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1 Lääne-Harjumaal Kernu vallas asub Muusika küla, kus muuseas elab ka legendaarne ja igipõline vallavanem 
Enn Karu (pildil). Küla nime tekkeloona on ikka arvatud, et see 
tuleneb sõnast „muusika“. Tegelikult pärinevat  küla nimi hoopis 
sõnast „muusikas“ (käändub nagu maasikas). Vähemalt nii väidab 
keelemees ja kohanimede tekke uurija Peeter Päll, kes omakorda 
viitab Wiedemanni sõnaraamatule. Mida tähendab sõna muusikas? 
Vihjena võiks abi olla teadmisest, et tee, mis läbi Muusika küla linna 
poole kulges, jõudis kõigepealt Pääsküla vana sillani üle samanimelise 
jõe.  

2 Eesti vanim pronksist vöö- või rinnaehe (tuutulus) on leitud Harjumaalt Keila lähedalt, ehe on pärit umbes 
aastast 1000 e.Kr. Nimetage see küla, kelle elanikud võivad uhkustada, et nende kodust on leitud nii vanu 
ehteid. Selle küla nimekaimu võib leida mõne teisegi riigi geograafiliselt kaardilt. 

3 Milline Soome president on sündinud Keila sõpruslinnas Huittinenis? Ta on olnud 
ka Soome peaminister, rahandusminister, Soome Panga juhatuse esimees. 1945-
1949 istus „sõjasüüdlasena” vangis. 

4 Mullu detsembri viimastel päevadel pidas 55. sünnipäeva Keila kultuurikeskus. Maja ehitati algselt Keila 
rajooni agro-zoo propaganda hoonena. Projekti autor on Eesti tuntud arhitekt. Samasugused kultuurimajad 
ehitati Antslasse, Jõhvi, Orissaarde ja Kallastele. Kes oli arhitekt? Sama perekonnanimega mehed tegutsevad 
Keilas tänagi. 

5 Kes on see Keilas elav Eesti kirjanik, kes sündis 22.III 1933 Rakveres? Hariduselt elektriinsener. Kirjutanud 12 
raadiokuuldemängu, novelle,  humoreske, filmitsenaariumi „Pihlakaväravad” ja ka 25 romaani. 
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6 See 412km2 suurune kuivanud soolajärv sai omale nime mehe järgi, kes seda Põhja-Ameerika kanti uuris. 
Sellel järvel on filmitud stseene nii „Independence Day“ kui „The World`s Fastest Indian“ tarbeks. Viimane 
räägib legendaarsest võidusõitjast ja leiutajast Herbert J.“Burt“ Munro`st, keda mängib Anthony Hopkins. Sile 
järvepind võimaldab aga auto-sugemetega aparaatidel arendada kiirust rohkem kui 1000km/h. 2006 
maandus järve territooriumil edukalt planeetide-vahelise kosmoseaparaadi Stardust (Tähetolm) kapsel koos 
komeedi Wild 2 tolmuproovidega. Mis järvest on jutt? 

7 Kes on see 1985 sündinud vasaraheitja? Pildil maitseb ta 
2009 võidetud Vahemeremaade mängude „kuldmedalit“. 
Ta isiklik mark on 71.77. Tema perekonnanimi on tuntud 
Eestis kilvasõprade hulgas.  

8 Oscar, Leonard ja Ana Amelia on Rio de Janeiros elavad õed-vennad. Oscar ja Leonard, kes on elukutselt 
arstid, rajasid riidefirma OSKLEN, mis tarnib riideid 80 erinevasse riiki. Sellele aitas kujundajana kaasa ka 
nende kunstnikust õde Ana Amelia. Vend Leonard jätkab siiski arstina. Üheks tootenäiteks on kalanahariided. 
Nende vanaisa lahkus kunagi Eestist Brasiiliasse. Kuidas on nende kõigi ühine perekonnanimi? 

9 Bioonika on bioloogia ja tehnika piirteadus, mis võtab bioloogilisi protsesse aluseks ja püüab nende kaudu 
leida lahendusi tehnika probleemidele. Esimeseks bioonikuks võiks tinglikult lugeda Leonardo da Vincit. 
Millise tehnilise lahenduse juures kasutatakse Geoffrey de Havillandi poolt loodusest kopeeritud tegevust – 
imetajate seksuaalakti? See juhtus aastal 1923. 

10 Pildil näete ühe Euroopa riigi presidenti, kes sündis 20. 
aprillil 1975. Ta ei kuulu ühtegi parteisse. Enne 
presidendiks saamist oli ta oma riigi politseiameti asejuht. 
Kes ja mis riik? Kui vastate ainult riigi, siis saate 1 punkti, 
riigi ja nime korral 2 punkti. 
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11 Teatavasti on London nii Inglismaa kui Suurbritannia pealinn. Inglismaa kuningriigi (Anglia) pealinnaks sai 
London aga aastast 1066. Mis linn enne seda oli Inglismaa pealinnaks? Linna on maetud nii Wessex`i 
(Westseaxna) ja hilisem esimene Inglismaa kuningas Alfred Suur ning Inglismaa, Taani ja Norra kuningas Knud 
(Kanut) Suur. Linna nime võib seostada ka relvaasjandusega. 

12 See 25 kuni 30 kg kaaluv koer ei 
löö kartma isegi endast kümme 
korda raskema karu eest ja on 
viimastele lausa nuhtluseks. 
Harilikult on sellel koeral vaid kaks 
värvi: must ja valge. Vahepeal oli 
neid koeri väga vähe, alla 300, 
praegu on neid ainuüksi oma 
kodumaal üle 24 000 isendi. Neid 
peetakse kõige levinumaks tõuks 
jahilaikade hulgas. Mis koer?   

13 Muusikarühm Ricchi e Poveri oli 1970-80-ndatel eriti populaarne. Ansambli koosseisu on kuulunud Angelo 
Sotgiu, Angela Brabanti, Franco Gatti, mõnda aega ka Marina Occhiena. Mida aga ansambli nimi eesti keeles 
tähendab? 

14 Sellest ooperist sai nii „Kultuuripealinn-Tallinn 2011“ suurüritus kui ka oma mastaapsuselt eriline sündmus 
kogu Eesti kultuuris. Juba lavastaja valik – Nicola Raab Austriast, eeldas suurepärast etendust. Osalesid 
artistid Inglismaalt, Šotimaalt, Austriast jne. Soome Rahvusooperit esindas Koit Soasepp, Eestit aga Rauno 
Elp, Priit Volmer. Seda ooperiliteratuuri üht keerukaimat teost, mis kestab 5 tundi, keelas autor esitamast 
väljaspool Bayreuthi ooperimaja, hiljem küll saadi õigus ka mujal esitamiseks. Samuti keelas autor 
aplodeerimise pärast esimest vaatust, toonitades niimoodi muusikadraama tõsidust ja tseremoniaalsust. 
Nimetage see suurteos. 

15 Rootslanna Sanna Dullaway tegeleb sellega, et muudab 
tuntud inimeste vanad must/valged fotod värviliseks. 
Kellest on need pildid? 
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16 Keda on kujutatud sel suhteliselt hiljuti avastatud ja 
tõenäoliselt Leonardo da Vinci poolt maalitud maalil?  

17 Mis spordiala Eesti meistriks tuli 2011. aastal Pavel Vorobjov? 

18 2004 koostas Suurbritannia kosmeetikafirma Veet edetabeli ahvatlevamatest ekraanijalgadest. Esikohale 
asetati Sharon Stone episoodi eest filmis „Ürginstinkt“. Talle järgnesid Ursula Andress koos oma kuulsa 
merest tulekuga filmis „Dr No“ ja Cameron Diaz episoodiga filmist „Mask“. Neljanda koha võitis nahkses 
seelikus esinenud tegelane filmist „Troy“ (Trooja). Kes? 

19 Kes on see Californias elav 15-aastane poiss, kes on käinud 7 
kontinendi kõrgeimal mäetipul? Viimasena alistus 24.12.2011 Mount 
Vinson (4892 m) Antarktikas. Enne seda vallutas ta 22.05.2010 
noorimana (13 a) maailma kõrgeima mäe Džomolungma e. Mount 
Everesti.  

20 Kuulete katkendit ühest ooperist. Nimetage ooper ja autor. 
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21 Maajade kirjas on seda „jumalate toitu“ kujutatud nii nagu juuresoleval pildil. 
Parim sort kannab nime „Criollo“. Põhiliselt jaotatakse seda nelja rühma, peale 
nimetatu veel „Trinitario“, „Nacional“ ja „Forastero“. Millega on tegemist? 

 

22 Millises riigis asuvad Euroopa sügavaim - Tara jõe kanjon (800-1000 m) ja ka Kotori laht, mille põhjarannik on 
Euroopa sademeterohkeim koht (5000 mm aastas)? 

23 Huvitavaid muuseume on Eestis mitmeid. Harjus Kurtnas mootorrattad, Võrumaal Ööbikuorus veega liikuvad 
seadmed, Tallinnas miinid ja Järvakandis klaas. Otepääl peab aga muuseumit Peeter Pettai. Kogutud esemeid 
on tal juba üle saja. Mis muuseumit ta peab? 

24 Kes on see Kesk- ja Lõuna- Ameerika troopilistes vihmametsades elav kaslane (Leopardus tigrinus)? On 
lähisuguluses otseloti ja margaiga. On ööloom, kes jahib närilisi ja linde, kassist pisut pikem (39-59 cm), kuid 
kergem (1,5-3 kg).  

25 Milline riik on saanud omale nime Punasest merest? 
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26 Kuidas nimetatakse seda USA idaranniku ühte suuremat poolsaart (Florida järel 2. kohal), mis asub 
Chesapeake´i lahe ja Delaware´i lahe vahel. Oma nime on saanud sellel asuva kolme osariigi nimede järgi. 

27 Näete maali õdedest Bronte`dest – 
Charlotte, Emily Jane ja Anne – ning 
joonistust kunstnikust endast. Kes on 
õdede maali autor? 

 

28 Teatavasti pühendas Puškin oma 1825 kirjutatud kuulsa luuletuse „K***“, mida tuntakse rohkem algusridade 
„Ja pomnju tšudnoje mgnovenije …“ järgi Anna Kern`ile. Viisteist aastat hiljem valmis selle luuletuse alusel 
M.Glinkal romanss, mille helilooja pühendas ühele noorele naisele, kellesse oli ta kõrvuni armunud. Kellele? 

29 Rootsi tähistab tuleval aastat enda viimase sõja 200. aastapäeva. Kuningas Karl XIV ajal kuulus Rootsi 1813. 
aastal Napoleoni vastasesse liitu ja pidas lahinguid – mis riigiga? 

30 Mille poolest on eriline ja ainulaadne ansambli The Beatles ajaloos 29. jaanuaril 1964. aastal Pariisi Panhté 
Marconi stuudios lindistatud laul “Can´t Buy Me Love”? 
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31 Lionel Messi tunnistati FIFA poolt 3.-t aastat järjest maailma parimaks jalgpalluriks. Kes oli aga parim 
naisjalgpallur? 

32 Kes on see ka Oscari võitnud filmilavastaja?  

33 Krista Lepik tuli Albertville`i taliolümpial 1992 15km laskesuusatamise distantsil 11.kohale. Seda tulemust 
pole iseseisva Eesti laskesuusatajad olümpiamängudel senini ületada suutnud. 2004 jõudis aga Krista Eesti 
koondisesse juba ühel teisel spordialal, mille maailma reitingus asus Eesti koondis näiteks 2010 kõrgel 15. 
kohal. Mis ala? 

34 Viimasel kümnendil on eesti kirjanike võõrkeeltesse tõlgitud piisavalt palju. Selles edetabelis asub esikohal 
Jaan Kross oma „Paigallennuga“, temale järgnevad Jaan Kaplinski ja „Seesama jõgi“ ning Andrus Kivirähk ja 
„Rehepapp“. Kes on aga see eesti kirjanik ja millist tema teost on läbi aegade kõige enam tõlgitud – 24 
tõlget? 

35 Pildil on NLiidu poliitiliste repressiooniohvrite mälestusmärk 
Lubjanka väljakul Moskvas. Mälestusmärk avati 
repressiooniohvrite mälestuspäeval 30.oktoobril 1990. Kust 
toodi see kivi, mis on monumendi keskseks osaks? Paika on 
kujutatud Venemaa 500-rublalisel. 
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36 Selliste nägudega T-särgid olid vahepeal Euroopas päris populaarsed. 
Kui ülemise read näod pidid kujutama da Vincit, Rembrandti ja Monet` 
ning alumise rea näod Rothkot, Pollocki ja Warholi, siis keda on püütud 
kujutada keskmises reas? 

37 15. veebruaril 1937 lõppenud Vabadussõja monumendi konkursi esikoht läks Alar Kotlile ja Ernst Kesale. 67 
meetrit kõrge sammas pidi asuma Jaani kiriku kohale planeeritud kohtupalee ees. Sambast saanuks Eesti 
esimene ratsamonument. Kelle figuur pidi olema tipus asunud hobuse seljas? 

38 Nimetage see violetne või safiirsinine vääriskivi. Tegemist on mineraal tsoisiidi erimiga ja nime on ta saanud 
ühe Aafrika riigi nime järgi, kust seda esmakordselt 1967.a. leiti. 

 

39 Tuudur Vettiku laul “Su Põhjamaa päikese kullast” on olnud ka üldlaulupidude kavas. Aastatel 1975-1989 oli 
laul Raivo Tammiku seades ka ühe raadiojaama eestikeelsete saadete kutsung. Millise? 

40 Kes laulab? 
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41 Albaania asub Vahemere ääres. I aastatuhandel e. Kr. Eksisteeris sama nimega riik põhiliselt ühe teise 
praeguse riigi territooriumil. Säilitas võistluses roomlastega sõltumatuse, kuid alistus 3. sajandil p. Kr. 
sassaanidele. Mis alast on jutt? 

42 Šiva on üks kolmest hinduismi jumalast, kelle juustest voolab püha Gangese jõgi. Ainus Šiva tempel väljaspool 
Indiat asub Ganga Talao järve ääres, kuhu on püstitatud ka 108 jala kõrgune Šiva kuju. Mis riigis see asub?  

    

43 Amet tekkis 13. sajandil koos Hansa kogedega. Ameti nimi pärineb norra keelest. Tallinnas oli elukutse põline 
eestlaste ala, sekka sattus ka mõni rootslane. Selle pidajad elasid põhiliselt Kalamajas. Küsitav amet hääbus 
18. sajandil. Mis amet? 

44 Tema esimene ansambel oli 1967. aastal tegutsema hakanud Stawbs, mis mängis folkrocki lugusid. Tuntud 
plaadid jäävad 70.-ndatesse. “The Six Wives on Henry VIII”, “Journey To Center of the Earth” ja “Myhts and 
Legends of King Arthur” 1973-74. Samuti “Criminal Record ” ´77 ja “1984” ´81. On andnud välja üle 20 LP ja 
omapärasel viisil seotud ka Harjumaaga. Kes? 

45 Kuidas nimetatakse seda Eestis 
tuntud ravimtaime (Hypericum 
perforatum)? Piisab 
perekonnanimest.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b5/Shivastatue.jpg
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46 Keisrinna Eugenia saarestik sai omale nime Napoleon III abikaasa, viimase 
Prantsusmaa keisrinna Maria Eugenia Ignacia Agustina Palafox de Guzman 
Portocarrero y Kirkpatrick condesa de Teba ehk lühidalt Eugenie de Montijo 
(1826-1920) järgi. Saarestikku kuulub 5 suuremat ja lugematu hulk 
väiksemaid saari ja saarekesi. Nn „suurest maast“ eraldab neid saari Ida-
Bosporuse väin. Saarestiku suurim saar on 97,6km2 suur (või väike?), kus elab 
5200 inimest. Saare vanimaks asulaks on Ajax ja see saar on saanud omale 
nime ühe riigi järgi. Nimetage see saar. 

47 1820.-ndatel aastatel avastasid Tartu buršid, et linna servas asuv Kvissental on hea pidude pidamise koht. 
Grüünesse võeti kaasa õlut ja ka jooki nimega “piiskop”. Mis olid selle joogi kaks põhikomponenti? 

48 Vanas Roomas oli au sees teha tööd enda jaoks ja sõdida. Palgatööd peeti välismaalaste ja lindpriide põlatud 
tegevuseks. Kui aga tekkis vajadus maksta kinni keeruline ja teadmisi nõudev töö, mida suutsid teha vaid 
haritud kodanikud, siis mõeldi välja … . Kuidas seda tasuliiki nimetati? 

49 1. jaanuaril 2012 tõusis Tennis Europe andmetel U 14 
klassis edetabeli liidriks üks Eesti poiss. Kes?  

50 Oli kuninganna, Kreoni õde, Tuuba kuninga Laiose lesk. On tegelaskuju vähemalt kolmes ooperis ehk siis 
Stravinski, Orffi ja Leoncavallo teostes. Tavaliselt on neid laulnud sopranid ja metsosopranid. Mis tegelane? 
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51 Milline on maailmas rahvaarvult suurim riik, kes võitis suvemängude esimese individuaalse kulla alles 2008. 
aastal Pekingis? 

52 

Kes on kunstnik? 

53 Prantsuse humorist, ajakirjanik ja kirjanik Alphonse Allais (1854-1905) sai tuntuks oma „terava keele“ ja 
absurdsete väljaütlemiste poolest. Ta oli andekas ka muudel aladel nagu näiteks muusikas, kus lõi juba enne 
John Cage`i teose 4`33`` ehk 4,5 minutit vaikust. Ka kunstis ennetas ta üht epohhi määranud teost 
paarikümne aastaga. Oma teosele pani ta pealkirjaks „Neegrite võitlus sügavas koopas öö pimeduses“. Millist 
kuulsat teost ta ennetas niimoodi? 

54 Millist Eestis kasvavat III kategooria kaitsealust taime näete? 

 

55 1878 Newton Heath – praegu … , 1886 Dial Square – praegu … , 1895 – Thames Ironworks – praegu … . Täitke 
lüngad, kuhu tuleb kirjutada igaühe praegune nimi. 
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56 Mullu novembris tähistati Nõmme linna 65. aastapäeva. Nõmme turu taga avati sellel puhul linna rajaja N. 
von Glehni monument. Selle autor on Kuusalu vallas elav kunstnik. Kes? 

57  Kes on see lind omas elemendis, saaklooma kohal, loojanguvärvides? See Remo Savisaare foto leidis 
äramärkimist konkursil „Looduse 
Aasta Foto 2010“. Selle linnu talvist 
arvukust hinnatakse 4000-6000 
paarile. 

58 Neid on maailmas kokku 29. Oma kodumaal on neid 9. Teised asuvad Itaalias (11), Suubritannias (4) ning veel 
on neid Türgis, Iisraelis, Poolas, Prantsusmaal ja isegi New-Yorgis. Rooma Peetri väljak sai selle 1558, New-
Yorgi Keskpark 1821 ning Pariisi Concorde väljak 1826. Millega on tegemist? 

59 5. detsembril 1977 esietendus kinos Eha kolme noore filmimehe kassett-film “Karikakramäng”. Uut kassetti 
lubati kohe, kuid selle töösseminek jäi juba Eesti vabariigi aega. Film ilmus aastal 1999 ning selles olid Jaak 
Kilmi, Peter Herzogi ja Rainer Sarneti teosed. Mis pealkirja kassett-film kandis? 

60 Kes laulavad duetti? 
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Vastused: 
1 Teeröövel 

2 Tuula 

3 Risto Ryti 

4 Arnold Matteus 

5 Erik Tohvri 

6 Bonneville 

7 Silvia Salis 

8 Metsavaht 

9 Lennukite õhustankimine 

10 Atifete Jahjaga, Kosovo president 

11 Winchester 

12 Karjala karukoer 

13 Rikkad ja vaesed 

14 Parzifal (Richard Wagner) 

15 Mark Twain 

16 Bianca Sforza 

17 Male 

18 Brad Pitt 

19 Jordan Romero 

20 Xerxes, G.F.Händel 

21 Kakao 

22 Montenegro 

23 Hobusõidukid (vankrid, tõllad) 

24 Ontsilla 

25 Eritrea 

26 Delmarwa 

27 Vend Patrick Branwell Bronte 

28 Jekaterina Kern 

29 Taani 

30 Ainus väljaspool Briti saari salvestatud lugu 

31 Homare Sawa (Jaapan) 

32 Kathryn Bigelow 

33 Saalihoki 

34 Jaan Kross – Keisri hull 

35 Solovetsi saared 

36 Van Gogh, Picasso, Dali 

37 Tasuja 

38 Tansaniit 

39 Raadio Vaba Euroopa 

40 Onu Bella 

41 Aserbaidžaan 

42 Mauritius 

43 Mündrik (paadimees) 

44 Rick Wakeman 

45 Naistepuna 

46 Russkii (Vene) saar 

47 Punase veini tõmmis apelsinikoortel 

48 Honorar 

49 Kenneth Raisma 

50 Iocaste, Oidipuse ema 

51 India (laskja Abhinav Bindra) 

52 Toomas Vint 

53 Kazimir Malevitš, Must ruut 

54 Rootsi kukits 

55 Manchester United, London Arsenal, West Ham United 

56 Simson Seakülast 

57 Händkakk (uraali kakk) 

58 Egiptuse obeliskid 

59 Kass kukub käppadele 

60 Sarah Brightman ja Antonio Banderas 

 
Küsimused: Allar Viivik, Tenno Sivadi, Toivo Lodjak 


