
         51. KLOOSTRIMÄNG 

 

51. Kloostriturniiri pildid 

 

1. Millega on tegemist?    2. Mis lipp see on? 

   
 

3. Kuidas nimetatakse seda pühameest?  4. Kuidas nimetatakse seda peaehet?  

   
5. Mille logol on see laev?     6. Mis taim (Onobrychis)? 

   



7. Kes?        8. Kes? 

   
9.Kes on kunstnik oma portselanist tööga?   10. Millega on tegemist? 

   
11. Mis rahaühikutes oli sellele    12. Mis vapp? 

margile trükitud nominaalväärtus? 

     
13. Mis pill?      14. Kes? 

    



15. Kes?      16. Kes on need naine ja mees? 

 

  
17. Millise liblika kevadine ja suvine põlvakond? 

 



18. Millega on tegemist?    19. Kes? 

  
20. Kes on kunstnik?       21. Kes? 

 

  



22. Kes?   23. Millise ordeni kõrgeim järk? 

  
 

24. Kes on kunstnik?   25. Kuskohas asub see Tundmatu Indiaanlase 

mälestusmärk? 

    
 

26. See naine mängis filmis „Anna Karenina“ peaosa (2012).   27. Kes on see 

kunstnik? 



 

  
28. Kes on kunstnik? 

  
 

29. Kes?    

 
30. Mis filmist on need kaadrid? 



 

 
 

 

 

 

31. Kes on selle küllaltki autobiograafilise luuletuse autor? 

 

                Kuidas minust sai geenius 

   

     Inimesed jagunevad laias laastus 

        Kolme põhigruppi: 

                     enamuses keskpärased, 

                     vähemuses hullud 

                      ja üksikud geeniused. 

       Millisesse gruppi kuulun mina? 

                       Spordis olen ma olnud meie „provintsi“ meister 

                       ja natuke enamgi. 

                        näitlejana olid pearollid 

                        minu sinasõbrad 

     Tähendab - keskpärane ma ei ole! 

                       kaksteist aastat olid mul 

                       hullupaberid, 

  siis nad tühistati. 

     Tähendab - hull ma ei ole! 

                        jääb järele ainult – GEENIUS!!! 

       Kes on see värvikas tegelane ( 1942 Tartu – 1990 Tallinn)? 

       ( p. s. rea „meister ja natuke enamgi“ kohta, et autor oli Balti meister lauatennises) 

 

32. Ese – milleks seda kasutatakse? 

 

33. Mis aastaga seotud lindilt kostuvad sündmused? 
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34. Kui Lääne monarhiate regaalideks on kroon, valitsuskepp ja riigiõun, 

      siis Egiptuse vaaraoriigi sümboliks oli valitsejakroon URAES, millel olid kujutatud kaks looma. 

      Kes olid need vaarao - loomad?  

 

35. Mehhiko laul „Cielito lindo“ hakkas levima 1930. aastail ja ta pealkiri tähendab tõlkes umbes 

     „taevalikult kaunis kallim“. Hispaaniakeelses maailmas on ta väga levinud, olnud nii Luciano 

Pavarotti kui Lady Gaga repertuaaris. Mis selle Mehhiko jalgpallifännide ergutuslaulu eestipärane 

algusrida ( tegelikult  avab kogu laulu sisu ), mille eestikeelsed sõnad on nii madalalt rahvalikud, 

et keegi nende tõlkimist omaks ei võta? 

36. Milliste olümpiamängudega on seotud modelliks olnud Sheri von Birkenhof? 

 

37. 1904.a. tekitas Suurbritannias ärevust nn. Halli intsident. Kaug-Itta suunduv Vene eskaader avas 

Põhjameres Doggerbanki piirkonnas tule Inglise kalalaevadele, oli surmasaanuid ja haavatuid. 

       Intsidendi läbivaatamine anti Haagi rahvusvahelisele kohtule. 

       Mis otsusega lõppes selle asja arutelu Haagis? 

 

38. Mis nime all tuntakse rohkem meltsast, kes on spetsialiseerunud sipelgapesade rüüstamisele? 

 

39. Kes helilooja? 
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40. 1813.a. 17. augustil päästsid Kesk-Euroopas toimunud lahingus vene kindrali A. Ostermann-Tolstoi 

sõdurid Preisi-Austria ühisväe prantslaste hävituslahingust.  

         Preisi kuningas Friedrich Wilhelm III lubas esimeses eufoorias kõiki lahingus olnud vene soldateid 

autasustada Raudristiga. 12 tuhat mužikku lõikasid juba autasu ootuses plekist ja nahast Raudristi 

kujutisi välja ja sobitasid oma rinnaesisele.  

         Kuninga nõuandjatel õnnestus siiski oma majesteedile olukorra absurdsus selgeks teha. Ei saanud 

ju tuhandetele välismaa alamväelastele anda äsjaasustatud kõrget aumärki, mida seni oli saanud 

ainult mõni Preisi sinivereline. 

         Lõppude - lõpuks kinnitati alles 1816.a. augustis sõjakäikudel ellujäänud 7131 vene soldatile, .... 

lahingu veteranile, selle lahingu nimeline rist rinda.  

         Mis ristiga kuningas oma päästjaid lõpuks autasustas? 

 

41. Miks kujunes 1908.a. Detroidis masstootmisse läinud Ford T põhivärviks nn. Jaapani mustaks 

nimetatud bituumenlakk? 

 

42. Sõjaväes on tavaline rivitegevus nihelemine, nina sügamine, ihuliikmete kratsimine. 

       Mis sõnaraamatutes mitteesineva sõnaga seda mitteformaalset tegevust tähistatakse ja 

rivistusekorraldajate – jupijumalate poolt hurjutatakse? 

 

43. Kui ameeriklased 1980-ndail maastikuratta ehk bike välja mõtlesid, siis oli see suuresti äriplaan, mis 

seotud maastiku parema ja pideva rahakstegemise sooviga. Mis teise spordiala n.ö. paratamatuse 

tõttu mõeldi välja maastikuratta võistlused? 

44. Kes helilooja? 
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45.    Vaimulikuks koolitatud ekstsentriline vanapoiss hüüdnimega HOLZ (puu), mis tulenes ta 

perekonnanimest, mis omakorda tähendas tegelikult põõsast, on üks saksa luule tippe. Ta pidi 36 

aastat elama vaimuhaigeks arvatuna ühe tisleri eestkoste all. Sportliku erakuna tegi ta regulaarselt 

50 km päevamatku. 

         Kes see imetletud luuletaja (1777-1843), kelle loomingu põhiosa avaldati alles 1916.a. nime all „ 

Isamaalised laulud“ ? 

46. Alates 1981.a. antakse välja rahvusvahelist Asturia Printsi auhinda – preemia koos Joan Miró 

kavandatud kujukesega- väljapaistvatele kunstiinimestele.  

         Millises selleks kõige sobivamas linnas seda auhinda üle antakse? 

 

47. Jaapani agraarelu omapärale viitab see, kui veel praegugi Jaapani traditsiooniderikkas maakodus 

peremees teid tänab, kui te külalisena kasutate tualetti. 

         Milles asi? 

 

48. Selle lühikese, kuid liiklusrohke jõe üks laienenud osa on nimega Tuhande saare järv. 

       Mis jõgi see on, mis suubub endanimelisse lahte Anticosti saare vastas? 

 

49. 2012.a. oktoobris arreteeriti lühiajaliselt Prantsusmaa 2011.a. parim sportlane, kahekordne 

olümpiavõitja. Hiljem tehti peamiseks patuoinaks kuulsuse vend. 

         Kes see oma spordiala maailma paremaid Montpellieri klubi mängija, kes sai kihlveopettuse 

süüdistuse? 

50. Ese; mis temperatuuri sellega mõõdetakse? 
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51. Üks maailma imelikumaid  monumente on ehitis Kolumbuse auks Santo Domingos, mille ehitamist 

alustati 1948. a. ja avati pidulikult 12. okt. 1992.a. paavsti ja Hispaania kuningapaari osalusel. 

        Mis on selle ehitise, Faro a Coloni, igapäevasem ülesanne? 

 

52. 1980. a. N. Liidu riiklike preemiate jagamisel ei saanud Moskva ja Leningradi kunstimaffiad 

omavahel kokkuleppele ning skulptuuripreemia anti Eestisse. Kuju kattelina alt väljatulemisel 

olevat kujutatu lesk öelnud: „ See pole küll minu mees, see ju Leonid Lentsmanni nägu“.  

         Keda autasustati, mis teose eest (küsimus annulleeritud)? 

 

53. Euroopa Liidus seaduslikult elavast u. 20 miljonist „kolmanda riigi“ ( EL ametlik kõnepruuk) 

kodanikust moodustavad suurema osa Türgi asukad, 2,9 milj.. 

        Mis riigist pärit järgmised suuremad rühmad ( 2,0 milj., 1 milj., 0,8 milj.) 2012.a. seisuga? 

 

54. Selle sportliku mängu loojateks peetakse müüjat Bob Gurnsneyd, maakler Hayes Noeli ja kirjanik 

Charles Gainesi. Esimene ametlik turniir peeti 1983.a.. Praegu mängitakse üle maailma, mängijaid 

kümned miljonid. Sportliku variandi mitteametlik MM on Millennium Cup. 

         Mis on see sportmäng, mida algul nimetati „rahvuslikuks ellujäämise mänguks“? 

 

55. Kes mängib, laulab? 
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56. II maailmasõja lühendamises mitme nädala võrra mängis oma osa üks topeltagent, kelle Inglise 

koodnimeks oli Garbo ja Saksa poole nimeks Arabel. Mees sai oma tegevuse eest Normandia 

dessandi ajal Briti impeeriumi ordeni isiklikult George VI käest ja Saksa Raudristi raadio teel, 



kuna agarust tuli tunnustada. Tema eksiteated hoidsid Saksa tankiarmeed paigal, kuna oodati 

põhidessanti kanali kitsamast kohast.  

         Kes oli see õhukaitseväelasest spioon, rahvuselt katalaan, kellel nimekaimust Hispaania jalgpalli 

MM ja EM meister?  

 

57. Praegu teada u. 1000 kuumaveegeisrit, kuid vaid kaks looduslikku külmaveegeisrit – Cold Water 

Geiser Yellowstonei´s ja Salton Sea Geiser Californias. Aurujõul töötavatest kuumaveegeisritest 

näivad need valgematena ja vahutavad rohkem. 

         Mis paneb külmaveegeisrid tööle? 

 

58. 1816.a. külmal ja vihmasel suvel Genfi järve ääres pandi teatavasti  tänu dr. Frankensteini loole alus 

meelelahutuskirjandusele. 

         Kes oli see lord Byroni eraarst, kes pani kirja teise judinaloo ning mis oli see teine pahalane, kes 

sündis 1816.a.?  

         Seega - see teine kirjanik ( Mary Shelley kõrval) ja tema praeguseks väga auväärsel kohal olev 

tegelane? 

 

59.Selle levinud asja tänapäevase vormi loojaks peetakse ameeriklast Jesse Langsdorfi. Euroopas olevat 

need levima hakanud 30-aastase sõja ajal (1618-1648), kus said nime ühe rahva järgi, kes neid 

silmatorkaval moel kasutas. Kaasajal on suurim valmistaja-tehas Hiinas Shengzhou linnas.  

         Mis on selle toote nimi, mis Iraanis ja kuuldavasti ka Volvo kontoris keelatud? 

 

60. Kes laulab? 
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61. Selle Iiri linna ajalugu algab Püha Conic´i kloostrikülast 6. sajandil. Linnas on tegutsenud keskaja 

kuulsamaid rüütleid ja piigivõitlejaid William Marshal ja kirjanik Jonathan Swift. 

        Mis on see Iiri õllepealinn, mille Püha Frantsiskuse pruulikoja toodangut, Smithwicksi heledat õlut 

peetakse maa parimaks? 

 

62. Vene praeguste võimumeestega pahuksis olevaid kirjamehi  on laias valikus. Üks neist on 1943.a. 

sündinud E. V. Savenko, kes saadeti 1974.a. N. Liidust välja ning elas USA´s ja Prantsusmaal. 

Tuli 1991.aastal tagasi ning istus oma äärmuslike vaadete tõttu jälle vangis. Mis nime all see 

praeguseks mõnevõrra taltunud kirjanik tuntud? 

 

63. 19. sajandi inglise aristokraadid harrastasid satanistlikke riitusi ja paljud, kel raha jagus, kolisid 

vihaste puritaanide kartuses kodusaarelt minema. Ühes lemmikemigreerumiskohas loodud tuntud 

jalgpalliklubi kannabki Peltsebuli lemmikvärve – punast ja musta. Mis klubi?  

 

64. Viiralti isa oli seal mõisavalitseja ja nende perekond elas mõisa peahoone kõrval puumajas. Mis 

mõis see on, kus asub nn. Viiralti maja, kus tulevane kunstnik elas 1909-1914.a.? 

 

65. Mitte Bondi, vaid kelle suust kõlas esmakordselt „Shaken not stirred“ (raputatud, mitte segatud), mis 

on vahele jäänud vaid üksikutes bondiaana osades? 

 

66. Kes laulab? 
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67. Inglise kuningas Edward IV kehtestas Põhjamerel heeringakauplemistülide lahendamiseks 

vastuvaidlemisele mittekuuluva mõõtühiku, mis tänapäeval on teises kontekstis üks 

heaoluühiskonna alus.  

         Mis mõõtühik see on, mille tänapäevaseks kasutamiseks vajaliku mõistegi tõi eurooplastele alles 

Agricola 1540.aastal? 

 

68. 2012.a. valitud meie sajandifilmis „Kevade“ on ühes kaadris näha jääl uisutamas ka esialgset Tootsi, 

kes saadeti liiga ägedate Tootsi-tempude tõttu võtteseltskonnast minema.  

      Kes on see liigriukalik Toots, kes mingi filmikrati tuju tõttu end siiski näidata saab? 

 

69. Üks usu või uskumisega seotud küsimus ka. Igal aastal saab Uluru-Kata Tjuta Rahvuspargi kontor 

Austraalia Põhjaterritooriumil tuhandeid postipakke, mis sisaldavad sealtkandist turistide poolt 

äraviidud kive ja liiva. Mispärast niisugune postipakkide sisu? 

 

70.Mis nimeline on maailma rahvarikkaim omavalitsusüksus – India osariik pealinnaga Lucnow ja 

elanike arvuga üle 200 miljoni? 

 

71. Kes laulab Georgia osariigi hümni? 
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72. Üks maakera kõige vähem külastatavaid rahvusparke asub riigis, mille nimi kohalikus keeles „koht, 

kus ei ole midagi“. Kuidas selle rahvuspargi nimi, mis asub põhjapoolse Kunene jõe  ja 

lõunapoolse Ugabi jõe vahel ( 16000 km²) ning mille nimi kinnistus lõplikult 1933.a., kui seal sai 

surma Šveitsi lendur Carl Nauen? Rahvuspark ( 2 p.) või riik ( 1 p.)? 

 

73. Kõik enne 1980-ndaid elanud teavad igavesti kulumatuid kirsasaapaid, kuna see nimi on sama tüüpi 

sovjetlik lühendsõna kui sovhoos või kolhoos. Kirjutage, mis meie endise suure kodumaa linnas 

neid häid jalavarje tehti ( võib-olla tehakse praegugi)? 

 

74. 1921.a. peeti sel spordialal esimesed Eesti meistrivõistlused, kus võitis Veimre Veiss, mida Eesti 

Spordilehes ei kajastatud. Aastakokkuvõtet tehes kirjutati vaid: „ Peab ka ... nimetama, ehk küll 

see ala nii kõrgele ei ole tõusnud, et võiks spordi nime teenida“.  

         Mis spordialast jutt? 

 

75. Mille poolest on eriline Agatha Christie „Mõrv Idaekspressis“ lõpplahendus? 

 

76. Mis teosest kuuldav popurrii? 
 

 

 



1 … 30 pildid   

1 Tsaari-Venemaa Eestimaa kubermangu vapp 41 Kuivas kiiresti 

2 Esindamate Rahvaste Organisatsiooni lipp 42 Säbelemine 

3 Sadhu 43 Suvel mäesuusatrasside kasutamiseks 

4 Diadeem 44 A. Schönberg; tunnistaja Varssavist 

5 Endla Teatri logo 45 Friedrich Hölderlin 

6 Esparsett 46 Oviedos, Astuuria pealinnas 

7 Beluuga  47 
Fekaalid väetiseks, sest Jaapanis 
loomakasvatus peaaegu puudus 

8 Steave  Fossett 48 Saint Lawrence 

9 Jeff Koons 49 Nikola Karabatic, käsipallur 

10 Islandi käokõrv 50 Lume temperatuuri mõõtja 

11 Kopikad 51 
Tuletorn; 31 m kõrge,  200 m pikk, tuli paistab 
320 km kaugusele Puerto Ricosse 

12 Djibouti vapp 52 Jaak Soans. A. H. Tammsaare monument 

13 Kontsertiino  ( Valmis 1978. a.) Küsimus annulleeritud 

14 Joao Havelange 53 Maroko, Albaania, Alžeeria 

15 Javier Bardem 54 Paintball 

16 
Ershertsog Franz Ferdinand abikaasa 
Sophiega 55 Jimi Hendrix; Purple Haze 

17 Nõgeseliblikas 56 Joan Pujol Carcia, suri 1988.a. Venetsueelas 

18 Autožiiro 57 Süsihappegaas 

19 Ralph Fiennes 58 John Polidor ( 1795-1821); Vampiir 

20 Johannes Greenberg 59 Lips 

21 Mihhail Barõšnikov 60 Marlene Dietrich 

22  Nelly Furtado 61 Kilkenny 

23 Bathi ( Sauna) orden 62 
Eduard VenjaminovtšLimonov, 
natsionaalbolševik 

24 Hans Baldung; Naise kolm eluiga 1539.a. 63 AC Milan 

25 Tšiilis, Punta Arenases 64 Varangu 

26 Keira Knightley 65 Dr. Julius NO; J. B. Ise alles 1964 " Kuldsõrmes" 

27 Tõnis Vint 66 Sade 

28 Evi Tihemetsa 67 
"Põhjamere heeringatünn"= naftabarrel= 
158,9 l; mõiste "petroleum" 

29 Anton Denikin 68 Riho Siren 

30 Loomade farm 69 Pühast paigast toodud kivi toovat ebaõnne 

31 Mauri Raus 70 Uttar Pradesh 

32 Pump jalgratta amortidele 71 Billie Holiday 

33 Lindilt 1990. a. sündmused 72 Luukereranniku RP Namiibias 

34 Raisakotkas ja kobra 73 
Kirov, praegune Vjatka; Kirovski Zavod                
izdeli iz isskustvennoi koži 

35 Joo, sõber, joo 74 Suusatamine; 5 km Emajõe jääl 

36 München 1972; taksikoer Waldi 75 
Süüdi kõik kahtlusalused, kuid Poirot andestab 
neile 

37 " Vene eskaadri süü täpselt tõestamata" 76 Popurrii " Viiuldaja katusel" muusikalist; 

38 Roherähn   Jerry Bock 

39 Chopin; Nokturn nr. 8     



40 Kulmi Rist      

 

  


