XIV Eesti Maakilb. Rahvaliiga A-finaal
Paide, 9. veebruar 2013

1

Küsime lahingu nime. Metaxa pudelisildil on kujutatud selleaegne sõdalane Antiik-Kreeka galeerilt trireme’lt.
Selle trireme sõdalase kujuga kuldmünte leiti väljakaevamistel esimese metaxa-vabriku ehitamise ajal Pireuses
aastal 1888. Lahingule on pühendatud ka nähtav monument samanimelisel saarel. Mis lahing?

2

Küsime üht valitsejat. Öeldakse, et ta tuli nii vaikselt võimule, et ükski tolleaegne kroonika ei pannud seda
tähele. Küsitav suutis aga vastu kõiki ootusi 16. sajandi lõpul tuua Habsburgide trooni Viinist Prahasse ja luua
sellest linnast Euroopa kultuuri kõige olulisema keskuse. Valitseja kutsus kohale paljud tolle aja kõige olulisemad
kunstnikud, muusikud, aga ka botaanikud, astronoomid, astroloogid ja alkeemikud. Temast sai suur
salateaduste toetaja, isiklikus laboratooriumis alkeemiliste katsete tegija, kurioosumite koguja, salapärane
melanhooliahoogudes vaevlev erak kõrges lossis. Ta ehitas endale väga võimsa kanalisatsiooni ja
superlukstualeti, mida uuritakse tänini. Ta korrastas (ja see on riigivalitsemise seisukohast väga oluline) õlle
valmistamise ja müügi asju, kehtestas 1578. aastal karmid karistused kõigile, kes müües õlut solkisid. Ostis siiani
tegutseva Krušovice õlletehase. Kes?

3

Jaroslav Tark asutas nn „neli piirilinna“. Kõik need linnad asusid jõgede ääres, kusjuures
Jaroslavi nime kandsid lääne- ja idapoolsem, Jurjevi nime põhja- ja lõunapoolsem linn.
Tänapäeval on neist suurim Volga-äärne Jaroslavl, kus elab üle poole miljoni inimese. Kui
põhjapoolses Emajõe-äärses Jurjevis ehk tänases Tartus elab natuke alla 100 000 in., siis
lõunapoolses Rossi jõe-äärses Jurjevis elab poole rohkem inimesi. Mis nime kannab praegu
see Ukrainas asuv linn? Pildil on linna lipp.

4

28.06.1914.a tappis Gavrilo Princip Sarajevos Austria-Ungari troonipärija ertshertsog Ferdinandi. Kuupäev ei
olnud valitud juhuslikult, nimelt toimus sel päeval (ukj, vkj 15.06) 525 a varem üks ajalooline lahing. Nimetage
see lahing.

5

Väidetavalt on ta ainus, kes tõusnud Eesti sõjaväes kindraliks (kindralmajor, 1937), kuid pole päevagi käinud
ohvitserikursustel, kõrgemast sõjakoolist rääkimata. Ta sündis 1884.a Albu vallas ja lasti maha juunis 1941
Tallinnas. Esimeses maailmasõjas osales vabatahtlikuna ja teenis tavatu vapruse eest välja neli Georgi risti ning
ülendati ohvitseriks. Kes?
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6

See linn kujunes 18.sajandi lõpuaastatel Ida-Euroopa juutide tunnustatud usu- ja kultuurikeskuseks, mida
nimetati lausa Põhja Jeruusalemmaks. Kõie enam oli see rabi Eliahu ben Shlomo Zalmani (1720-97), *** Gaoniks
nimetatud juudi vaimuelu suurkuju teene. Ta toonitas toora uurimise keskset osa judaismis ning tema pärandi
hulka kuulub ka esimese jeshiva ehk toorauuringute kooli asutamine tema õpilase rabi Chaimi poolt 1803.aastal
Voložinis. Mis linn? Sealse suure sünagoogi kõrval asub ka Zalmani skulptuur (pildil).

7

Suurbritannia rahvushümniks on teatavasti „God Save the Queen/King“, mis kasutusel juba 19.sajandi algusest.
Sõnade ja viisi autor teadmata. Üllataval kombel on veel ühe Euroopa riigi hümn samal viisil, ehkki selle sõnade
autor on teada ning kasutusele võeti see alles 1920.a. Küsitav riik on esimene maailmas, kus kaotati
surmanuhtlus (1798). Mis riik?

8

1.aprillil 1992 kuulutas „Maalehe“ huumorirubriik „Naeris“ välja Jorh Adniel Kiire nimelise põlluvirtsahvti auraha
Eesti Eesti põllumajanduse vusserdamise eest ja kutsus lugejaid üles kandidaate pakkuma. 7.mail kuulutatigi välja
esimene auraha võitja. Kes selle pälvis? NB! Tegemist ei olnud üksikisikuga.

9

Millise, juba 1926 aastast turul olnud automargi logoga on tegemist?

10

Šveikist on meile tuttav õgard Baloun. Üks delikatess belon \bā-ˈlōn, -ˈlōⁿ\ on oma nime saanud briti jõe Bélon
järgi. See on muutunud üldnimeks. Ka Eestisse tuuakse Prantsusmaalt kaht sorti seda kaupa - Beloni või Fine de
Claire sorti. Millega on tegemist?
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Pildil on Diprotodon. Millist liiki (alamimetajate alamklass ehk mõnes süsteemis infraklass) imetajate hulgas
on ta olnud maailma suurimaid? Hiliskriidiajastul elas taolisi härjasuuruseid loomi kogu maailmas.

12

Küsitav ilutaim on heitlehiste, pooligihaljaste või igihaljaste ja madalate lehtpõõsaste ja madalate lehtpuude
perekond kanarbikuliste sugukonnast. Maailmas on neid 1000-1200 liiki. Iluaianduses on neist eriti hinnatud
umbes 200 liiki, Eestis ligi 50. Aedades ja parkides kasvatatakse kõige rohkem katavba ... ja potitaimena
Simsi ... . Eesti selle taime suurimad kogud on Tõnis Avingol ja Heino Joostil. Mõningaid sorte: Helgoland,
Kalinka, Scarlet Wonder, Graf Lennart, Helsinkkin University, Morgenrot. Mis taim?

13

Pildil olev taim on söödav kariksamblik (aspicilia esculenta). Millega
on seda taime piiblis seostatud?

14

Need taimed on ühed kõige dekoratiivsemad püsikud
maitse- ja ravimtaimede arvukas peres. Küsitavate
perekond pärineb endeemsena Põhja-Ameerikast.
Taimed sisaldavad looduslikku antiseptikut tümooli.
Viimane on tööstuslike suuvete praktiliselt vääramatuks
koostisosaks. Taime abil on ravitud väiksemaid haavu ja
kriimustusi. Neist valmistatud teega on leevendatud
peavalu ja alandatud palavikku. Tegemist on külmakindla
ja vähenõudliku püsikuga, väga hea meetaimega. Neid
soovitatakse istutada kasvuhoonesse koos tomatitega
(meelitab juurde mesilasi ja parandavat maitset). Mis
taim?

15

Eestis kasvab hulgaliselt erinevaid kärbseseeni, kuid ainult ühe ametliku nimetuse osa kannab looma nime.
Seda seent kasutavad Kesk-Aasia ja Siberi šamaanid rituaalselt, alternatiivina punasele kärbseseenele. Ehkki
küsitavas seenes on teadaolevalt samad aktiivsed komponendid, mis punases kärbseseenes, aga need on
palju rohkem kontsentreeritud. Nimetage seen või nime andnud loom.
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16

Millise Eesti vallaga on tegemist? Nime järgi võiks vapil ehk olla hoopis midagi
muud kui jõhvikad.

17

Levinud arvamuse kohaselt on Eestis sagedamini esinev kohanimi Aruküla. See võib ju nii olla, ent ... Eesti Keele
Instituudi ja kohanimenõukogu andmebaasis (2010) on sellenimelisi vaid 7 küla ja 1 alevik. Edetabeli
esikolmikus on hoopis kolmandal kohal Rannaküla (11), teisel kohal Nõmme (12). Küsime esikohal olevat
külanime. Neid on kokku 13 ja kümnes maakonnas. Puudub see vaid Ida-Virumaal, Järvamaal, Läänemaal,
Pärnumaal ja Tartumaal. Milline külanimi?

18

Maad saab jaotada poolkeradesse mitut moodi. Tavaliselt on teada lääne- ja
idapoolkera või põhja- ja lõunapoolkera. Vähem teatakse Maa jaotust maismaaja veepoolkerana (ka ookeanipoolkera). Kui veepool-kera keskme koordinaadid
asuvad Uus-Meremaa lähedal, siis maismaapoolkera kese asub täpselt selle
vastas kui minna otse läbi maakera. Tegemist on ühe Prantsusmaa linnaga, mis
on Tallinnast natuke suurem ja millel on ka bretoonikeelne nimi. Selle linna klubi
on tulnud ka 8 korda Prantsusmaa jalgpallimeisriks. Nimetage see linn.

19

20

Mis riigi rahaühikuks on balboa? Seda raha füüsiliselt ei eksisteeri, kuna
kasutatakse USA dollareid suhtes 1:1. Küll on selles riigis kasutusel
mündid, kõrval näete 50 centesimo tagakülge.

Suure Eesti Raamatuklubi „Maailma teatmeatlas“ kirjeldab üht riiki nii. MAJANDUSELU: arenenud
põllumajandus- ja tööstusmaa; väga ulatuslik lamba- ja lihakarja kasvatamine ekspordi tarbeks; ka puuvilju, mh
kiivit viljeldakse ekspordiks; loodusvarad: kivisüsi, maagaas, puit; tööstus: arenenud, mh maagaasi töötlemine,
paberi- , raua- ja terasetööstus, puidutöötlemine. USUNDID: anglikaane 18%, presbüterlasi 13%, katoliiklasi
13%. Mis riik?
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Millise riigi parlament asub pildil olevas
Tindipalees (Tintenpalast; ingl "Ink Palace")?
Parlament on kahekojaline, the National Council
ja the National Assembly, aadressiks Armastuse
tänav (Parliament Building, 14c Love Street).

22

Vastavalt jahtidele kehtestatud määrustele on ***/foka iga puri, välja arvatud spinnaker, mis on heisatud
eeskolmnurgas ja vastab mõningatele piirangutele. Tärnide asemele sobib purjeliigi nimetusena üks linnanimi.
See linn kuulus juba 3.saj. e.m.a Rooma riigile, oli aastast 641 langobardide võimu all. Aastast 1243 on seal
ülikool ning sinna on rajatud Voltri sadam. Milline linn või jahipuri?

23

Euroopa Liidu riikidest saab pensioni u. 10500 Eestis elavat pensionäri. Üle 6200 neist saab pensioni Soomest.
Mis riik on teisel kohal (üle 3250 inimese)?

24

Kui uskuda ajakirja Horisont, siis on just sellest rahvusrühmast pärit sportlased kõige paremad jooksjad. Nende
seast on pärit olümpiavõitjad Abebe Bikila, Mamo Wolde, Desartu Tulu, Meseret Defar, Tirunesh Dibaba, Haile
Gebreselassie, Kenenisa Bekele jt, kokku 11 nime. Etioopias on see suurim rahvusrühm, moodustades riigi
rahvastikust tervest 40%. Millisest rahvusrühmast on jutt?

25

Kes laulab?
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Milline riik on nime andnud sellele
koerale?

27

On teada, et Maa tiirleb ümber Päikese. Aga mille ümber tiirleb Päike?

28

Küsitav mees õppis Tartu Õpetajate Seminaris ja juhatas seejärel 7 aastat Kolga-Jaani kihelkonnakooli. Siis
õppis ta Riia Polütehnikumis ehitusinseneriks, oli pärast Vabadussõda Venemaale viidud varade
tagastamiskomitee juht, samal ajal juba ka Eesti põlevkivitööstuse eesotsas. Seda kuni 1948. aastani, kui ta
Eesti NSV Riigiplaani põlevkivikeemia osakonna juhataja kohalt lahkus. 1949 ta küüditati ja 1952 Krasnojarski
krais suri. Kes?

29

Kuidas nimetatakse sellist ahju, mis on ettenähtud metallide, keraamika, reaktiivide jt. materjalide
termiliseks töötluseks? Nende töötemperatuur on kuni 1800 Celsiuse kraadi. Skeem pärineb umbes aastast
1910.

30

Trükitööstuses kasutatav kirjakraad ehk trükitähe kõrgus ja üks sportmäng kannavad huvitaval kombel üht ja
sama nime. Milline on see ühine nimi?
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Kui Mart Soidro kirjutas raamatut Aleksei Tammistest, siis küsis Soidro, kas 29.07.1946.a ka Tammiste
sünnilinnas müristas. Kas pidas küsija silmas Tammiste äkilist iseloomu või midagi muud, aga selgus, et olevat
olnud nii vihma kui äikest. Millises Eesti linnas on sündinud Aleksei Tammiste?

32

Üks Eesti maratonijooksu suurpäevadest saabus 11.08.2002 Münchenis, kui Pavel Loskutov võitis EM-l
hõbemedali. Paraku ongi see medal jäänud selle spordiala kirkamaiks saavutuseks EM-delt. Kas mäletate aga,
kes võitis tookord kuldmedali (riik 1 p.)?

33

Ta oli esimene ameeriklane, kes võitis olümpiakulla iluuisutamises. 21.02.1952 sooritas ta Oslo Bisleti
staadionil esimese iluuisutajana võistlustel edukalt kolmekordse hüppe. Tänapäeval tunneme võib-olla
rohkem sama perekonnanimega vormelisõitjat. Kes?

34

35

Kes on pildil?

Ta sai omale eesnime kosmonaut Gagarini järgi. Ta on
tulnud sportvõimlemise rõngaharjutuses 5-kordseks
maailmameistriks, lisaks võitis selles ka 1996 Atlantas
olümpiakulla. Parafraseerides J.R.R.Tolkieni romaani sai ta
hüüdnimeks „Rõngaste isand“. Oma sportlasteed alustas ta
Etruria võimlemisühingus. Kes?
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Meie tuntud telestaaril ja Häädemeeste valla aukodanikul Maire Aunastel on ka kaks õde. Kui üks neist, Tiina
Prentsel, töötab Soomes, siis teise õe näol on tegemist „Vanemuise“ näitlejaga (a-st 2010), kelle tuntuim töö
oli ehk monolavastus "Ürgnaine". Kes?

37

Kes on pildil?

38

See 1946. a film kandideeris viiele Oscarile. Armastatuim jõulufilm läbi aegade. Nii on arvanud paljud britid läbi
erinevate küsitluste. Ja ka USAs on see film endiselt tipus ning kuulub telekanalite „kohustuslikku
jõuluprogrammi“. 1998.a nimetas Ameerika Filmiinstituut selle kõige inspireerivamaks filmiks ja seadis 100
kõigi aegade parima filmi nimestikus 11.kohale. Filmi pealkiri?

39

Teatri- ja Muusikamuuseumil on Tallinnas Tina 23-13 filiaal. See on mehe kortermuuseum, kes siin pildil
mängib filmis “Jääminek” Vihvelini. Kes?

40

Eesti vanim erateater pidas mullu (2012) oma 25-ndat tegevusjuubelit. Tegelikult andis teatri loomisele tõuke
juba 1984 Seitsme Linnuse pargis etendatud ja õnnestunud lastelugu „Charlotte koob imevõrku“ (autor
E.B.White). Nimi, mis valiti teatrile pidi parodeerima suuri riiklike teatreid. Mis nime kannab Eesti esimene
erateater?
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Seda daami on nimetatud maalikunsti Jane Austen’iks.
Sündinud Pennsylvanias, kolis 1874 jäädavalt Pariisi
ning osales Prantsuse impressionistide näitustel. Näete
kaht autoportreed. Kes?

41

Pildil on Peeter Arumaa – keeleteadlane,
vene-eesti sõnaraamatute kaanelt tuntud
nimi. Aga kes on teda kujutanud?

43

Piltidel on kuulsa Salvador Dali raamatuillustratsioonid. Millisele raamatule ta sellised joonistas? Eesti keelde
on seda raamatut tõlkinud Linda Bakis (1940) ja Jaan Kross (1971).

44

Millise nime all peaks Eestis rohkem tuntud olema siia kunagi USA rahukorpuslasena tulnud Scott Diel,
praegune ERR inglisekeelse uudisteportaali toimetaja?

45

Kes on sõnade ja kes muusika autor?

42
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Näete Pierre Loti portreed. Loti oli mereväeohvitser
ja kirjanik, tema Jaapani-triloogia üks osa Madame
Chrysanthème oli aluseks ooperile Madame
Butterfly. Kes on teda maalinud?

47

Küsitav on sündinud 1933.a Tartus ning on pälvinud järgmised preemiad: 1990.a Tuglase novelliauhind novelli
„Livland, Livland“ eest, 1991 Eesti Kirjanike Liidu publitsistikapreemia, 1997 Eesti Vabariigi teaduspreemia.
Aastast 2000 Riigivapi teenetemärgi kavaler, 2008.a omistas Uppsala Ülikool talle Skytte auhinna, mida
peetakse omamoodi ühiskonnateaduste Nobeli preemiaks. Kes?

48

Üheksakümnendad olid selle 1943.a. sündinud maailmakuulsa kitarristist muusiku jaoks üks suur “põrgu“.
Kõigepealt tabas teda kõrivähk. Saanud sellest võitu, ründas teda ja tema teist naist Oliviat nende kodus
1999.a. hull noakangelane, mille käigus küsitav sai kopsu mitu noahoopi. Kõige selle tagajärjel tabas teda
kopsuvähk. Saanud sellest peaaegu võitu, suri ta siiski ajuvähi tagajärjel 2001. aasta 29. novembril. Tema tuhk
puistati Gangese jõkke. Kes? (Küsitava kirjutatud laulu "Something" on Frank Sinatra nimetanud üheks
maailma parimaks armastuslauluks)

49

„Mõrvarühma inspektorina olin kuriteopaikades näinud vaatepilte, mis oleksid Hitchcocki võpatama pannud ja
Tarantino öökima ajanud …“, nii räägib mees Kaplinna politseist. Raamatu „Mõrvarühma inspektor“ autoriks
on märgitud Frank Maxwell, kuid see on pseudonüüm. Mis on kirjaniku õige nimi? Ta on ka arstiteaduse-alase
„Inimene võidab surma“ ja pedagoogika-alase „Kõik noored orbiidile“ (mõlemad 1967) autor. Tema sulest on
pärit ka romaan „Kosmodroomidest kaugel“, samuti oktoobrirevolutsiooni sündmusi ja Leninit kujutav
näidend „Homsed tähed“ (1971).

50

See praost töötas vaimulikuna Raplas 1907-1941, oli enne sõda pikka aega piiblitõlke komisjoni esimees. Ta oli
hea luuleanniga, aga luuletajana on tuntuks saanud tema lellepoeg. Kellest jutt?
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Vastused
1.
Salamise lahing
2.
Rudolf II
3.
Bila Tserkva
4.
Kosovo
5.
Otto
h
Sternbeck
6.
Vilnius
7.
Liechtenstein
8.
EV Ülemnõukogu
9.
Pontiac
10.
austrid
11.
kukkurloomad
12.
rododendron
13.
taevamanna
14.
monarda
15.
panter-kärbseseen
16.
Laeva vald
17.
Vanamõisa
18.
Nantes
19.
Panama
20.
Uus-Meremaa
21.
Namiibia
22.
Genua
23.
Läti
24.
oromod
25.
Kerli Kõiv
26.
Malta
27.
ümber Galaktika tsentrumi
28.
Märt Raud
29.
muffelahjud
30.
keegel
31.
Türi
32.
Janne Holmen, Soome
33.
Dick Button
34.
Vera Zvonarjova
35.
Jury Dimitri Chechi
36.
Eva Püssa
37.
Jean Dujardin
38.
"See imetabane elu"
39.
Andres Särev
40.
VAT teater
41.
Karin Luts
42.
Mary Stevenson Cassatt
43.
Alice Imedemaal
44.
Vello Vikerkaar
45.
J.W.Goethe, Franz Schubert
46.
Henri Rousseau
47.
Rein Taagepera
48.
George Harrison
49.
Hans Luik
50.
Joosep Liiv

Salaminomaxoi (võidukas lahing aastal 480 e.m.a Pärsia vastu)
vene - Белая Церковь, poola - Biała Cerkiew
oli teedeminister
„Oben am jungen Rhein“, sõnad Jakob Joseph Jauch

on nimetatud ka hiidvombatiteks või hiidkoaaladeks
ka asalea
taevamanna kujutas endast kariksambliku tallusetükikesi

F.Lesseps rajas Panama kanali
Windhoeki linnas
Genua puri, linn tänapäeval Genova
Varem tuntud nimega kallad. Valdav enamik elab Oromiyas.
Galaktika keskus asub 8,5 parseki kaugusel
Ka retortahi

It's a Wonderful Life, Frank Capra lavastatud
parodeeriti riiklike teatrite ees olevat lühendit RAT
K.Luts ja P.Arumaa olid abielus
EPL ja EE kolumnist
nagu Loti, armastas temagi kaugeid maid
Skytte preemia valimissüsteemide uurimise eest
Hans H. Luige isa, sünd 1927
Lellepoeg Juhan Liiv

Küsimused: Omar Kaljuvee, Jaanus Moppel, Lauri Naber, Koit Nook, Aare Olander, Tenno Sivadi, Tõnu Talve
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