravimimürgistus. Surmade põhjuseks arvatakse olevat mürgist 
hallitusseent, mida leidus nende elukohas . Kes oli Monjacki 
abikaasa? 
 

 
57.Fotol olev daam on kirjutanud autobiograafia „The 
Accidental life of the World First supermodel“ Selles 
raamatus on palju juttu ka tema pöörasest seksielust, kus 
figureerivad Stallone, Nicholson, Jagger, Albert II, Dolph 
Lundgren, Grace Jones, Bruce Willis, Frank Zappa jpt staarid. 
2003 aastal sai ta populaarse teleshow American Next  Top 
Model üheks kohtunikuks. Ta oli ka Soome sama saate 
zhüriis(2009) Ta on omanimelise modelliagentuuri omanik ja 
proovinud häält ja kätt ka laulja ja näitlejana. Kes on see 
1970 ja 80 aastate üks enimekspluateeritud 
(super)modell?( Tema sünniaasta kohta on liikvel palju eri 
versioone paikapidavaim tundub olevat 1955. Aga nagu 
hiljutistelt piltidelt näha on daami raam endiselt suurepärane.)  
58.Fotodel olevat DJ d loetakse ühes maailma 
parimaks-seda just trance ja progressive trance 
vallas.Tema discograafia-76 (2003),Shivers 
(2005),Imagine (2008),Mirage (2010). 
Ajakirja DJ Mag poolt korraldatava TOP 100 DJ 
valimise, pani neljandat aastat järjest kinni just küsitav. 
Kes? 

 
59.Oma Oscari võitis pildil olev sürrealistlik skulptor ja 
maalikunstnik Alieni loomise eest 1980 aastal. Lisaks filmitöödele 
on ta teinud palju koostööd ka muusikutega näiteks Korni 
Jonathan Davies ei anna ühtki kontserti ilma küsitava kujundatud 
mikrofonistatiivita. Gruyeresis Shveitsis, kunstniku kodumaa,l on 
võimalik külastada tema majamuuseumi, mis kujutab endast 
omaette sürrealistlikku maailma. Kes on see kunstnik? 

 
60. Keda näeme tegelemas oma põhitööga ja 
poseerimas oma suurima hobi taustal? 
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61. Küsin taime läbi nende kasvatajate ja aretajate Eestis. Eestis on 
kaks tuntud perekonda, millised aretavad ja 
kasvatavad/kollektsioneerivad küsitavaid taimi. Tuntuim on kindlasti 
Harjumaal Roogojal talu pidav Kivistike perekond(pildil Uno ja Aili 
Kivistikud, kelle elutööd jätkab praegu Roogojal nende poeg Taavi). 
Teiseks taime agaralt populariseerivaks ja aretavaks perekonnaks 
Eestis on Mahhovite perekond, kelle koduaiast Meriväljal võib leida 
üle saja sordi küsitavat taime. Mõlemalt aretajate perekonnalt on 
ilmunud viimase kahe aasta jooksul, ka põhjalik raamat antud 
taimeperekonna kohta.Mis taime Aretamise, kollektsioneerimise 
ja populariseerimisega need perekonnad tegelevad? 

 

 
 

62.  Pärnut pole mitte alati loll-Mardid juhtinud. Fotol on Eesti 
Vabadussõjast osavõtnu, lõpetas 1919. aastal Sõjakooli 1. lennu, 1923. 
aastal Tartu Ülikool õigusteaduskonna. Ajakirjanik ja Eesti Tööerakonna 
aktivist Pärnus, Pärnu linnavolikogu liige ja Pärnu linnapea (1924-36; 
ametisse astudes oli ta noorim Eesti linnapea). Tööerakonna esimees aastail 
1930-1932, III Riigikogu IV Riigikogu V Riigikogu saadik; V Riigikogus 
Rahvusliku Keskerakonna nimekirjas, alates 1933. aastast sõltumatu 
saadik. Aastail 1935-1940 Isamaaliidu juhatuse liige, I Rahvuskogu liige. 
Aastail 1936-1940 sotsiaalminister. Kes? 

  

 

 63.Kelle autoportree? 

 

 

 64.Fotol olev kirik asub Lellapere külas.Kirik ehitati 1854 
kuna kihelkonna koguduses oli u 12000 liiget aga ainsasse 
kirikusse mahtus vaid u 4000. Kirik asub ühe umbes 1300 
elanikuga aleviku vahetus läheduses, kuid kannab ajalooliselt 
hoopis ühe teise umbes 16 kilomeetri kaugusel asuva asumi, 
kus on umbes 1400 elanikku, nime. Näiteks Wikipedias on 
artikkel .....Peetri kirik (endine........ Peetri kirik) Silt kiriku 
juurde viiva tee ääres aga väidab siiski, et tegu on selle  
just“endise” kirikuga. Millised kaks Eesti asulat ei suuda 
omavahel ära otsustada, kelle oma kirik on?  

 

 
65.Kes? 
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66.Mis silla alt sõidab läbi üks maailma 
suurimaid reisilaevu „Allure of the seas“? 

 
 
67.Näete bussitootja El Car Igero sarja busse. 
Millise Euroopa riigi bussitootja on El Car? 

 
 
68.Näete autoportreed kunstnikust, kes muuhulgas kavandas ka uue vene armee 
paraadvormi I maailmasõja võiduparaadiks. Suur osa vorme jõuti ka ladudesse 
valmis tellida ning kodusõja käigus võtsid punased need ka enda sõjaväe 
riietamiseks kasutusele. Tuntuim element, millise küsitav kunstnik kujundas oli 
kindlasti nn „Budjonnovka“ müts e täitorn.Kes oli see tuntud vene 
kunstnik(1848-1926) ajaloolise ja mütoloogilise maali spets. 

 
 
69. Lugematu arv kunstnikke on loonud lugematul hulgal pilte, sellest kalju 
külge aheldatud tütarlapsest, Kepheuse ja Kassiopeia tütrest.Kalju,mille 
külge tütarlaps olla olnud aheldatud asuvat pärimuse kohaselt Tel –Avivi 
sadamas. 
Kes on see kaunis tütarlaps? 
. 

 
 
70.Pildil olevat vidinat saab kasutada kindlasti mitmel pool. Samuti 
on neid olemas mitme vägagi erineva kujuga, kuid põhimõtteline 
ehitus on kõigil sama,mis sellel üsna lihtsa väljanägemisega 
eksemplaril. 
Mis on selle asja algne otstarve, kus seda kasutatakse? 
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1.Kotka, Vellamo keskus 36.Grigori Kotovski 
2.Lalli 37.Georgi Gapon 
3.Peetu Piiroinen (halfpipe) 38.John Herbert Dillinger 

4. Suomen ruotsalainen kansanpuolue   -  
Soome  Rootsi rahvapartei 

39.Aldo Moro 

5.Yö 40. David Carradine 
6.Angelina Jolie (filmis „Salt“) 41.Pol Poth 
7. Artishokk 42. Mihail Pletnjov 
8.Victoria Beckham(-Adams) 43.Rajon Rondo 
9. alõtsha e. metskirss 44.Ceausescu väljaheidete hävitamine 
10. Timon Taturin(Vadim Tjurin) 45.Ion Antonescu 
11.Bernard Hill 46.Dora Maar 
12.Jean Paul Marat 47.Vanessa Williams 
13. Joachim Murat 48.Margareth Thatcher 
14.Boris Grõzlov 49. Barbara Streisand 
15.Jaerock Lee 50.Minnie Ripperton 
16.Bern,  jõgi Aar 51.krõllid 
17.Prienai 52. tadelakt 
18.Kirumpää linnus 53.Genua puri 
19.Minas Tirith(Gondori pealinn) 54.rokson 
20.La Rochelle 55.Hublot 
21.Kikimora 56.Brittany Murphy 
22.Hans Leberecht 57.Janice Dickinson 
23.punditid(panditid) 58. Armin van Buuren 
24. Max Morlock, morlockid 59.H.R. Giger 
25.Küpros 60. Karel Gott 
26.õnnekurg e. Jaapani kurg 61.elulõng 
27.kulaan 62.Oskar Kask 
28.puli 63.Johann Köler 
29.pangassius e. panga 64. Järvakandi, Kehtna 
30. Kadri Kaerma 65.Liis Haab 
31.Madonna & William S Burroughs II 66.Suur-Belti sild 
32.Lincoln 67.Rumeenia 
33.Dirk Bogarde, Derek Boogard 68.Viktor Vasnetsov 
34.Serge Gainsbourg, Jane Birkin 69.Andromeda 
35. Eliza Dolittle 70.piljardiroop/firehead 
 
 


