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1. Teenetemärki „Harju maakonna aukodanik“ antakse tänavu välja viiendat korda. Teenemärk nr 1 omanik oli 

2009.a. Eri Klas. 2011 pälvis Teenetemärgi nr 3 mees, kelle kohta öeldi, et „panuse eest kohaliku elu arenda-

misel ettevõtjana ning Harju maakonnas professionaalse kunsti- ja teatriloomingu väärtustamisel“. Tegemist on 

ühtepidi justkui maailma-kodanikuga, teisalt aga ka „pesueht harjulasega“. Kellega? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Seda nime kannab nii pronksist nööbi või nupukujuline ehteketas, mille keskosas kerkib esile kooniliselt või 

nõelakujuliselt kui ka Eesti arheoloogia aastakiri. Ainus selline ehe Eestis on leitud juba 1839. aastal Tuula kü-

last Keila kihelkonnas. Ka Lätist on ainult üks leid.  

     2.               3. 
 

3. Kalifornia osariigi sümboltaim on läänemagun ehk eldu. Oma ladinakeelse perekonnanime ( .... californica) 

on saanud ta ühe Tartu Ülikooli professori järgi, kes oli ka Tartu ÜK Zooloogiamuuseumi asutaja (1822). Kelle 

järgi nimi?                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Sorge (ehk Margus Tiitsmaa) kuuris Türil asub Eesti Ratta Muuseum. Muude huvitavate asjade hulgas võib 

sealt leida ka 1920-ndatel kasutusel olnud rattasõitja vöö koos taskuga. Sellesse taskusse eriti palju asju ei 

mahtunud, kuid kaks eset olid peaaegu et kohustuslikud: uur, millega mõõdeti sõiduaega ning … . Milline oli 

see teine „kohustuslik“ ese? Muuseas ka tänastele rattasõitjatele võiks see asi marjaks ära kuluda. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. 31. jaanuaril avati üle 40 aasta uus põlevkivikaevandus. Selles on nähtud ette rajada 65 kilomeetrit kaeve-

õõsi. Tööl on hetkel 410 inimest. Kuidas on uusima kaevanduse nimi?         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Maksolly 1926. aastal valminud “Paju lahing 31. jaanuaril 1919” kuulub Eesti sõjamaalide klassikasse. 

Akvarellil on kujutatud lahingustseeni. Teiste hulgas võttis lahingust osa ka partisanide pataljoni 3. roodu ülem, 

toona leitnandi aukraadis olnud mees. Erinevalt Julius Kuperjanovist jäi küsitav ellu, sai aastaid hiljem sõja-

kooli ülemaks ning jõudis ka kindrali-paguniteni. Suri aastal 1965. Kes?                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Pärast seda, kui pankrotti läks TVMK, polnud Eesti Meistriliigas kaua ühtki ettevõttenimelist jalgpalliklubi. 

See lõpeb kevadel, sest Meistriliigasse pääses klubi, mis 2006-10 kandis nime FC “Atletik”, aga siis nimetas 

end ümber peasponsori järgi. Inglise vikipeedia seevastu pakub küsitava nime all välja hoopis Tai teleteksti-

teenuse, mis asutati 1985 ja lõpetati 2008, ning Etioopia erakõrgkooli, mis asutati 2002. Nimetage see jalgpalli-

klubi või ettevõte! 
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8. Tehnikaleksikonis on küsitava termini kohta kirjas: «See on viimistlustöötlemine, mille korral toodet töödel-

dakse keeruliselt liikuva detailiga, kusjuures kasutatakse peeneteralist abrasiivpulbrit või –pastat. Niimoodi 

saavutatakse väga täpsed mõõtmed ja pinna väga väike karedus (0,025 μm).» Kuid sõnal on teinegi tähendus ja 

see on spordiala moodi ala. “Eesti Ekspressis” ilmuva “Kosmosemuttide” koomiksi tegelased küll sportlikku-

sega ei hiilga, aga siiski on üks koomiksi põhitegelastest osalenud selle ala meeskondlikel maailmameistri-

võistlustel Eesti koondises. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Tavaliselt ei püsi ministrid oma ametikohal kaua, heal juhul mõne aasta. Sellel taustal paistab silma Lätis 

Dobeles 12. oktoobril 1960 sündinud mees, kes oli 2000–2011, enam kui 11 aastat rahandusminister. Ametist 

lahkus ta omal soovil. Nimetage ta! 
 

 9.     10.    11. 
                                                                        

10. Nimetage soome poksija, Euroopa (EBU) meister! Ta pole elukutselisena kaotanud ainsatki kohtumist. 

Viimase aasta jooksul on ta vähe võistelnud, mistõttu EBU ta tiitlist passiivsuse tõttu ilma jättis ja andis selle 

bulgaarlasele Kubrat Pulevile, kes samuti pole kellelegi kaotanud. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Maailma kõige levinum orgaaniline tsükliline aine koosneb 6 süsiniku aatomist. Need on omavahel 

ühendatud vaheldumisi paiknevate üksik- ja kaksiksidemetega, mis oma kohti kiiresti vahetavad. Sel põhjusel 

ei saa üksik- ja kaksiksidemete asukohta tuvastada ja ainet kujutatakse struktuurivalemites korrapärase 

kuusnurgana, mille sees on ring. Selle aine sulamistemperatuur on +5,5 °C ja keemistemperatuur +80,1 °C, 

tihedus on 879 kg/m³. Nimetage see aine! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Küsitav tuli 2008 parlamendiliikmete maailmameistriks maratonijooksus ajaga 2:57.00. Ta oli 2007-10 

Läänemaa spordiliidu “Läänela” ja juhib alates 2011 Eesti Koolispordi Liitu. See-eest äratas ta 2012. aastal 

avalikkuse tähelepanu sellega, et käis rahva raha ehk esinduskulude eest USA-s palvushommikusöögil ja esitas 

taotluse sõita palvushommiku-söögile ka Ugandasse, aga selleks ta enam luba ei saanud.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. 19. veebruaril anti Kirjanike Majas üle neljas Jaan Krossi kirjandusauhind. Seda kolmeosalise dokumentaal-

romaani “Vabariigi pojad ja tütred” eest. Kes on laureaat? Professor Rein Veidemann on selle teose kohta öel-

nud, et „see on tavaliste, ajaloo silmis nimetute eestlaste lugu, kellel ometi rajaneb meie rahva, ühiskonna ja 

kultuuri kestmine“. Ta on seda teost nimetanud lausa kuninglikuks eepikaks, kõrvutades teda nii Tammsaare 

„Tõde ja õigusega“ kui Krossi „Kolme katku vahel“.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Kes laulab? 
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15. Madriidi Klubi asutati 2001. aasta oktoobris Madriidis. See on endisi tipp-poliitikuid ühendav klubi, 

millesse 1. mai 2012 seisuga kuulub 89 poliitikut 55 riigist. Kõik nad on kas endised presidendid või 

peaministrid. (Saksamaalt on kaks kantslerit, aga see sisu ei muuda.) Kes Madriidi Klubi liikmetest aga läbi 

aegade esimesena suri? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Selliseid väga ohustatud lõvisid on looduses säilinud vaid umbes 300 – põhiliselt Giri metsades aga ka 

Tallinna Loomaaias, kus elavad isasloom Juna ja emased Tori ning Xylitol. Mis liiki lõvidega on tegu?   

 

 16.   17.   18. 
 

17. Sellel XV saj. miniatuuril on kujutatud nii Aadamat kui Eevat. Kes on aga see kolmas, kelle Jumal olevat 

loonud mustusest ja räpast? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. See auhind olevat maksnud vaid 4,89$. Mis auhind?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Esimesed maailmameistrivõistlused sel alal peeti 1991. aastal Valgerannas. Toona võitis ühes klassis kulla 

Juhan Gross. Hiljem sai mees kulla ka aastatel 1992, 1996 ning 2000. 2003 peeti maailmameistrivõistlused 

Harku järvel. Juhan Gross oli seal hõbedal. Eestis on selle ala suured nimed veel Kalev Allikvere, Rainer 

Backman, Paap Kõlar  ja Rein Raud.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. On ühed luksuslikumad Šveitsi kellad. Firma asutas Carlo Crocco ning esimene toodang valmis aastal 1980. 

Tänaseks on üle maailma vähemalt 50 kauplust. Firma oli 2010. aasta jalgpalli MM-i ametlik ajamõõtja. Sama 

amet on firmal ka 2014. aasta finaalturniiril. Toetatud on ka FC-d Manchester United ning F1 sarja. Firma 

saadikud on olnud Diego Maradona, Ayrton Senna ja Usain Bolt. Mis ettevõte? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Eksiilvalitsusi on meie lähimaades viimasel sajandil moodustatud palju, aga tänapäeval on nendest 

aktuaalne vaid üks, Valgevene oma. Seda juhib 11. aprillil 1936 sündinud isik, kes sündis inseneri peres. Isa 

vahistati ja mõisteti 5 aastaks vanglasse, aga maailmasõja puhkemise tõttu ei jõutud teda hukata ega Siberisse 

saata, vaid Saksa väed vabastasid ta. 1944 põgenes pere Läände. Küsitav kasvas Pariisis, 1959 abiellus teise 

valgevene rahvusliku tegelasega. Nad kolisid Hispaaniasse, kus juhatasid Hispaania valitsuse toel tegutsevat 

valgevene-keelset raadiokanalit. Pärast selle sulgemist emigreerusid nad Kanadasse, kus küsitav tõusis riikliku 

tervishoiu-organisatsiooni Health Canada osakonnajuhatajaks. 1974-84 juhatas ta Ottawas Valgevene Teaduse 

ja Kultuuri Instituuti. 1986 asutas ta Valgevene Tšernobõli ohvrite abifondi Kanadas. 1997 valiti ta eksiil-

valitsuse juhiks pärast seda, kui eelmine juht kõrge vanuse tõttu (80 aastat) ametist tagasi astus. Nimetage 

Valgevene eksiilvalitsuse juht! 
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22. Malajalide ja teiste Lõuna-India rahvaste võitluskunsti tehnikat nimega kalarippayattu loetakse üheks maa-

ilma vanimaks. Selles olevat jäädvustatud üheksa looma liigutused: elevandi, lõvi, tiigri, hobuse, metskuldi, 

kala, kuke, paabulinnu ja ... . Nimetage see puuduv, üheksas loom. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. Kes on nende karikatuursete joonistuste autor? On teada, et ta oli ainus, kellele Stalin poseeris. Stalinite 

vahele on sattunud Vorošilov „kui rahutuvike“.  

 

  23.    24. 

 
24. Sellele mitmekülgsele mehele on rajatud mitu mälestusmärki: badmintoni-mängijana Kilkee`s ja kuningas 

Arthurina Dublinis. Kes?    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  25. Kes on see üks Aafrika praeguseid riigipäid? (riigi eest 1p) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. Sünninimi Tomáš Straussler; sündinud 3. juulil 1937 Tšehhoslovakkias. Üks nüüdisaja tuntumaid näite-

kirjanike, kes sai kuulsaks 1967. aastal ilmunud näidendiga, mida on mängitud Eestiski.Lisaks arvukaid 

auhindu pälvinud menutükk-kidele on ta kirjutanud stsenaariumid filmidele "Inimfaktor", "Päikeseimpeerium", 

"Billy Bathgate", "Vene maja", milles peaosi mängisid Sean Connery ja Michelle Pfeiffer ning "Armunud 

Shakespeare", pälvides viimase eest ka Oscari. Mis nime all tuntakse seda näitekirjanikku?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27. Milline meeskond on võitnud enim kordasid (kokku 6) Super Bowl-i? Võitis aastatel 1975; 1976; 1979; 

1980; 2006 ja 2009. Lisaks on mänginud veel 1996 ja 2011 finaalis, siis kaotas vastavalt Dallas Cowboys’ile ja 

Green Bay Packersile. Koduväljakuks on aastast 2001 Heinz Field. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28. Ižkar (Iževsk) – Ustinov (1984-87); Rõbinsk – Andropov (1984-89); Jar Tšallõ (Naberežnõje Tšelnõ) – 

Brežnev (1982-88); Šarõpovo - …….. (1985-88). Täitke lünk. 
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  29. 
 

29. Kes on piltidel? 2012 plaadistas ta ka laulu „My Way Is My Decision“ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30. See taim on üks vanimaid kultuurtaimi. Inkade püha taime on nimetatud ka „seemnete emaks“ ja „asteekide 

kullaks“. Pärineb Ecuadori, Boliivia, Colombia ja Peruu piirkonnast. ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisat-

sioon kuulutas 2013. aasta selle taime aastaks. Seemned sisaldavad erinevalt nisust organismile kasulikke 

monoküllastumata rasvhappeid ja vähesel määral isegi oomega-3 rasvhappeid. Mineraalainetest sisaldab 

arvestavas koguses P, K, Mg ja S-ühendeid, samuti leidub seemnetes nii rasvlahustuvat E-vitamiini kui ka B-

rühma vitamiine ning Fe ja Zn.  Valku on nendes rohkem kui piimas. Taim kuulub peedi ja spinatiga ühte 

sugukonda. Mis taim? 

 

 30.                       31. 

 

31. Kes on see viimasel ajal väga populaarse ja mitmeid auhindu võitnud ning paljudes riikides näidatava Taani 

TV-seriaali „Võimu kants” („Borgen”) pildil näha oleva peaosalise peaminister Birgitte Nybergi kehastaja? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32. Kuidas nimetatakse seda Virunga mäestikus Kongo DV-s asuvat 3470 m kõrgust kihtvulkaani, mis on 

ilmselt kõige aktiivsem vulkaan Aafrikas. Alates 1882. aastast on see pursanud vähemalt 34 korda. Peakraater 

on ~2km laiune ja tavaliselt on seal laavajärv, mis on senituntud laavajärvedest mahukaim. Nefeliinne laava on 

erakordselt väikese viskoossusega, mistõttu võib mööda mäenõlva alla voolata kiirusega kuni 100 km/h. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

33. Aafrikas esinev Termitomyces titanicus on maailma suurim … ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

34. Millisel saarel asuvad Külaniidu, Tagaranna, Kurikneeme, Karnapi ja Kalavälja teed? Saare „peatänavat“ 

nimetati rahvasuus „Kaarli puiesteeks“. Saare nime kandis kunagi ka üks sigaretimark. 
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35. Kes on see pildil Kanada päritoluga (eluaastad 1950-1994) filminäitleja?  Tuntumad filmid, kus mänginud: 

The Splash (koos Tom Hanksiga ja Daryl Hannahiga); Cool Runnings; Planes, Trains and automobiiles (koos 

Steve Martiniga).    
 

 35.                  36. 
 

36. See briti poiss leidis haruldase kivitüki, vähemalt ise ta arvas nii. Tegelikult hinnati tüki väärtuseks 63 000 

dollarit ja mingi tavaline kivi ta ka polnud. Millega on tegu? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37. Kuulsa hokimehe järgi nime saanud „Gordie Howe hat trick“ toimub siis kui mängija ühe mängu jooksul 

lööb värava, annab ühe väravasöödu ja … . Mida peab veel tegema, et saaks Gordie Howe hat trick sooritatud? 

Seda edetabelit juhib praegu Stan Mikita 67 sellise „trikiga“. Talle järgnevad Ted Lindsay (19) ja Brendan Sha-

nahan „Shanny“ (17). Tegevsportlastest juhib seda tabelit 9 „trikiga“ Jarome Iginla. Gordie Howe ise jõudis te-

ha vaid kaks omanimelist trikki. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

38. Millisest Nintendo videomängust (videomängude seeriast) on pärit need tegelased?  Mängu (mängude 

seeria) looja on Shigeru Miyamoto. Esimene mäng ilmus 1986. Siiani viimane mäng (Skyward Sword) ilmus 

2011.a. Enamus seeriates seigeldakse Hyrule fantaasiamaailmas. 

 

       38.                   39. 

 

39. See sürrealist on tuntud eelkõige kui teravmeelsete ja saladuslike piltide autor. Isegi näkineidu kujutas ta 

tavatõekspidamistele vastupidi: inimkehaga ja kalapeaga. Kes? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

40. Nimetage see Eesti film, kust see helind pärineb? 
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41. See sõna tähendab ringi osa, mida piirab kõõl ja selle otspunkte ühendav kaar. Lisaks tähendab see kera osa, 

mida piirab kera läbiv tasand ja sellest ühele poole jääv kerapind. Mis sõna see on? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

42. Piltidel on ühe tuntud kunstniku kaks autoportreed, ühel on ta 22-aastane, teisel 54-aastane. Oma kodumaal 

on teda nimetatud ka „Looduse poeediks“. Kes? 

   42.                43. 
 

43. On igihaljaste lehtpõõsaste ja väikeste lehtpuude perekond kanarbikuliste sugukonnast. Neid on umbes 600 

liiki ning hulk nendest ka iluaianduses aretatud. Juurtest saadakse parimat piibupuitu. Eestis kasvab kolm liiki. 

Neist soo… on siin varem ka looduslikult kasvanud. Mis taim? Taimel on suur iluaianduslik tähtsus ja neid kas- 

vatatakse ka potitaimena. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

44. Kuni 2011. aastani arvati, et Päikesesüsteemi kõige kõrgem mägi on Marsil asuv Olümpos, kuid siis avastati 

veelgi kõrgem mägi, millele anti nimi Rheasilvia (tema kõrguseks on arvutatud 22  ja läbimõõduks 180 km). 

Missugusel taevakehal see asub? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

45. Koraan on islami püha raamat. See püha raamat koosneb 114-st suurast ehk peatükist, mis omakorda jagu-

neb sektsioonideks ehk aya`deks. Kellele või millele on pühendatud Koraani viimane, 114-s suura – Al Nas? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

46. Küsimus rubriigist “Täna, 25 aastat tagasi”. 23. veebruaril 1988 avati toonases ENSV-s üks viimaseid 

punamonumente. Hilisem on vaid märtsi lõpus Saaremaal avatud V. Kingissepa monument. Erinevalt Kures-

saarest on punasammas siiani omal kohal ja kiri: “Au kangelastele!” tänaseni lugeda. Avamisel oli kohal isegi 

toonane EKK KK ideoloogiasekretät Indrek Toome. Mis linnas monument asub?  
 

 47. Kes? Tema pikk võitudeseeria sai lõpuks lõpu, kui ta alistus finaalis Ross 

Normanile (Uus-Meremaa) 1986.a. MM-il Toulouse’s (Prantsusmaa)? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  48. Euroopa kõrgeim hoone Shard on 

309,5m kõrgune, tänavu suveks aga peaks valmima veelgi kõrgem hoone – 338m kõrgune Mercury City Tower. 

Mis linnades need asuvad?   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

49. Omaaegse nõukogude moelooja Aleksander Igmandi, keda peeti Brežnevi „ihurätsepaks“, esimeseks 

iseseis-vaks tööks oli hoopis kittel. Selle valmistamisel kasutas ta nii puuvillariiet, kui ka bäzzi (tihendatud 

puuvilla-riie). Natuke läks vaja ka gabardiini. Kelle tarbeks ta sellised kitlid lõi?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

50. Mis riistapuu on sellele pildile sattunud ?   
 

50.   51. 
 

51. Kulinaarias hinnatakse eelkõige selle küürpea hiidhuulkala (Cheilinus undulatus) pakse ja lihakaid mokki, 

mille turuhinnaks võib olla kuni 500 naela. Kala ise võib kaaluda isegi kuni 190 kg. Teisel pildil oleva madala-

jalgse kassi üheks „esivanemaks“ on tuntud kääbusliik Munchkin. Nii kala kui kass kannavad ühe tuntud 

väejuhi nime. Kelle?                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

52. Kui kindral Carl Gustaf Emil Mannerheimilt  küsiti, et miks kuulid teda kunagi ei taba, vastas ta, et teda 

aitab talisman, milleks on hõbedast medal ja mille ta sai kui osales 24.(26.) mail 1896 toimunud üritusel. Mil-

liselt ürituselt ta selle talismani sai? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

53. Taivo Risti arvates on tituleerituim riigita rahva olümpiasportlane Larissa Latõnina (Ukrainast pärit sport-

lane esindas NLiitu). Andrus Mölder ja ajakiri „Horisont“ on aga teisel arvamusel. Kes on nende andmetel ilm-

selt läbi aegade enimpärjatud riigita rahvaste olümpialane? See 1976 sündinud sportlane on võitnud olümpia-

mängudelt 6 „kulda“ ja 1 „hõbeda“. Tegemist on Euroopa riigita rahva esindajaga, keda on pärjatud ka sellise 

tiitliga, mida on saanud näiteks Isaac Newton või Arthur Conan Doyle aga ka mitmed teised. Mitmel korral on 

ta valitud ka selle riigita rahva aasta parimaks sportlaseks. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 54. Helilooja? 
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55. 2010. aastal tähistati praeguses Kalingradis, kunagises Königsbergis Viini Filharmoonikute asutaja 200. 

sünniaastapäeva. Toomkirikus avati mälestustahvel ja toimus suur galakontsert. Mees elas aastatel 1810-1849. 

Kirjutanud muuhulgas ooperi “Windsori lõbusad naised” ja kaks sümfooniat. Sai aasta enne surma Berliini õu-

konna ooperidirigendi ja toomkiriku koorijuhi ametisse. 39. eluaastast jäi aga puudu veidi vähem kui kuu. Kes?  

  55.    56.      57. 

 

56. Millise kala marja tuntakse taani kaaviarina? Taanlased nimetavad seda kala ise – Stenbider. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

57. Kuidas nimetatakse seda Edela- Iraani tasandikel, kus praegu kõrb ja stepp, ligi 5000 aastat tagasi välja 

kujunenud ühte vanimat ja ainulaadsemat tsivilisatsiooni. Muistne .... oli umbes sama suur kui tänapäeva Eesti 

või Šveits. Muistsetel aegadel oli see väga viljakas ala. Niisutuskanalid rajati seal juba IV ja III aastatuhandel 

eKr, kuid irrigatsioon toimis ning piirkond õitses ka veel 3.-7. sajandil pKr, Sassaniidide ajastul. Riigi kesku-

seks oli Susa, üks maailma vanimaid linnu, mis oli asustatud juba 4000 aastat eKr ja seal voolasid 3 jõge: Karhe 

(Karkheh), mida asüürlased kutsusid ka Lasuriidijõeks, Karun ja Dez. Seal leidus ka puid ja kalliskive (lasuriit 

ja türkiis). Ise nimetasid nad oma maad Haltamti. Riikluse purustasid asüürlased 7. sajandil eKr ning selle jää-

nused neelasid alla pärslased 540. aastatel eKr.                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

58. Nasser al-Attiyah on Katarist pärit mitmekülgne sportlane, kes on ainsa araablasena võitnud 2011 Dakari 

ralli. Peale selle harrastab ta edukalt teisigi mootorispordi alasid (nt „SpeedCar Series“ ehk nö. „Aasia 

NASCAR“ jne). Ta valiti 2006 ÜRO spordisaadikuks. Olümpiamängudel on ta osalenud viiel korral alates 

1996-st. Viimati Londonis 2012 õnnestus tal lõpuks ka olümpiamedal koju viia – „pronks“. Mis spordialal? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

59. Kuni 4.augustini 2009 oli Antigua saare (Antigua ja Barbuda) kõrgeima mäe nimeks Boggy Peak (402m). 

Sama tipp on selle maa kõrgeimaks ka tänasel päeval, kuid kannab teist nime. Millist?              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

60. Maailma suurimaks reisijateveoga tegelevaks lennufirmaks on praegu küll ameeriklaste Delta Air Lines, 

kuid ameeriklased plaanivad kahe firma ühinemisega tekitada veelgi võimsama lennuettevõtte. Milline lennu-

firma on aga esirinnas kaubaveo poolest? 2010 näitajaks kujunes 15,743 miljonit tonn/km. Firma keskus asub 

Memphises (Tennessee osariik) ja firma algatajaks loetakse Fred Smith`i. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

61. 1960.-ndatel oli Eesti ja Soome vahel populaarne Naapurivisa mälumäng. Esimeses mängus Soomes esinda-

sid Eestit Voldemar Panso, Hardi Tiidus ja Valdo Pant. Soomlaste kapteniks oli nende legendaarne kilvar Esko 

Kivikoski. Nimetage aga kaks ülejäänud Soome esindajad, kes on kogu tollasest seltskonnast praeguseni veel 

elus?  
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62. Viimasel ehk 2009. aasta laulupeol jõudis üks Eesti dirigent Gustav Ernesaksa üldlaulupeo juhatamisrekordi 

kordamiseni. Mõlemal on üldjuhina kirjas 10 korda. Tõsi, Ernesaks juhatas ka 1938. aasta peol. Kuid kordami-

sel ning laulu “Hakkame mehed minema” autorina. Küsitava mehe laule pole aga pidudel esitatud. Kes?   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

63. Saksa hümni praegu mittelauldavas salmis oli neli geograafilist paika. Just need olid omaaegse Saksamaa 

äärmuspunktid. Läänes oli see Maasi jõgi, põhjas Väike-Belti väin e. Lillebaelt Fyni saare ja Jüüti poolsaare va-

hel Taanis. Millised olid aga salmis ida- ja lõunapoolsemad punktid? Idas oli selleks üks linn, lõunas aga jõgi. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

64. Pildil on Venjamin Petrovitš Makarov Orenburgist. 2006 autasustati ta ühe ordeniga, mida on välja antud 

NL-is ja Venemaal kokku üle 430 000 korra. Millise autasu ta välja teenis? Makarov ise töötas lennukitööstuses 

ja oli erupolkovnik, kuid õige vastuse leidmisel ärge laske ennast sellest vihjest eksitada. 
 

                    64.                                 65. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

65. Selle 1963. aastal sündinud ameerika muusiku ja DJ kodani kunimi on Richard Melville Hall. Oma lava-

nime on ta saanud ühe oma tuntud esivanema teose järgi. Milline on tema lavanimi? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

66. Küprosel on pikk ja kirev ajalugu. Iseseisvus saavutati Suurbritannia alt 1966, aastast 1974 on saar 

lõhestatud. Aastast 1571 oli saar Türgi osa. Enne seda kuulus Küpros veel ühe Euroopa riigi koosseisu. Tõsi, 

vaid 82. aastat. Millise?                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

67. Infotehnoloogias on tähtis põhimõte WYSIWYG. Kui ettevõtte toodetav tarkvara ei vasta sellele põhimõt-

tele, siis on raske sellega edu saavutada. Mida see ingliskeelne lühend tähendab? 
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1. Jaan Manitski; Viinistu kunstimuuseumi ja selles toimuvate teatrietenduste eest 

2. Tutulus 

3. Johann Friedrich von Eschscholtz (1783-1831), Eschscholzia California 

4. väike tongipüstol kurjade koerte peletamiseks 

5. Ojamaa kaevandus 

6. Johannes Soodla 

7. “Infonet”.          

 

8. plankimine, planking. Makra osales plankingu MM-il koos teiste krabipulkadega. Nende kõrval oli Nigeeria 

koondis, mis koosnes samasugustest krabipulkadest, ainult loomulikult mustadest. 

9. Aleksei Kudrin 

10. Robert Helenius 

11. benseen¸ keemilist valemit C6H6 

12. Lauri Luik (s. 1982; 2007 XI Riigikogu liige; 2011 XII Riigikogu liige) 

13. Enn Nõu; saab sügisel 80.aastaseks 

14. Birgit Varjun 

 

15. Lennart Meri 1929 – 2006  

16. aasia ehk india lõvi Panthera leo persica; praktiliselt ainus Aasias elav lõvi; mass 200-275kg 

17. Lilith; Aadama esimene naine, kes aga põgenes Eedeni aiast; Aadam olevat loodud tolmust 

18. filmi anti-oscar „Kuldvaarikas“ 

19. purisuusatamine   

20. Hublot 

21. Ivonka Surviłła. 

 

22. madu (kobra); tänavu ju idamaade kalendri järgi mao-aasta! (alus: inglisekeelne Wikipedia artikkel) 

23. Nikolai Buhharin (1888-1938); vaatamata kõigele hukati ta 1938 märtsis kui „Nõukogudevastase 

parempoolse trotsistliku bloki“ liige 

24. Richard Harris; iiri näitleja, muusik ja kirjanik 

25. Joyce Hilda Banda (s.1950); Malawi president alates 7.04.2012, olles seega Aafrika 2.naispresident 

Libeeria Ellen Johnson Sirleafi järel 

26. sir Tom Stoppard (1967 imunud näidend „Rosencrantz ja Guildenstern on surnud“)   

27. Pittsburgh Steelers 

28. Tšernenko; kõik need linnad kandsid surnud parteitegelaste nimesid, kuid 80-ndate lõpus,  perestroika-ajal 

taastati algne nimi; Rõbinskil oli kaks sellist juhtumit: vahepeal, 1946-57 oli linna nimeks Štšerbakov  

 

29. Käesoleva  mäesuusahooaja valitseja Tina Maze (Sloveenia). 

30. Kinoa e tšiili hanemalts (Chenopodium quinoa) 

31. Sidne Babett Knudsen (s. 22. XI 1968, Kopenhaagen) 

32. Nyiragongo 

33. maailma suurim kübarseen (kübara diameeter kuni 1m); ka maailma suurim söödav seen 

34. Aegna saar (kuulub Tallinna linna haldusalasse; Kesklinna linnaossa) 

 

35. John Candy (suri Mehhikos filmivõtetel infarkti tagajärjel) 

36. vaala okse (õige ka ambra – kašeloti seedekulglas moodustunud vahajas mass) 

37. osalema ühes kakluses (antud mängu jooksul); seda trikki ei fikseerita just väga täpselt aga The Hockey 

News-i püüab seda siiski teha 

38. The Legend of Zelda; tegelased on Link ja printsess Zelda    

39.  Rene Magritte (1898-1967); belgia sürrealistlik kunstnik 

40. „Kuhu põgenevad hinged“ 

 

41. segment. 

42. Ivan Šiškin (1832-98), tuntud vene metsamaalija; esimese pildi joonistas 1854, teise 1886 

43.  erika 

44. 4 Vesta. Vesta 2 punkti, asteroid 0 punkti. 



45. inimestele (ehk meestele); tõlkes tähendab „hommik“ 

46. Keilas, kunagisel kalmistul, praeguse Uusapostliku kiriku kõrval 

47. Jahangir Khan; Pakistani squashimängija, kes oli enne seda olnud võitmatu lausa 555 mängu järjest 

(vahemikus aprill 1981-november 1986); võitis maailmameistritiitli (ehk World Open) 6 korda ja British Openi 

10 korda, kusjuures tegi seda järjest 

48. Londonis ja Moskvas; maailma kõrgeim hoone on 828m-ne Burj Khalifah Dubais 

49. arstidele; tegemist oli arstikitlitega 

50. Vastus: piiritusetorpeedo; foto on tehtus Rannarahva muuseumis Pringi külas, Viimsi vallas 

51. Napoleon 

52. Nikolai II kroonimispidustustelt ; krooniti 14.(26.)mail 1896 Moskvas, Uspenski katedraalis 

53. sir Christopher Andrew „Chris“ Hoy; Šotimaa trekijalgrattur, kes lisaks Šotimaa parima sportlase tiitlile 

nimetati 2008 ka Suurbritannia parimaks sportlaseks; monarhi tahtel tõsteti ta rüütli seisusesse Knight Bachelor 

54. Ludwig van Beethoven 

 

55. Otto Nicolai / Carl Otto Ehrenfried Nicolai 1810-1849 

56. merivarblane 

57. Eelam/Elam 

58. jahilaskmine; kaarrada  

59. Obama; Barack Hussein Obama järgi (nimetati ümber Obama 48-ndal sünnipäeval) 

60. FedEx Express¸ rajati 1971 (Federal Express), alates 1994-st kannab praegust nime   

61. Keijo Virtamo (praegu 93 aastane) ja Erkki Holvikivi (83 aastane). 

 

62. Kuno Areng  

63. Lõunas Etsch ehk Adige jõgi Itaalias, idas Memeli e. tänane Klaipeda linn Leedus 

64. Kangelasema ordeni; orden on asutatud 1944; ordeni kujundas I.A.Ganf ja aunimetuse nr 1 ning ordeni nr 1 

pälvis Anna Aleksahina Mamontovka asulast Moskva oblastist; Makarov on ainus mees, keda on autasustatud 

sellise aunimetuse ja ordeniga 

65. Moby (ka tema keskmine nimi on pandud selle esivanema – kirjanik Herman Melville´i järgi; lavanimi on 

võetud romaanist “Moby Dick“). 2009 esines ka Õllesummeril 

66. Veneetsia (Venezia) vabariik   

67. What you see is what you get; mida näed, seda saad.      

 

Küsimuste koostajad  Allar Viivik, Taivo Rist, Toivo Lodjak, Tenno Sivadi  ja  Alvar Niglas   
tänavad kõiki, kes osalesid Keila Klassikul 2013 
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