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1. Kus asub Armenia? Sellele peaks olema lihtne vastata, kuid küsime hoopis selle pisut üle 300 000  

elanikuga linna asukohariiki. Linn ei kuulu oma riigi kümne suurema hulka. Siiski on aastal 1889 
asutatud linn selle riigi üks 32st regioonikeskusest. Linna suurimal staadionil Estadio Centenariol on 
peetud mitme jalgpalliturniiri kohtumisi, viimati 2011. aasta suvel kuus mängu kuni 20-aastaste MMil. 
Linna keskus asub merepinnast 1551 meetri kõrgusel. Mis riigis asub Armenia? 

 
2. Mai sündis 1827. aastal ning Leenu 1834. aastal Järva-Jaani kihelkonnas Kuksema vallas Kagavere 

külas Kõntsa Jüri talus. Mõlemad õed olnud lapsepõlvest peale elava loomuga, lustakad ja väga 
jutukad. Nende teadmised leeris hinnatud heaks. Pereisa suri varakult, nii et leseks jäänud pereemal 
tuli üksinda tütred üles kasvatada. Mõlemad tütred said mehele ning Mail sündis kolmanda lapsena 
1862. aasta 5. veebruaril poeg ning Leenu sai poja 1865. aasta 20. veebruaril. Kes olid need kaks 
poissi? (Ei pea nimetama, kumb oli kumma õe poeg). 

 
3. Kostja võib esitada tagaseljaotsuse peale ........, kui tema tegevusetus, mis oli tagaseljaotsuse tegemise 

aluseks, oli tingitud mõjuvast põhjusest. …….. võib esitada tagaseljaotsuse kättetoimetamisest alates 
14 päeva jooksul. Kui tagaseljaotsus tuleb kätte toimetada väljaspool Eesti Vabariiki või avaliku 
teatavakstegemisega, võib …….. esitada otsuse kättetoimetamisest alates 28 päeva jooksul. Mida 
kirjutada lünka ehk mille võib kostja esitada? (Tegemist ei ole mitte ainult õigusmõistega). 

 
4. Tuletõrjujate kaitsepühakuks peetakse Püha Laurentiust ja Püha Barbarat. Pritsumehed ise aga peavad 

enda peamiseks kaitsjaks pühakut, kelle mälestuspäev on 4. mai. Tegemist on esimese austria päritolu 
pühakuga. Teenis Rooma leegionärina praeguses St. Pöltenis. Hakkas kristlaseks ja loobus sõjaväelase 
karjäärist. Tõttas 304. p.Kr. appi Rooma asehalduri Aquilinuse poolt vangistatud neljakümnele 
kristlasele. Vangistati ja uputati kaela seotud kiviga Ennsi jõkke. 8. sajandil rajati tema matmiskohta 
Ülem-Austrias Sankt ……. klooster, mille ümber kasvas samanimeline linn. Küsitav on Ülem-Austria, 
Linzi linna ning lisaks tuletõrjujatele ka korstnapühkijate ja seebikeetjate kaitsja. Kui pühaku nimi ei 
tule meelde, siis vihjena võib öelda, et sama (ees)nime kandis eelmise aasta sügisel 70-aastasena 
surnud 1967. aasta Euroopa parim jalgpallur. Kes oli see pühak või mis oli jalgpalluri eesnimi?   

 
5. Maailma suurim terasetootja on tegev enam kui 60 riigis. Jõudis 2008. aasta märtsis ka Eestisse, kui 

ostis Muugal asuva Galvexi terasetsinkimistehase. Firma peakorter asub Luksemburgis ning ta toodab 
umbes kümnendiku maailma terasest. Firma käive oli üle-eelmisel aastal 78 miljardit dollarit. Firma 
tekkis 2006. aastal kahe terasetootja ühinemisel. Tegemist on liitnimega, mille teine pool langeb kokku 
ühe omaniku perekonnanimega. Mis firma? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. See laia lehterja võraga puu (Phellodendron ……..) pärineb Ida-Aasiast. Oma kodumaal kasvab kuni 

25 m kõrguseks, meil peamiselt aedades ja parkides 12-13 m kõrguseks. Tüvi helehall. Suvel pealt 
tumerohelised ja sügisel helekollased lehed on paaritusulgjad liitlehed, kuni 35 cm pikad, meenutavad 
saare lehti. Väikesed meerikkad õied on kollakasrohelistes õisikutes, viljad mustad marjataolised ning 
püsivad tihti puus kuni kevadeni. Kasvukohana eelistab viljakaid paraja niiskusega muldasid. Mis puu? 
(Perekonna vastamisel saab 1 punkti)  

   
 

7. Aastatel 1905-1982 elanud Alisa Zinovjevna Rosenbaum ehk Ayn Rand oli Peterburis sündinud 
Ühendriikide kirjanik ja filosoof. 1950ndatel, peale oma kuulsaima teose "Allikas" ("Fountainhead") 
ilmumist, hakkas tema juures New Yorgis koos käima "fännklubi", mis arutles kaasajalistel ja 
filosoofilistel teemadel. Kohal käis ka üks matemaatikahuviline 26-aastane noormees, kes tagantjärele 
peab Randi rolli oma elus väga oluliseks. Kohtumiste alguses ütles noormees kord, et asjade üle ei saa 
otsustada ilma empiirilise tõestuseta, mille peale Rand küsis, et kas noormees on ise olemas. "Ma ... ei 
ole kindel," tunnistas küsitu. "Kas olete valmis ütlema, et te ei ole olemas?" - "Ma võiksin..." - "Ja 
muideks, kes see on, kes seda väidab?"  Rand oli tema kõrval ka siis, kui 1974. aastal president Ford 
nimetas küsitava oma Majandusnõunike Nõukogu juhiks. Hiljem omas ta veelgi mõjukamat 
positsiooni. Kes oli see noormees? 
 

8. Kui viitseadmiral Tarmo Kõuts novembris 2006 Kaitseväe juhataja ametikohalt reservi läks, tundus, et 
Eestil ei jäänud tegevteenistusse ühtegi admirali. Tegelikult on käesoleval ajal teenistuses kaks 
admirali (sünniajad vastavalt 1975 ja 1989). Mis on nende admiralide nimed? 

 
9. Rahvusvaheline Maleföderatsioon FIDE avaldab juba aastakümneid maailma maletajate 

reitingutabelit, viimasel ajal toimub see koguni 6 korda aastas ehk iga kahe kuu tagant (viimati avaldati 
tabel 01.01.2012 seisuga). Samas on ära toodud ka riikide paremusjärjestus, kus arvestamise aluseks 
on võetud riigi 10 parema maletaja reitingute aritmeetiline keskmine. Seda tabelit juhib ettearvatult 
Venemaa, teisel kohal on Ukraina. Küsime riiki, milline on nimetatud tabelis 3. kohal? Selle riigi 
TOP-10 maletajate hulka kuuluvad tänasel päeval sh sellised nimed nagu Vladislav Tkachiev, Andrei 
Istratescu ja Hicham Hamdouchi. Tähelepanuvääriv on, et maleolümpiatel pole see riik kordagi 
poodiumile tõusnud (ei naiste ega meeste arvestuses), küll on selle riigi esindaja tulnud 
maailmameistriks klassikalises males. 

 
10. Kuulete ansamblit, mis Eestis esines ligi 4 aastat tagasi Club von Überblingenis. Viis aastat enne seda 

keeldus Eesti bändiliikmetele viisasid andmast. Mis ansambel? 
 

 
 
 
 



 
11. Eesti suuruselt kolmas rändrahn (ruumala 584 m³, ümbermõõt 40,9 m, kõrgus 7 m) asub Juminda 

poolsaarel, teedest eemal, soise metsa sees. Teda on võimalik näha endanimelise .........-Pikanõmme 
matkaraja laudtee ääres. Kivi otsa ronimiseks on püstitatud redel, sest püstloodis servade tõttu on omal 
jõul raske üles saada. Samas on ta pealt lame, nii et kivil võiks isegi väikese seltskonnaga tantsupidu 
pidada. Oma kuju (pildil) tõttu kannab ta ka vastavat nime. Mis on selle Eesti suuruselt kolmanda 
rändrahnu nimi? 

  
 

12. Üleeile 310 aastat tagasi toimus Magari küla juures Erastvere lahing, milles märgatavat arvulist 
ülekaalu omanud Vene vägi lõi rootslasi. Mõlema poole kaotused elavjõus olid üsna suured (andmed 
on väga erinevad). Venelaste kätte langes ka mitu rootslaste suurtükki. Lahing oli Põhjasõja käigus 
venelaste esimene suurem võit. Vene vägesid juhtis hilisem kindralfeldmarssal ja väidetavalt Venemaa 
esimese krahvi tiitli saanud mees (1652-1719). Rootslasi juhtis kindralmajor (1653-1721, mõnedel 
andmetel 1739), Eestimaa kindralkuberner 1704-1706. Langes Poltaava lahingus vangi ning läks 
hiljem üle Venemaa teenistusse. Kes juhtisid Erastvere lahingus Vene ja Rootsi vägesid? 

 
13. Soome kirjanike hulgas edestas 2010. aasta tulude poolest meil ka Hans Leberechtiga võrreldud ja 

paarikümnesse keelde tõlgitud Sofi Oksaneni (302 634 eurot) napilt teine, kokku ligi paarkümmend 
raamatut avaldanud literaat (309 971 eurot), kelle kaks teost on ka eesti keelde tõlgitud. Teda on 
saanud aastate jooksul YLE1 kanalil pea iganädalaselt näha. Kes? 

 
14. Euroopa vanimaid ülikoole üldiselt teatakse, ent küsime, millises tänapäeva riigis asutati läänepoolkera 

esimene ülikool? Õppeasutus, mis kandis Püha Aquino Thomase Ülikooli nime, avati paavst Paul III 
bullaga 1538. aastal ning ta asus (ülikool suleti 1823) linnas, kus praegu elab ca 2,2 miljonit inimest. 

 
15. Pildil on Sir Joseph William Bazalgette’ile pühendatud bareljeef Londonis. Prantsuse immigrandi 

lapselaps Bazalgette sündis 1819. aastal ning ta alustas oma karjääri raudteeprojektidega. 1842. aastal 
asutas insener oma konsultatsioonifirma, kuid ajalukku läks ta oma juhitud töödega, mis päästsid 
kümnete tuhandete inimeste (Londoni elanike) elu. Mida tegi J.W.Bazalgette? 

 



 
16. Kunstnik (1981) ja tema looming. Kes?  

   

    
 L.S.        Unenägu I                   Hierarhia IV 

 
17. Ronk ehk kaaren (Corvus corax) on Eestis üldlevinud haudelind, vareslaste sugukonna suurim 

esindaja. Võib kaaluda kuni 1,5 kg. Elab kuni paarikümne aastaseks, üksikud isendid isegi kauem. 
Millisesse (suurima liikide arvuga) linnuseltsi kuulub ronk? 

 
18. 1973. aastal nimetasid naaberriikide kaks diktaatorit ümber nende riikide piiril asunud järved. Nii 

jõudsid maailma kaardile Idi Amin Dada ja Mobutu Sese Seko järv, ehkki paljud sellist 
ümbernimetamist ei tunnustanud. Ametlikult kadus Idi Amin Dada järv 1979. aastal pärast diktaatori 
kukutamist ja Mobutu Sese Seko järv 1997. aastal pärast tema surma. Järved, mille 19. sajandil olid 
avastanud tuntud maadeuurijad Henry Morton Stanley ja Samuel Baker (kumbki ühe neist), said endise 
nime tagasi. Mis nime on järved kandnud muul ajal? 

 
19. Imam bayildi. Mida tähendab see Türgis ja muudeski riikides väga hinnatud baklažaaniroa nimi? 

Pärimuse järgi üks imaam /…/ kas seetõttu, et talle toit väga maitses või seetõttu, et ta sai teada, kui 
palju kallist oliiviõli oli läinud roa valmistamiseks. 

 
20. Pildil on mees (1938-2010), kes oma kuulsaima hiti kirjutas 1955, olles 17-aastane. Lugu kuulete tema 

enda esituses (laiemalt on tuntud Bill Haley and his Comets’i tõlgendus). 1960 kirjutas oma eeskujule 
Fats Dominole hiti „Walking to New Orleans“. Samuti on ta kirjutanud „I Don’t Know Why But I Do“, 
mida meil on esitanud Rock Hotel pealkirja „See on nii“ all. Kes? 

 



 
21. Asendades küsitava nimes ühe tähe, on see nimi asukohamaa keelest eesti keelde tõlgituna - Toru. 

Pikkus 235 km, alamjooksul laevatatav kuni 41 km ulatuses. Muidu ei tasuks seda jõge küsidagi, kuid 
tema järgi on saanud nime üks maailmakuulus piirkond. Mis jõgi?  

 
22. Möödunud aasta novembris anti käiku Nord Streami gaasijuhe. See pole siiski esimene stream, mida 

mööda Venemaalt gaas teistesse riikidesse jõuab. 2005. aastal avati ametlikult (valmis oli juba 2003) 
gaasijuhe …..……. Stream, mille kaudu jõuab gaas Stavropoli krais asuvast leiukohast Türgi pealinna 
Ankarasse. Osa gaasijuhtmest kulgeb Musta mere põhjas. Gaasijuhet opereerib Hollandis registreeritud 
………… Stream Pipeline Company B.V. Mis sõna kirjutada punktiirile? 

 
23. 1745-46 toimus šoti jakobiitide ülestõus, mille eesmärgiks oli Stuartite restauratsioon. Ülestõusu 

algatajaks ja üheks eestvedajaks oli James II lapselaps prints Charles Edward Stuart ehk Bonnie Prince 
Charlie. Ülestõus sai lõplikult lüüa peale 16.04.1746 toimunud Cullodeni lahingut ning prints Charles 
põgenes sama aasta septembris Prantsusmaale. Vaatamata lüüasaamisele sai prints Charlesist Šoti 
mägismaal kangelane, kellest loodi legende. Temaga seotud rahvalaulu järgi „.................. who 
proceeded Scotland’s legendary hero, Bonnie Prince Charlie, into battle“ on saanud nime viski, mida 
küsime. Tegemist on seguga 25 kuni 30 ühelinnaseviskist. Algselt tootis seda alates 1949 Chivas 
Brothers, kuid praegu on tootjaks Seagram’s Distillers PLC. Eesti kaubandusvõrgust pole seda viskit 
leida õnnestunud. Mis viski? 

 
24. Sõjanduses on müüser (ka mortiir) lühikese rauaga (toruga) suurtükk, mille raua pikkus on 2-12 

kaliibrimõõtu, kaliiber 152-400 mm. Kasutati peamiselt varjete taha tulistamiseks (näit. piiramisel). 
Lisaks suurtükile tähendab müüser veel ühte asja (eset), mis leiab tunduvalt rahumeelsemat kasutamist. 
Usutavasti on paljud teist seda näinud, mõned ehk käeski hoidnud ja kasutanud. Hiljutine juubilar 
Oskar Luts on kirjutanud: „/…/ midagi kuulda peale klaaside kõlina ja müüsrite klõbina.“ Mis on see 
„teine“, rahumeelne müüser? 

 
25. See vormel-1 piloot oli oma riigi esindajatest esimene, kes sõitis vähemalt ühe hooaja ning sai nii-

öelda „silma pähe“. Samuti on ta üks vanemaid debütante kogu sarja ajaloos. Esimese stardi tegi 
Camel Team Lotus Honda autol Brasiilia GP-l 12.04.1987, olles siis juba üle 34 aasta vana. 
Debüüthooaeg kujuneski viieaastase karjääri (1987-91) edukaimaks 7 punkti ja kokku 12. kohaga. 
Parim koht samal hooajal oli neljas Suurbritannia GP-lt. Neljanda koha sai ka 1989. aastal Austraalia 
GP-l. Samalt võidusõidult pärineb ka tema ainus kiireim ring. Kokku tegi viie aastaga 80 starti ja 
teenis 16 punkti. Kes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
26. Teatri- ja filminäitlejanna, keda ei ole pimestanud Hollywoodi sära. Kes?   

  
 
27. Kiidetud ja kirutud Vabadussõja võidusamba taga olevale seinale on raiutud read, mille autor pani 

kirja 24.02.1919. Kes on autor? 
 

Tõsta lipp 
See aja käänul 
Tunnistagu tuulte väänul 
Üle maa ja vee ja tee: 
Tund tulnud vannet vandu 
Et ei iial enam andu 
Ikke alla rahvas see 

 
28. Eluloolises raamatus “Irdinimene” kirjeldab Jüri Tamm värvikalt oma sporditeed, huvitavaid inimesi ja 

toredaid juhtumeid. Kuid ühte kurba episoodi annab Tamm edasi järgmiselt: “Üldist masendust on 
raske kirjeldada. Isegi Bondartšuk (vasraheitjate treener Anatoli Bondartšuk, olümpiavõitja) kaldus 
korraks äärmusse. Ta soovitas: “Poisid, ostke poest kast veini ja laske end lõdvaks!” Niisuguseid 
“näpunäiteid” jagas Bondartšuk hoolealustele harva, löök pidi olema ülitugev, kui temasugune raudne 
isiksus murdus.” Mille puhul soovitas Bondartšuk hoolealustel end purju juua? 
 

29. Piltidel on mees (1725-1803), kes pani 1759. aastal aluse firmale (alustas millegi tootmist). Tootmine 
osutus üliedukaks ning firma ja selle toodang on oma kategoorias ka käesoleval ajal üle maailma 
tuntud. Firma ja kaubamärk kannavad praeguseni küsitava nime. 200 aasta möödumisel firma 
asutamisest 1959 anti küsitava kodumaal välja teda kujutav postmark. Kindlasti on mõned teist 
tarbinud firma toodangut ning on selle asutajale tänulikud. Mehe nimi on tuntud ka raamatumaailmast. 
Kes? (Kirjutada võite mehe, firma või kaubamärgi nime). 

  
 

30. Keda kuulete „mulisemas“? 
 

 
 
 



 
31. Aafrikas elab kahte liiki ninasarvikuid. Aafrika ninasarvikute hulka kuuluvad valge- ja must 

ninasarvik. Valge-ninasarvik on suurem ja raskem, kuid neil on veel üks oluline erinevus. Milline? 
 

32. Ameerika psühholoog Martha McClintock kirjeldas 1971. aastal ajakirjas Nature kaheleheküljelises 
artiklis ühte nähtust, mida tuntakse praegu McClintocki efekti nime all. Artikli aluseks oli tema poolt 
korraldatud uurimistöö, milles osalesid vabatahtlikuna üle saja naisüliõpilase, kes olid mitu aastat koos 
elanud ülikooli ühiselamus. Nimetatud efekt võib avalduda tavaliselt ühiselamutes, vanglates, 
bordellides. Hiljem on McClintock oma uurimistööd edasi arendanud. Siiski on tal kriitikuid, kes ei 
pea tema uurimistöö tulemusi paikapidavaks. Milles seisneb McClintocki efekt? 

 
33. Hanna Zetterberg pääses 1994. aastal vaid 21-aastasena Rootsi parlamenti Vasakpartei (endine 

Kommunistlik Partei) esindajana. Praegu töötab ta kommunikatsioonispetsialistina. Poliitikuna teda ei 
teata. Kuid Rootsis on ta tuntud hoopis kui filminäitleja, ehkki oma elus on teinud ainult ühe rolli 11-
aastasena. Keda kehastas Hanna Zetterberg? 

 
34. Vabadussõja alguses noorele Eesti Vabariigile appi tulnud Briti laevastik kandis esimese suure kaotuse 

juba enne seda, kui Tallinnasse jõuti. Ööl vastu 6. detsembrit 1918 sõitis Saaremaast läänes miinile ja 
hukkus uus kergeristleja, mis oli kuninglike merejõudude koosseisus juunist 1917. Ligi 450st 
meeskonnaliikmest hukkus 11 (mõnedel andmetel 10). Ellujäänud toimetati ristleja „Calypso“ pardal 
tagasi Suurbritanniasse. Hukkunud kergeristleja oli saanud oma nime antiikmütoloogiast tuntud 
kuningatütre järgi, kellele oli temasse armunud jumala poolt kingitud ettenägemisvõime. Sama nimi on 
ka Woody Alleni 2007. aastal valminud filmi pealkirjas „…… unistus“ (…… dream), mille peaosades 
Ewan McGregor ja Colin Farrell. Mis nime kandis hukkunud Briti sõjalaev? 
 

35. Derrick May, Juan Atkins, Kevin Saunderson, Robert Hood, Jeff Mills, Mike Banks – kõik nad on 
pärit küsitavast linnast või tegutsevad selles linnas. Nad kõik on muusikavoolu (stiili) techno 
esindajad, kolm esimest teerajajad. Milline linn on techno häll? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
36. Mis aasta? (eksides ühe aastaga saab ühe punkti) 

• Statoilis oli aasta kõrgeim bensiini 95 liitrihind 10,25 krooni 
• esimeseks Eesti aasta autoks valiti Peugeot 206 
• valmis joonisfilm  „Lepatriinude jõulud“ 
• Terry Pratchett ja Joost Zwagerman käisid Eestis 
• Toomas Hendrik Ilves tuli välja seni Keskerakonna programmi kuulunud ideega minna üle 

astmelisele tulumaksule 
• Swissair kuulutas välja pankroti 
• Indianas, Terre Haute vanglas, hukati Oklahoma pommipanija Timothy McVeigh 

 
37. 2011. aasta suvel toimunud NBA draftis valiti esimese kümne mängija seas mitu eurooplast. Neist üks 

oli 211 cm pikkune Türgi keskmängija, kes ei saanud eelmisel hooajal mängida Kentucky Ülikooli 
eest, sest oli teeninud raha koduklubilt Istanbuli Fenerbahce Ülker. Noormeest, kes selle aasta maikuus 
saab 20-aastaseks, peetakse üheks NBA tulevikumeheks. Kes on see Türgi korvpallur, kelle 
perekonnanime tunnevad eestlased hoopis paremini ühe teise sportlase, lapsena samuti NBA-s 
mängimisest unistanud mehe kaudu? 

 
38. Wilhelm Lange-Eichbaumi 1935. aastal Münchenis ilmunud raamatus „Genie – Irrsinn und Ruhm“ 

(Geenius – hullumeelsus ja kuulsus) kirjeldatakse teda psühhiaatriaallikate väitel nii: „Ebastabiilne, 
disharmooniline. Isa oli logard. Loid, andetu, tahtejõuetu ja haiglane. Naljamees, tegi õelaid tempe. 
Miimiline järeleahvimisvõimekus. Joonistas karikatuure, näitles. Vahetas tihti töökohti. Ülikooli 
professorina oli ta võimetu, lohakas, naeruväärt. Onanist. Lõpetas müstikuna, hiljem oli skisofreenik.“ 
Kirjeldatud kirjaniku surmast möödub lähemal ajal 160 aastat. Kellest on jutt? 

 
39. Doonau läbib kümmet riiki ja paljusid suurlinnu. Küsime, mis on lähtest vaadatuna esimene suurem 

(vähemalt 100 000 elanikku) linn, millest Doonau läbi voolab? Mõõdetuna raekoja asukohast asub 
merepinnast 479 m kõrgusel. Linnas oli 2010. aasta seisuga 122 801 elanikku. Esimene kirjalik 
kinnitus asula kohta aastast 854. Sai 1181 linnaõigused, 1184 Friedrich Barbarossa otsusega Freie 
Reichstadt’i  staatuse. Suures võistlustuhinas Kölniga ehitati   1890. aastaks linna toomkiriku torn 
161,5 m kõrguseks ning sellest sai maailma kõrgeim kirikutorn. Linn?   

 
40. Kuulete W.A.Mozarti  …………….kontserti Es-duur. Mis instrument soleerib? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41. Mullu kevadel sai Sergei Pareikost seitsmes Eesti jalgpallur, kes tulnud välisriigi meistriks. Kokku on 
need seitse meest võitnud tiitleid kuues riigis, vaid Soome meistreid on kaks. Kes Eesti jalgpalluritest 
on tulnud Soome meistriks? 

 
42. Huso dauricus (piltidel) on Amuuri jõe basseinis elav endeemne kalaliik. Kasvab kuni 5,5 m 

pikkuseks, kaal võib ulatuda 1 tonnini. Peetakse maailma suurimaks mageveekalaks, kuigi elab ka 
Amuuri suudme lähedal merevees. Eluiga 48-55 aastat, kuid on leitud kuni 80-aastasi isendeid. 
Suguküpsuse saavutab 17-22 aasta vanuselt. Röövkala. Esimestel eluaastatel toitub väiksest kalast või 
selgrootutest. Hiljem õgib lõhilasi. Viimaste arvukuse vähenemisel esineb kannibalismi. Kantud 
Venemaa ja maailma punasesse raamatusse kui hävimisohus liik. Siiski on viimaste aastakümnete 
jooksul kehtinud püügikeeld arvukust suurendanud. Kes? 

 
 
43. Eestis on kõik B-, D-, F- ja G-tähega algavad sõnad teatavasti laenatud. Sama lugu on ka 

kohanimedega. Eestis on külade loetelus vaid 6 küla, mis algavad B-, D- või F-tähega (G-tähega küla 
ei ole). Viis neist on rootsipäraste nimedega külad Vormsi või Noarootsi vallas. Milline on aga kuues 
küla, mis hakkab ühega neist tähtedest? Tegemist on vanausuliste külaga, mida esmakordselt on 
mainitud 1582. Eelmisel aasta andmetel elanike arv 47. Külas tegeldakse siiani kalapüügi ja kala 
kuivatamisega. Mis nime kannab küsitav küla? (Maakonna eest saab 1 punkti).   

 
44. Milline Eesti televaatajatelgi nähtud telesari? Loodud BBC ja Belgia BRT koostöös 1977-79 toodetud 

telesarja Salaarmee (Secret Army) järgi. Esimene osa oli eetris 30.12.1982. Kokku toodeti 11 aasta 
jooksul 85 osa, millest viimane tuli ekraanile 14.12.1992. Sarja loojateks olid David Croft ja Jeremy 
Lloyd. Crofti kirjutatud on ka sarja tunnusmuusika. (Pea)osades säravad Arthur Bostrom, John D. 
Collins, Kirsten Cooke, Kenneth Connor, Nicholas Frankau, Richard Gibson, Kim Hartman, Rose Hill, 
Sue Hodge, Gorden Kaye, Richard Marner, Vicki Michelle, Hilary Minster, Carmen Silvera ja Guy 
Siner.  
 

45. Kes on piltidel olev noor toimekas daam? 

  
 
 
 
 



VASTUSED  Jüri mäng 11.01.2012.  
Küsimused: Kaido Floren, Toomas Lokk, Ants Põldoja, Marko Siil, Janno Toots 
 

1 Kolumbia  
2 Eduard Bornhöhe, Eduard Vilde  
3 kaja  
4 Püha Florian jalgpallur – Florian Albert 
5 ArcelorMittal  
6 Amuuri korgipuu Ladina k Phellodendron amurense,  korgipuu – 1 p 
7 Alan Greenspan 1987-2006 USA Föderaalreservi nõukogu esimees 
8 Admiral Pitka, Admiral Cowan Eesti mereväe laevad 
9 Prantsusmaa 4. Ungari, 5. Armeenia, 6. Hiina … 50. Eesti 
10 Leningrad  
11 Majakivi  

12 Boriss Šeremetjev, Wolmar Anton von 
Sclippenbach  

13 Jari Tervo Üks kaptenitest saates „Uutisvuoto“ (Eestis „Teletaip“) 
14 Dominikaani Vabariik linn – Santo Domingo 
15 rajas Londoni kanalisatsiooni Enne seda juhiti solk Thamesi, tulemuseks suured koolerapuhangud 
16 Maarit Murka  
17 värvulised ladina k Passeriformes 
18 Edwardi järv, Alberti järv Ka Rutanzinge järv, Albert Nyanza järv 
19 minestas  
20 Bobby Charles pärisnimega Robert Charles Guidry 

21 Ruhr  Saksa k das Rohr – toru, das Ruhrgebiet - Ruhri 
piirkond   

22 Blue  
23 100 Pipers  
24 uhmer Lutsu lause: Seepeale ei ole apteegis midagi kuulda /…/ 
25 Satoru Nakajima  
26 Veronica Ferres Veronica Maria Cäcilia Ferres, saksa näitlejanna 
27 Gustav Suits  
28 Los Angelese OM boikott  
29 Sir Arthur Guinness Õlletootja Guinness asutaja 
30 teder  
31 valge sööb rohtu, must puude-põõsaste lehti valgel on ülamokk lai, mustal kitsas ja teravam 

32 menstruaaltsükli ühtlustumine 
(sünkroniseerumine) võib esineda pikka aega koos elanud naistel  

33 Röövlitütar Ronja  
34 Cassandra (eesti k Kassandra) Trooja kuninga Priamose ja kuninganna Hekabe tütar 
35 Detroit techno sai alguse 1980ndatel 
36 2001  

37 Enes Kanter draftis kolmas, Jonas Valanciunas viies, Jan Vesely 
kuues 

38 Nikolai Gogol 1809-1852 
39 Ulm asub Baden-Württembergis 
40 metsasarv  

41 Sergei Terehhov ja Ats Purje Vastavalt 2004 (Valkeakoski Haka) ja 2008 (FC Inter 
Turku) 



42 kaluuga  
43 Beresje asub Põlva maakonnas Mikitamäe vallas 
44 Allo! Allo!  

45 Madle Lippus Presidendi vabakonnanõunik, Uue Maailma Seltsi 
eestvedaja 

 
 


