
Jüri 13.03.2013
Küsimused: Sammas

1. Skandinaavia – Hel, Soome – Tuoni, Mesopotaamia – Ereškigal, Kaanani – Mōt, Hiina – Di Zang, Asteegi –
Mictlantecuhtli, Haiiti – Gede, Polüneesia – Hine-nui-te-po, Kreeka – ..................................
Täida lünk!

2.  See Bukarestis asuv Vasile Gorduzi kujundatud skulptuur avati 2012.a aprillis ning pälvis koheselt üldsuse 
tähelepanu. Pealtnägijate sõnul on tegemist groteskse monumendiga, millel on kujutatud pitbulli peaga hunti, 
kellel on sisaliku saba ja kasvaja kaelal, ning seda kannab tüüp, kellel on ilmselgelt piinlik oma alastuse pärast. 
Irvhambad on kujule andnud erinevaid nimesid, mille seas on näiteks "Rumeenia mees peale maksude 
tasumist", "Esimene monument hulkuvatele koertele", "Leviteeriv koer" jne. Tegelikult kujutab monument 
Rooma imperaatorit, kelle süles on emahunt. Nimetage see kujutatud Rooma valitseja.

3. Venelased on oma sõjaväega Berliinis käinud ka enne 1945. aastat. Millise sõja ajal see juhtus?

4. Mille poolest on Eesti Vabariigi ajaloos tähenduslik lähenev kuupäev 27.03.2013 ja arv 7890?

5. Mis aastast on jutt? +/- 1 aasta / 1 punkt

- ENSV haridusminister Eisen kutsutakse Moskvasse, et arutada Eesti koolide üleminekut vene keelele
- Poolakas J. Szmidt hüppab kolmikut 17.03 (MR)
- Ansambel Laine annab esimese kontserdi
- L. Brežnev esineb Tallinnas siinsele parteiladvikule (ainuke kord, kui ta Eestis viibis)
- Sureb kirjanik August Gailit
- Sünnivad: Ivar Stukolkin, Viire Valdma, Urmas Sisask, Ivan Lendl, Diego Maradona, Ayrton Senna
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6. Vasakpoolsel pildil olev prantsuse aednik (1823-1906) tekitas oma leiutisega revolutsiooni ehitusmaailmas. 
Ta täiustas materjali, mida tunti ja kasutati juba Vana-Roomas, muutes selle veelgi vastupidavamaks. Oma 
leiutist esitles ta Pariisi maailmanäitusel 1867. aastal ning samal aastal võttis ta oma leiutisele patendi. Tema 
nime kannab neljakümnes riigis tegutsev kontsern, mille tütarettevõtte asub ka Eestis.

    

7.  2012.a põkkus esimese erakosmoselaevana Rahvusvahelise Kosmosejaamaga (ISS) USA firma SpaceX 
kapsel. Kuigi kosmoselaev on tulevikus mõeldud peaasjalikult kosmoseturistide tarbeks, täitis ta seekord 
transpordilaeva rolli – ISS-i meeskonnale viidi 400 kg toiduaineid ning mitmesugust varustust 
teaduseksperimentide tegemiseks. Kuidas oli ajaloolise lennu teinud kosmosekapsli nimi? 

8. Tegemist on esimese kunstlikul teel saadud keemilise elemendiga, mille 1937. aastal said keemikud 
E.G Segre ning C. Perrier molübdeenituumade pommitamisel deuteeriumituumadega. Element on 
radioaktiivne ning seda kasutatakse meditsiinis ning tuumareaktorites. Nimetage see keemiline element.

9. Veoautod on alates 1980. aastast Pariis-Dakari rallil 
võistelnud 32 korda. Enim võite on Kamaz´i meeskonnal, kes on 
võidutsenud 11 korral. Milline automark järgneb võitude 
arvestuses? Võidud on võetud aastatel 1988, 1994-1995, 1998-
1999 ja 2001, ühtekokku kuuel korral, ning kõikidel kordadel oli 
piloodiks pildil olev Karel Loprais.

10. Nimetage helilooja, kes lõpetas 1856. aastal Kirurgilise Meditsiini Akadeemia ning oli juba 29-aastaselt 
keemiaprofessor. Sünteesis esimesena bensüülfluoriidi ja avaldas üle 40 töö erinevates teadusajakirjades.
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11. Karolina ja Kristyna on sündinud 21.03.1992.a. Esimene neist oli võidukas 2010. aasta Austraalia lahtiste 
noorteturniiril ning teine samal aastal toimunud Wimbeldoni noorteturniiril. Karolina on meelehärmi 
põhjustanud ka Kaia Kanepile – 2008.a Praha turniiril alistas ta eestlanna 1:6, 6:3, 7:5. 2013. aasta Australian 
Openil olid mõlemad õed põhitabelis. Küsime kaksikute perekonnanime.

12. KHL (Континентальная хоккейная лига) on jaotatud neljaks divisjoniks – kaks divisjoni on oma nime 
saanud kuulsate treenerite järgi (Arkadi Tšernõšev ja Anatoli Tarassov) ning teised kaks on mängijate 
nimelised. Kelle järgi on nime saanud kaks hokidivisjoni?

13. Joel Lindpere liitus New York Red Bullsiga 2010. aastal ning esindas meeskonda 97 mängus, mille jooksul 
lõi ta 15 väravat ja andis 18 resultatiivset söötu. 2010. aastal valiti Joel Lindpere klubi väärtuslikuimaks 
mängijaks. On huvitav fakt, et oma esimese värava liigamängus lõi ta oma praeguse koduklubi vastu, kuhu ta 
siirdus 2013. aasta alguses. Millises klubis Joel Lindpere käesoleval ajal mängib?

14. Pildil olev Hiina sportlane on tulnud kolmekordseks 
olümpiavõitjaks ning pälvinud MM-idelt ühtekokku 
14 kuldmedalit. Olles riigi suurimaid spordisangareid, 
usaldati talle ka 2008.a Pekingis olümpiatule süütamine. 
Küsitav isik ei ole olnud edukas mitte ainult sportlasena,
vaid ka ärimehena – tema 2005. aastal loodud omanimeline 
ettevõte toodab spordivarustust. 2012.a OM-il kasutasid 
küsitud firma varustust Hiina ja Rootsi olümpiakoondised, 
samuti Hispaania ja Argentina korvpallitiim. Ettevõttes 
toodetud jalatsites võistlesid muuhulgas Jelena Isinbajeva, 
Andreas Thorkildsen ja Asafa Powell. Kes?

15. Eesti spordiajaloost on teada sportlane, kes ei saanud olümpiamängudel kirja tulemust põhjusel, et ta pani 
liiga palju tina. Kes on see sportlane? Juhul, kui panete kirja olümpiamängude toimumise aasta, saab selle eest 
1 punkti.
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16. Eesti sai NATO täisliikmeks 2004. aastal, kui organisatsiooniga ühines korraga 7 riiki. Hilisemaid liitujaid on 
olnud kaks ning nende liikmestaatus algab aastast 2009. Millised kaks riiki ühinesid NATO-ga viimastena? 
Lisame, et ühe riigi pindala on 56 594 km² ning teisel 28 748 km².

17. Kellele on pühendatud piltidel olevad ausambad, mille asukohad on vastavalt (vasakult paremale) Boise`i  
linn USA-s , Oranjestad Arubal  ja Utrecht Hollandis?

18. Madeira saarestik asub Atlandi ookeanis, umbes 520 km kaugusel Aafrika rannikust. Saarestik on pindalalt 
720 km² ning koosneb enam kui kahekümnest saarest. Asustatud on neist kaks suurimat. Küsime Madeira 
saarestiku suuruselt teist saart ning saarestiku halduskeskust.

19. Kesk-Eesti väikemaakonnad oli grupp ühemuinaskihelkonnalisi maakondi, mis 12. sajandi alguseks ei olnud 
veel liitunud ühegi suurema maakonnaga. Väikemaakonnad paiknesid vööndina, ulatudes Vändra piirkonnast 
Peipsi järveni. Väikemaakondi oli kuus: Alempois, Jogentagana, Mõhu, Soopoolitse, Vaiga (Vaiamaa) ning veel 
üks, mida küsimegi. 13. sajandi alguses jagati nimetatud väikemaakond Pilistvere ja Kolga-Jaani 
kirikukihelkonnaks.

20. Küsitav, 16,5 miljonilise rahvaarvuga riik koosneb viieteistkümnest administratiivüksusest, millest allpool 
toome ära kuue üksuse lipud. Riik?
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21. Venemaa välisluure püsib "kolmel karul" – üks neist on SVR 
(Служба внешней разведки), teine FSB (Федеральная служба 
безопасности) ning kolmas, mida küsimegi. Küsitav oli pikka aega 
kõige salastatum Nõukogude luureorganisatsioon, mida 
iseloomustasid karm distsipliin ja efektiivne tegutsemine. Selle 
eksistentsist ei teadnud kuni 1980. aastateni isegi suur osa kompartei 
nomenklatuurist. Võrreldes KGB-ga elas organisatsioon N.Liidu 
lagunemise üle valutult, säilitades oma struktuuri  ja personali. 
Tänapäeval tegeletakse eelkõige agentuur-, elektroonilise ja 
kosmoseluurega. Küsitavale organisatsioonile alluvad ka kõik 
spetsnaz`i brigaadid.

22. Viimastel Ameerika Ühendriikide presidendivalimistel võidutses demokraat Barack Obama napi 
häälteenamusega vabariiklase Mitt Romney ees. Mõlemal mehel on doktorikraad, mis on saadud ühest ja 
samast ülikoolist. Küsimus: millise ülikooli ja millise eriala doktorid nad on?

23. Ametliku nimekirja kohaselt oli äsja ameti maha pannud Benedictus XVI Rooma 265. paavst. Millise nimega 
paavste on olnud kõige rohkem? Viimane sellenimeline (pildil) valitses 1958-1963 ning kandis 
järjekorranumbrit XXIII. Vihjeks saame lisada, et tema samanimelise eelkäija, kes kandis numbrit XXII, 
valitsemisaeg jääb juba päris kaugele – 1316-1334. 

24. Pildil ei ole kurikuulus Uganda sõjaroimar Joseph Kony, vaid keenialasest näitleja Telley Savalas, kelle täita 
oli filmiroll 2012. aastal valminud lühimängufilmis. Millist ajaloolist isikut mängis Savalas? 

25. Kelle häält kuulete? Küsitav isik elas aastatel 1847-1931 ning kuuldav kõne on salvestatud aastal 1908.
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26. 10.02.1907 "Postimehest" võib lugeda: "Täna saabus Haapsalu raudteejaama veerem üsna isevärki 
koormaga – kahe vagunitäie .............................. . Peatselt lisandub veel kaks vagunitäit ...................................  
Kellest on jutt?

27.  Eelmise aasta lõpus sai Soome president Tarja Halonen uuesti kassiomanikuks – hiljuti surnud lemmiku 
asemele kinkis Venemaa peaminister Dmitri Medvedjev talle uue. Kassitõug on Soomes harvaesinev ning 
seetõttu on huvi selle tõu esindajate vastu märkimisväärselt kasvanud. Millisest kassitõust on jutt?

28. Parempoolsel pildil kujutatud pähkleid korjatakse puudelt (carya illinoinensis), mis võivad heade 
kliimatingimuste korral kasvada 50 meetri kõrguseks ning elada ligemale 300-aastaseks. USA lõunaosas 
kasvatatakse seda puud laialdaselt istandustes ning tal on suur majanduslik tähtsus. Looduses kasvab ta 
valdavalt jõekallaste niisketel muldadel, nagu näiteks Mississippi ääres. Puu seeme – rahvapäraselt pähkel – on
maitsev, rasva- ning valgurohke ning seda leidub ka meie poelettidel. Küsimus on kaheosaline – küsime nii puu 
kui ka pähkli nime.

29. Millisesse hõimkonda kuuluvad Eestis kasvavad taimed kuu-võtmehein, harilik maokeel, ida-kiviürt, müür-
raunjalg? Kokku on neid taimeliike pärismaistena teada 47 liiki ning teadust, mis neid uurib, nimetatakse 
pteridoloogiaks.

30. Maailma ettevõttetel on palju kaubamärke, millel on kujutatud elusolendeid. Piltidel on kujutatud neist 
kahte sellisena, nagu nad olid ettevõtte loomisel. Vasakpoolne ettevõte on loodud 1865. aastal Fredrik 
Idestami ja Leo Mechelini poolt ning selle esimeseks tuluallikaks oli saeveski. 2012.a oli ettevõtte müügikäive 
30,2 miljardit eurot. Parempoolsel pildil kujutatud firma asutati aasta hiljem ning see tegeles piimapulbri 
valmistamisega. 2011.a käive 83,6 miljardit Šveitsi franki. Nimetage firmad!
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31. Need haprad koogikesed pärinevad Põhja-Prantsusmaalt ning on armastatud kogu Euroopas. Küpsetised 
tõusid üldsuse huviorbiiti ja jäidki sinna sajand tagasi Marcel Prousti suurromaani "Kadunud aega otsimas" 
lehekülgedelt. Koogid kannavad naisenime, mille saamisloo kohta liiguvad mitmed erinevad legendid. Küsime 
nime.

32. Millist jooki juuakse pildil olevate lusikate abil?

33. See videomäng loodi kahe Šveitsi üliõpilase, Philip Jasperseni ja Michael Stopp`i poolt 1991. aastal ning oli 
90-ndatel üsna armastatud ka Eesti arvutisõprade poolt. Mäng oli 1984.a ATARI poolt müügile paisatud mängu 
kloon, kuid omandas siiski piisava populaarsuse kogu maailmas. Küsime mängu nime.

                       

34. Pildil olevat Rootsist pärit meesmodelli peetakse aegade edukaimaks selle ala esindajaks. 1968. aastal 
sündinud mees on teinud koostööd Calvin Kleini, Versace´i, Giorgio Armani ja Donna Karan´iga, osalenud 
filmides ja teleshow´des, kirjutanud raamatu, lasknud välja fitnessi DVD ning jõudnud palju muudki. Kes?

35. Selle kodujuustuga sarnaneva toote kodumaa on Itaalia ning seda toodetakse juustuvalmistamise 
kõrvalproduktist. Tema nime võib eesti keelde tõlkida kui "uuesti kuumutatud", mis väljendab tema 
valmistamise protsessi küllaltki täpselt. Küsitav on kodujuustust mõnevõrra kuivem, pehmema teraga ja 
kergelt magusa maitsega.  Millest jutt?



Jüri 13.03.2013
Küsimused: Sammas

36. Kes on see kunstnik, kelle maali näete pildil? Kunstniku eluaastad on 1866-1944 ning konkreetne  
postimpressionistlik töö "Iidne Venemaa" pärineb tema Müncheni perioodist 1904.a. Olgu lisatud, et kunstnik 
on meile tuntud mõnevõrra teistsuguse stiiliga maalide tõttu.

37. See kultuuriüritus on ammu ületanud oma asukohamaa piirid ning alates 2005.a korraldatakse seda ka 
Palestiina väikeses Taybehi külas Jordani jõe läänekaldal. Ilmselt on see ainuke kord aastas, mil koos 
pidutsevad iisraellased ja palestiinlased. Üritusest ja selle korraldajatest on teinud 2009.a dokumentaalfilmi 
austraallanna Lara van Raay. Millest on jutt?

38.  2012. aasta Panso-nimelise preemia laureaat kuulutati välja peale Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
lavakunstikooli 26. lennu bakalaureuselavastuse "Pedagoogiline poeem" etendust teatris No99 ning selle sai 
pildilolev noor näitleja. Kes?

39. Vararenessansi kunstnikud (14-16 saj.) maalisid peamiselt puutahvlitele ning selleks kasutati valdavalt 
kohalikku puitu. Millist puitu kasutasid Itaalia kunstnikud ja millist flaami meistrid? 1 õige 1 punkt.

40. Kuulete lugu 1968. aastal ilmunud albumilt „Bonnie & Clyde”. Kes laulavad?
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41. See vene lastekirjanik (s. 1947) on lisaks raamatute kirjutamisele tuntud ka multifilmide stsenaristina. 
Paljusid multifilme („Harjutused sabale”, „38 papagoid”) on näinud enamus meist. Tema raamatuid leidub 
paljudes maailma keeltes ning selle põhjuseks on raamatutes sisalduv, absurdi piiril balansseeriv huumor. Eesti 
keeles on ilmunud "Kahjulikud nõuanded" (2006), "Õuduste kool" (2010), "Muinasjutt pisiasjadega" (2012). 
Kes?

42. Küsitav, 2010.a Kiievis asutatud tantsuansambel on käinud tuuril ka Eestis. Nende esinemisele on kaasa 
aidanud maailma tuntuimad moeloojad nagu Stefano Gabbana, Nicola Formicetti, Prabal Gurungi, Francesco 
Scognamiglio, nad on teinud koostööd ka moemajaga Dsquared2 ning saanud vaimustunud vastukajasid 
sellistelt väljaannetelt nagu New York Post, GQ, Billboard, Los Angeles Times, The New York Times, GOSSIPS 
Japan. 2012.a esinesid nad Madonna muusikavideos "Girl Gone Wild", ning nende hiljuti ilmunud 
muusikavideo "Crazy Law" lavastajaks oli eestlane Hindrek "Masa" Maasik. Millisest kollektiivist on jutt?

  

43. Kadri Kõusaare äsjavalminud filmi "Kohtumõistja" peaosatäitja on sündinud Inglismaal, Burnleys. Film 
räägib Cambridge`i ülikooli professorist, kes on võtnud endale jumala rolli ning asub tegelema omakohtuga. 
Tuntuks on näitleja saanud eelkõige kodumaiste teleseriaalidega "Inspektor George Gently", "White Heat", 
"Crooked House" ja "The Street", aga esitanud näiteks kõrvalosi ka filmides "The Last Legion" ja "Harry Potter 
and the Prisoner of Azkaban" Kes?

44. Milline nimi ühendab pildilolijaid?

45. Küsime Soome filmilavastajat ja kultuuritegelast, kelle parimaks filmiks peetakse erootilise alatooniga teost 
"Must valgel" (1968). Ühtekokku on ta osalenud lavastaja või produtsendina mitmekümne filmi loomisel.
Viljakas ka kirjanikuna, 1985. aastal pälvis Finlandia kirjandusauhinna romaani "Isa ja poeg" eest. Soome 
Eduskunnas 1987-1995 ning Europarlamendis 1996-1999. Kes? 
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46. Seda inglise õigusteadlast ja filosoofi (1748-1832) peetakse utilitarismi rajajaks. Sai 15-aastaselt Oxfordi 
ülikoolist bakalaureusekraadi ning omandas 1769. aastal õiguse tegutseda advokaadina. Küsitav loobus 
praksisest ja otsustas ennast pühendada olemasoleva õiguse ja õigusteooria kritiseerimisele. Tema vaadete 
süsteemi nurgakiviks on "Sissejuhatus moraali ja seadusandluse printsiipidesse" (1789), milles ta tõestab, et 
inimese loomulik ja ratsionaalne motiiv on omakasu. Tema viimaseks sooviks oli lasta ennast palsameerida 
ning muuta ennast seeläbi autoikooniks järeletulevatele põlvedele. Kahjuks ebaõnnestus pea säilitamine ning 
see tuli asendada vahast koopiaga. Originaalpea lebas pikka aega tema jalge ees, kuid on toimetatud nüüdseks 
kindlamasse kohta hoiule, sest seda on juba mitu korda varastatud. Topis istub aastast 1850 University College 
London (UCL) vestibüülis. Kellest jutt? 

                       

47.Hiljuti lõi ajakirjanduses laineid soome päritolu maailmakodanik Kim Schmitz (alias Kim Dotcom), kelle 
asutatud failivahetuskeskkond  tekitas autoriõiguste rikkumisega vähemalt 500 miljoni dollari suuruse kahju. 
Uus-Meremaa politsei vahistas mehe FBI palvel, konfiskeerides temalt muuhulgas 18 privaatnumbritega 
luksusautot, kuid oli sunnitud ta peatselt kautsjoni vastu vabastama. Küsime tema loodud, nüüdseks suletud 
failivahetuskeskkonna nime.

48. Taiwani ettevõte Hon Hai Precision Industry Co Ltd on maailma suurim elektroonikadetailide tootja ning 
kuulub oma suuruselt ka maailma tööandjate esikümnesse. Ettevõtte teeb koostööd selliste 
elektroonikagigantidega nagu Apple, Dell, Microsoft, Nokia ja Sony. Ebaõiglaselt väikese töötasu ning kasinate 
töötingimuste tõttu nimetatakse firmat ka maailma suurimaks orjapidajaks ning tehastes toimuvad nii 
ulatuslikud mässud kui ka suitsiidilained. Millise nime või kaubamärgi all ettevõtet maailmas tuntakse?

49. Kes on 2009. aastal ilmunud mälestusteraamatus meenutanud oma esimest püsisuhet järgmiselt: "Juhan
helistas mulle koju samal õhtul ja kutsus mind teatrisse. Vist Maeterlincki "Palléas ja Mélisande" oli etendus, 
mille ühisest vaatamisest alates hakkasime Juhaniga lähemalt suhtlema. Käisime teineteisel külas. Temal oli 
noorem vend Andrus, kes meid alailma segas. Kamandasime teda, et mine ära ja pane uks kinni. Hiljem olen 
mõelnud, et vaene Andrus, ega tal olnudki muud teha kui esikunurka minna ja "Rehepappi" kirjutada."?

50. Ansambel?
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1.   Hades. Tegemist on allmaailma ja surma jumalatega QQ
2.   Traianus, Rooma keiser aastatel 98-117 QQ
3.   Seitsmeaastane sõda 1756-1763, Berliinis 1760 ML
4.   7890 päeva kestis esimene EV, 27.03.13 saab sama vanaks teine EV QQ
5.   1960 ML
6.   Joseph Monier, raudbetooni leiutaja RK
7.   Dragon QQ
8.   Tehneetsium ML
9.   Tatra QQ
10. Aleksandr Borodin (1883-1887) ML
11. Pliskova KL
12. Vsevolod Bobrov (1922-1979) ja Valeri Harlamov (1948-1981) QQ
13. Chicago Fire QQ
14. Li-Ning QQ
15. Eesti kelgutaja Andrus Paul / Nagano 1998   QQ
16. Horvaatia, Albaania QQ
17. Anne Frank (1929-1945) QQ
18. Porto Santo saar, Funchal ML
19. Nurmekund ML
20. Tšiili (Atacama, Coquimbo, Maule, Bio Bio, Los Rios, Los Lagos) QQ
21. GRU (Главное разведывательное управление) QQ
22. Harvardi ülikooli juuradoktorid QQ
23. Johannes QQ
24. Carl Gustav Emil Mannerheim (1867-1951) QQ
25. Thomas Alva Edison QQ
26. Jänesed jahtimiseks, Läänemaa mõisnike tellimus ML
27. Nevskaja maskaradnaja QQ
28. (Pekani)-hikkoripuu, pekaanipähkel QQ
29. Sõnajalgtaimed ML
30. Nokia, Nestle QQ
31. Madeleine KL
32. Absint QQ
33. Supaplex QQ
34. Marcus Schenkenberg QQ
35. Ricotta QQ
36. Wassily Kandinsky QQ
37. Oktoberfest QQ
38. Rea Lest KL
39. Pappel ja tamm ML
40. Brigitte Bardot ja Serge Gainsbourg KL
41. Grigori Oster QQ
42. Kazaky QQ
43. Lee Ingleby QQ
44. Mati (Aarne-Mati Üksküla, Ma-Ti Capten Planet´ist, Mati Karmini skulptuur) KL 
45. Jörn Donner RK
46. Jeremy Bentham QQ
47. Megaupload QQ
48. Foxconn QQ
49. Anne Veesaar KL
50. Regatt KL

Koostajad: KL - Katrin Lasn, QQ - Kaido Lasn, ML - Mihkel Lasn, RK - Raul Koov, IT - Indrek Tibar


