
XV Aare Sireli memoriaal 

Jüri, 27. oktoober 2012 

1 Kes on praegustest maailma demokraatlikult valitud valitsusjuhtidest kõige kauem ametis olnud? Ta alustas 
peaministrina tööd 20. jaanuaril 1995. (Riigi eest 1 punkt).  

  

2 Küsitav on koht inimese silma võrkkestal .See piirkond on rikas kolbrakkude poolest ning kõige olulisem tsentraalse 
nägemisteravuse ja värvide tuvastamise punkt silmas. Selle vigastus lõpeb otsese, keskse nägemise kaotusega. 
Peamine põhjus, miks üle 50-aastased inimesed pimedaks jäävad, on selle kärbumine. Millest on jutt? 

  

3 Küsitava täpselt 20 aastat kestnud lavakarjäär algas miss Gardeni rolliga lustmängus „Mees, naine ja kontsert“ ning 
lõppes preili Pipra („Piparkoogimehike“) ja Lehma-Liisi („Lõbus talupoeg“) rollidega. Suurematest osatäitmistest 
võiks veel mainida Leenat „Tuulte pöörises“ ja Leidat „Pilvede värvides“. Kellest on jutt? 

  

4 Kuni 1995. aastani osalesid NBA-s ainult USA klubid. 1995. aastal loodi Kanadas kaks korvpalliklubi, mis liitusid 
NBA-ga. 2001. aastal kolis üks neist klubidest aga USA-sse. Millised klubid? Asukohta muutnud klubi puhul sobib 
vastuseks ka praegune täisnimi. 

  

5 Plommitud vagunis, milles Lenin ja tema lähimad „kaasahaukujad“ 1917 a. 
kevadel Saksa kindralstaabi loal Šveitsist Venemaa poole veerema hakkas, viibis 
ka üks eestlane. Küsitav oli lühikest aega diplomaat, pikemat aega aga Riigikogu 
aseesimees, Tartu Ülikooli audoktor aastast 1930. Kes? 
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6 Mees pildil on esimene Lõuna-
Ameerika esindaja, kes lõi 
ametlikud suhted Venemaaga. 
1787 sai temast Vene armee 
polkovnik. Märtsis 2012 avati 
tema ausammas Peterburis. Ta oli 
osaline ka Prantsuse 
revolutsioonis ja istus seal 1793-
1795 vangis. Tema nime kannab 
üks Venetsueela osariike ja tema 
näopilt seisis enne viimast 
rahareformi kehtinud 5000-bolivarilisel rahatähel. Kes?  

  

   

7 Nikolai (Niguliste) kirikuid on olnud mitmes Eesti linnas. Pildil 
on üks neist, pühitsetud aastal 1900 ja hävinud 1944. Selle 
arhitektiks oli Rudolf von Knüpffer. Küsitav linn sai 
linnaõigused 1993. aastal. Millisest linnast on jutt? 

 

  

8 Selle esmavalmistajateks olid apteekri ametit pidanud vennad John Lea ja William Perrins aastal 1835. 
Valmistatakse tamarindist, tšillist ja anšoovisest, millele lisatakse linnaseäädikat, melassi, sibulat, küüslauku, 
suhkrut ja hulgaliselt teisi vürtse  (kes sulle kogu retsepti ikka avaldab...) Laagerdatakse kõike seda kolm aastat 
suurtes puutünnides ja seejärel villitakse pudelitesse. Millest on jutt? 

  

9 Ta sai doktorikraadi nihonga erialal (traditsioonilise jaapani maali ja lääne 
stiilide segu), kuid otsustas hakata tegema kunsti, mis oleks kaasaegsele 
publikule kättesaadavam ja tänapäeva turul edukam. Tema kunst tugineb 
manga ja anime vormidele, mida nimetatakse mõnikord otaku-kultuuriks, 
kirglike austajate järgi, kelle elu keerleb ainult selle ümber. Selle kunstiliigi 
arendas ta välja oma firma abil, mille nimeks on Kaikai Kiki. Kes on see 
kunstnik?  

  

10 1975. aastal muutus nii Euroopas kui Ameerikas erakordselt populaarseks ühe 
Hollandi ansambli esitatud laul „Paloma blanca“. Ka Eestis leierdati seda lugu 
äärmuseni, nii et raadiosaates „Meelejahutaja“ esitati vastav intermeedium. Mis 
on ansambli nimi? 
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11 See 1979 sündinud jalgpallur otsustas 2004 oma nime muuta ja 
võtta muslimi nimi Abdul-Salam Bilal. Põhjuseks oli see, et 
mingil hetkel tekkis mehel soov hakata esindama Araabia 
Ühendemiraate. Tema pallimängu tulemusi troonivad seni: 
Inglismaa meister (1997/98 Arsenal; 2009/10 Chelsea), Türgi 
meister (2004/05 Fenerbahce), Meistrite Liiga võit (2000 Real 
Madrid), Intertoto karikavõit (2001 Paris Saint-Germain), 
Konföderatsioonide karika võit (2001), Euroopa meister (2000) 
ja veel kimbuke vähem tähtsaid võite. Mis nime all me seda 
vutimeest tunneme?  

  

12 Millist nime kannab see vuntsidega Uue Maailma ahv? 

 

  

13 Küsitav kontsern loodi 1. aprillil 1999, mil Siemensist eraldus pooljuhtseadete tootmise osakond. 
Peakontor asub Müncheni lähedal Neubibergis, palgalehel on täna üle 25 tuhande töötaja. 
Tooteportfellis on eeskätt auto- ja masinatööstuse pooljuhtseadmed, mõningal määral ka 
mikrokontrollerid. Ettevõtte nimi on kunstsõna, mis inglise ja kreeka keele seguna peaks 
tähendama lõputut elu. Mis ettevõte? 

  

14 Fotodel on üks pühak, üks pornotäht, üks sportlane ning üks diplomaat. Milline sõna ühendab nende 
kõikide nimesid ning Paapua-Uus-Ginea näitleja William Takaku rahvusvaheliselt tuntuimat filmirolli? 
Vastata palun eesti keeles, kuid vastamisel on abiks vene, inglise, saksa ja akani keele oskus. 

          

  

15 Kuulate ühte päris palju sämplitud lõiguga muusikapala (tuntuim vist Eric Prydzi kaver). Aga originaali esitab 
üks endine Eric Claptoni kompanjon ansamblist Traffic (s. 1948). Kes? 
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16 Küsitava eseme mõtles 1947. a. välja Prantsusmaa ettevõtte „Flaminair“ juht Marcel Quercia. Esimesed tooted 
said nimeks „Gentry“ ja „Crillon“ ning said otsekohe suure populaarsuse osaliseks. „Gentry“ maksis 20 000 
franki, mis oli Prantsusmaal tollal keskmine kuupalk. Millest on jutt? Palun vastata võimalikult täpselt. 

  

17 Kes on pildil oma töökabinetis? 

  

18 Ajal, mil Indias puhkevad lilled õige ja loodus tärkab, peetakse seal värvifestivali, mis on üks vanimaid kevade 
saabumisele pühendatud pidustusi maailmas. Tuhandete aastate taha ulatuva tava kohaselt tähistavad 
inimesed värvirikast aega üksteise nägudele värvipulbrit määrides (mida on nähtud paljudes India filmides), 
üksteist veega pritsides ja maiustusi süües. Mis nime kannab see värvifestival? 

  

19 Monograafiasarja “Heuremata” (kreeka k. leiud) eestvedajaks ja koordinaatoriks 
on Piret Viires, kolleegiumi kuulub mitmeid tuntud inimesi, näiteks Jaak 
Kangilaski, Rein Veidemann, Mardi Valgemäe, Jüri Talvet jt. Sarja esimese 
raamatu autor on sündinud Odessas, raamatu ilmumise ajal (2009) oli ta 85-
aastane. Kes? 

  

20 Briti teadlased avastasid geeni, mis annab inimestele noorusliku 
väljanägemise (näiteks Paul McCartneyle võrreldes temast 
noorema Mick Jaggeriga). Sellele geenile anti ühe tuntud romaani 
peategelase nimi. Kelle nimi?     
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21 Vatikani ametlik häälekandja on Acta Apostolicae Sedis. Vatikanis ilmub ka päevaleht, msi asutati 1861. Kord 
nädalas ilmub prantsuse-, inglise-, hispaania-, portugali- ja saksakeelne lisavljaanne. Mis nime see päevaleht 
kannab? 

  

22 See koht 
Surmaorus on 
saanud tuntuks nii 
filmikunstis kui ka 
kujutatud U2 
albumi Joshua 
Tree kaanel. 
Milline koht? 

   

 

  

23 Selle Prantsuse teadlase, arsti ja polaaruurija kõik uurimislaevad kandsid nime Pourquoi pas? (e.k. Miks mitte?). 
1904-07 ning 1908-10 juhtis ta kahte Prantsuse Antarktika ekspeditsiooni, hiljem uuris ka Gröönimaad ja 
Teravmägesid. Hukkus 1936 Islandi rannikul laevaõnnetuses. Kes? 

  

24 2009. a. toimus kodumaise „Selgeltnägijate tuleproovi“ finaalsaate lindistus. Ühe nõidadele antud ülesande 
peale hakkas žürii liige Merle Jääger ehk Merca näost valgeks minema ning tagatipuks pidi teda ka 
nuuskpiiritusega turgutama. Selgus, et Merca kannatab trüpanofoobia all. Mida kardavad trüpanofoobid? 

  

25 Selle Veneetsia koolkonna kunstniku nimi on 
saanud tuntuks ka kulinaariavaldkonnas. Ligi 
500 aastat pärast kunstniku sündi (aastal 
1950) võeti Veneetsia baariomaniku Guiseppe 
Cipriani poolt kasutusele rahvusvaheline nimi 
Piemonte piirkonna toidule „La carne 
all`albese“, kuna selle toidu värvid 
meenutasid talle küsitava kunstniku maale. 
Kes on see kunstnik? Näete tema maali „Püha 
Ursula unenägu“ aastast 1495.  
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26 Neid kaht eesnime kohtab pea igas Lenini 
biograafias. Kuulsaks said nad sarnaste tegudega. 
Nende nimekaimud on peategelased ühes 1982. 
aastal esilinastunud filmis. Mõlemat tegelast 
näete sellel pildil.  Nimetage film ja lavastaja.  

  

27 See saar kuulub Tšiilile. Pindala – 2473 km2. On osa kogu maailma kõige lõunapoolsemast 
omavalitsusüksusest Cabo der Hornos (Kap Hoorn). Väidetavalt on sealsed asulad Antarktikale kõige 
lähemal. Saare nimi ühtib ühe 1827. aastl peetud merelahingu nimega. Mis saar? 

  

28 Pildil on üks üsna tavaline taim meie taluõuedes. 
Tema nimi viitab teisele taimele, millega ta küll ühte 
sugukonda ei kuulu. Mis taim? 

  

29 Küsitav on keskaja, ökoelu ja taimetoidu fänn, tal on ka mesiniku- ja massööridiplomid. Mesinikuks õppis ta 
Olustveres ning seejärel töötas sel alal mõnda aega Aegviidus ja Ridalas, massöörina töötas Pärnu 
mudaravilas. On töötanud ka Eesti kirikute sekretariaadis ekspediitorina – tema ülesandeks oli tellida 
laululehed ning tema hoole all olid armulauavein ja –leib. Tema õetütar on Eesti eksmiss Kristiina Heinmets-
Aigro. Küsitava sünniaastaks on 1949. Kellest on jutt? 

  

30 Nii nimetatakse budistlikuid pühamuid stuupasid Tais. Maailma kõrgeim 
stuupa (127 m) kannab nime Phra Pathom … Sama nime kannab ka restoran, 
mis tunnistati 2011. aastal Tallinna parimaks. Mis nimi? 
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31 See oli viimane sünnipärane Hiina keisrite dünastia, mis valitses aastast 1368 ja hääbus XVI sajandi lõpus. 
Esimese keisri nimi oli Hongwu. Dünastia valitsusajal rajati uus pealinn Pekingisse ja selle müüride vahele 
ehitati Keelatud linn. Nende ajal rajati ka Suur hiina müür. Mis dünastia? 

  

32 Sportlased andsid OM-idel esmakordselt vande 1920 a. Antverpeni 
mängudel, vandeandjaks oli Victor Boin (1886-1974), kes oli hiljem AIPS´i 
(spordiajakirjanike liidu) ja Belgia Olümpiakomitee president. Boini on 
tavapäraselt tituleeritud vehklejaks, kuna ta 1920 a. sellel alal hõbemedali 
sai. Ent ühelt teiselt spordialalt oli tal kodus hõbe- ja pronksmedal 
(vastavalt 1908 ja 1912 a. mängudelt, foto on tehtud 1908 OM-l, sellel on 
ta ülemine). Milliselt spordialalt?  

 

  

33 Kellest on jutt? Sündis 1954 Tallinnas. Lõpetas TPI ehitusinsenerina. Tema debüütromaan „Jumalakäpp“ on 
suures osas autobiograafiline. Sealtpeale on ilmunud mitu romaani, luulekogu, novellikogu, telestsenaarium 
„Kired“, aastast 2009 on ta ajakirja „Eesti Naine“ peatoimetaja.   

  

34 Kes on see ühe tuntud režissööri lemmiknäitlejanna, 
olles aastail 1986-2011 mänginud üheksas selle 
režissööri filmis? Aastal 2002 sai ta Cannes´is parima 
naisnäitleja auhinna. 1 punkti saamiseks võib 
nimetada režissööri.  
 

  

35 Füüsikaseadus, mida väljendatakse valemiga  

                                                                 Q = I2 * R * t  
(Q on soojus, mis tekib, kui alalisvool  I läbib elektrijuhti R aja t jooksul), kannab kahe mehe nime.  
Kelle nimeline seadus? 
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36 Jaanuaris 1066 sai Inglismaa kuningaks Harold Godwinson. Tema õigust troonile vaidlustas Normandia William 
ning tema vastu tegutses ka ta vend Tostig, kes kutsus endale appi Norra kuninga Harald Hardrade. Vaenuväed 
kohtusid Yorki lähedal. Algselt saavutas edu Hardrade, kuid sai siis kõri tabanud noolest surma ja võitjana väljus 
lahingust Godwinson. Mis nime see lahing kannab? Sama nime kannab jalgpallistaadion, mis on algusest peale 
olnud koduks ühele tuntud inglise klubile. 

  

37 Ida-Saksamaa tuntuim elektroonikafirma oli mõneti tuttav ka Eestis. Keskus asus Dresdenis, hiilgeaegadel teenis 
kombinaadis leiba 68 tuhat inimest, käive oli veel 1989 12,8 miljardit ostmarka. Ettevõte loodi 1969 erinevate 
väiketootjate liitmisel, likvideeriti 1. juulil 1990 erastamise ettevalmistamisel. Mis ettevõte? 

  

38 Selle riigi vapil on kujutatud väärispuu okuumea. Okuumea puit 
on üks maailma kergemaid ja pehmemaid puite (tihedusega 0,4-
0,5). Riigi pindalast on metsa all umbes 85% ning okuumea on 
riigi üks tähtsamaid ekspordiartikleid. Milline riik? 

 

 

 

 

  

39 See 1931 Nantes’is sündinud ja 1998 Iiri merel hukkunud endine Prantsuse mereväe ohvitser  sai tuntuse 1960. ja 
1970. aastatel erinevate soolopurjetamisrekorditega, muuhulgas võitis 1964 ja 1976 peetud OSTAR regatid üle 
Atlandi ning osales kahel Whitbreadi regatil ümber maailma. Kõik tema jahid kandsid nime Pen Duick (bretooni k. 
musttihane) ning eesti lugejale võiks ta tuttav olla kui Francis Chichesteri üks põhikonkurente 1964. aastal OSTAR-
il (vt ka Chichesteri mälestusteraamatut „Üksinda ümber maailma“). Kes? 

   

40 

 
Kes on see kunstnik (paremal näete teda ennast)? Sündinud Varssavis 1898, põgenes ta 1917 Petrogradist Pariisi. 
1939 siirdus USA-sse, kuhu jäi kuni surmani 1980. 
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41 „Kempsupotil kükitades lõi ta ajalehe lahti ja lehitses seda 
paljastel põlvedel.“ Mees sõi õhtul hästi. Mõnuga istub ta 
hommikul potile, et vaadata, mis on maailmas uudist ja 
kuidas toimub seedimine: „... eilne kerge kõhukinnisus on 
täiesti kadunud. Loodetavasti ei tule liiga suur junn, muidu 
teevad hemorroidid jälle häda. Ei, just õige. Nii. Aah!“ Ta 
oli juba endale hommikusöögiks neerusid praadinud, 
naisele tee voodisse viinud ja nüüd peab ta kohe minema 
hakkama. Ta töötab ajalehe kuulutustemüüjana. on 
neljapäev, 16. juuni 1904. aastal, alanud on üks tavaline 
päev – nagu kõik teisedki.“ 
See on lõik romaanist, mis USA-s ja Inglismaal oli kaua aega 
roppuse pärast keelatud. Romaan avaldati Pariisis alles 
pärast seda, kui see oli 87 korda tagasi lükatud. Nimetage 
see tuntud teos ja autor. 

 

  

42 See näidend on kirjutatud G.B.Shaw' ja näitlejanna Patrick 
Campbelli (Mrs Pat) kirjavahetuse põhjal. Esietendus 
Broadwayl oli 1960. Plaadiümbrisel on peaosalised V.Panso 
lavastuses, mis esietendus Kadrioru lossis 1966. Palmse 
mõisas 2009 mängisid peaosi Erik Ruus ja Anne Veesaar. 
Nimetage näidendi pealkiri. 

  

43 1646 Karlskogas asutatud veski muutus 19. sajandi teisel poolel edukaks relvatehaseks – toodeti ja toodetakse 
kuni tänaseni eeskätt suurtükke ja kuulipildujaid. 1894-1896 kuulus ettevõtte omanikeringi ka Alfred Nobel. 
Tuntuim toode on 40 mm lennukitõrjekuulipilduja, mis töötati välja 1920tel. Hilisemast ajast  väärib mainimist 
ettevõtte nimega seotud altkäemaksuskandaal India armee suurtükiostu juures, mis viis 1989 India 
Rahvuskongressi kaotuseni sealsetel valimistel ning Rajiv Gandhi peaministritoolilt lahkumiseni. 1990tel jagati 
ettevõte kaheks, samanimelised tütarettevõtted on nii Saabil kui ka BAE-l. Mis ettevõte? 

  

44 Kui üle 600-aasta eksisteerinud Osmani impeerium 1922 oma eksistentsi lõpetas ja tekkis Türgi riik, siis pakkus 
Mustafa Kemal, hilisem Atatürk kaks rahva nime. Üheks pakutust oli „türklane“, mis võitiski selle omalaadse 
„konkursi“. Teine tulenes vanakreeka sõnast „ida“ ehk „päikesetõus“. Milline oli teine pakutud nimi? 

  

45 Need kaks loomakest on ühe koeratõu kahe eri variandi esindajad. Nende 
normaalne kehatemperatuur on 41 kraadi. Mis tõug? 
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46 Budismis tähistatakse ümbersündidest vabanemist mõistega nirvaana. Nirvaana on kõrgeim seisund, mille 
saavutanu ei sünni enam uuesti. Mis sõnaga tähistatakse surma ja taassünni tsüklist pääsemist ning vaba 
olemist hinduismis ja džainismis? Sama sõna tähistab üht 50 000 liikmega rahvust, kellel küll budismiga suurt 
pistmist pole. 

  

47 Macrochelys temminckii on maailma suurim 
mageveekilpkonn, pikkusega kuni 80 cm ja kaaluga kuni 
100 kg. Ta elab USA kaguosas. Tema nimi on 
***kilpkonn, kus *** tähistab üht lindu. Mis lindu? 
 

  

48 Piirkond, mille nimetus tähendab tõlkes “müürid”, olevat selle Euroopa suurlinna 
suurim turismimagnet. Pildil olevat pronkskuju selles kvartalis kutsutakse Belle. 
Mis linnast on jutt? 
 

  

49 UNICEFi Eesti esindusel on ka oma tunnustus aastapreemia näol. Seda antakse üle iga aasta novembris 
Toompea lossi Valges saalis ning laureaatide nimed kantakse UNICEF-i auraamatusse. Preemia nimi ühtib 
nimitegelasega muinasjutust, kus peale küsitava tegutsevad puuraiuja lapsed Tyltyl ja Mytyl. Samast tegelasest 
räägib ka üks populaarne eesti estraadilaul. Mis nime kannab preemia? 

  
Daam neil piltidel on 
olnud esimene naine 
Eesti laulupidude 
üldjuhi puldis, see oli 
aastal 1980. Kellega 
on tegemist? 

 

50 
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51 Kes on see ühe Eesti linna arengusse püsiva jälje jätnud mees? Enne 
õpinguid Wismaris ja Konstanzis töötas ta oma isa tisleritöökojas. 

  

52 Londoni OM viimane kuld läks teatavasti Leedu naisviievõistlejale Laura Asadauskaitele. Seni oli 
spordiringkondades aga tuntum ta abikaasa, kes on tulnud samal alal 2000 ja 2004 maailmameistriks ning 
2004 hõbedale ja 2008 OM pronksile. Kes on see 1974 Kaliningradis sündinud sportlane? 

  

53 FIDE edetabeli tipus on alates jaanuarist 2010 maletaja, kelle tänane ELO koefitsient 2843 jääb alla vaid 
Kasparovi 2851-le aastast 1999. Noormees sab 30. novembril 22-aastaseks. Kes? 

  

54 Pildilt vaatab vastu üks mitmekülgne härra – raamatukoguhoidja poeg, kes 
nooruses tahtis saada profijalgpalluriks, kuniks ränk põlvevigastus unistused 
purustas. Hiljem on tegutsenud muusikuna (praegune ansambel kannab nime Di 
Derre) ja kirjamehena, tema romaanide peategelased on detektiiv Harry Hole 
ning hull professor doktor Proktor. On võitnud erinevaid kirjandusauhindu, 
muuhulgas Rivertoni ja Klaasvõtme priisid. Kes? 
 

   

55 16. juulil suri üks Deep Purple’i asutajaist, 1941 Londonis sündinud klahvpillimängija, kelle muusikukarjäär 
kestis 1956. aastast kuni surmani. Deep Purple’i (1967-76 ja 1984-2002) kõrval oli ta vahepeal ka Whitesnake’i 
klahvipillimängija, lisaks erinevad soolo- või projektiesitused. Pärast Deep Purple’ist lahkumist tegeles ka 
klassikalise muusikaga, veel veidi enne surma supergrupi WhoCares salvestustega (koos muuhulgas Ian Gillani 
ja Tony Iommiga). Kes? 
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56 Alates 1989. aastast ilmus 
Hollandi uue kujundusega 
kuldnatele vöötkood. Euro 
tulekuga on need rahad ajalooks 
saanud. Ainsana võttis 
Hollandist eeskuju küsitav riik, 
seal ongi kasutusel tänapäeva 
ainsad vöötkoodiga rahad. Mis 
riik? 

 

  

57 

 

Aare Sireliga samal päeval (17.10.1946) sündis Poolas veendunud 
kommunistide perekonnas mees, kellest sai tuntud dissident. See 
„Aasta eurooplase“ tiitli pälvinud „avalik intellektuaal“  on ajaloolane, 
esseist ning Poola suurima ajalehe Gazeta Wyborcza peatoimetaja. 
Kes? 

  

58 Näete 2011. aastal valminud skulptuuri Chromatico, mille on loonud Lucas Kühne ja Rosario Nuin. Mis linnas 
see asub?  

  

59 Saksamaa jalgpalli Bundesligasse tõusis käesoleva aasta kevadel tagasi üks 1895 asutatud  
meeskond, kes seal mängis viimati 1997. Viimase 15 aasta jooksul oli tiim kukkunud 
vahepeal koguni neljandaklassilisse Oberligasse ning sealt tagasi Bundesligasse, olles 
Saksamaal teadaolevalt ainuke sellise käiguga meeskond. Omapärane fakt on ka see, et 
2001-2003 oli klubi peasponsoriks tuntud punkbänd Die Toten Hosen. Kodustaadion on 
54900 istekohaga Esprit Arena ja peatreener Norbert Meier. Ainuke Saksamaa meistritiitel 

pärineb 1933. aastast. Mis meeskond? 

  

 

60 Millist nime kannab Itaalias kasutusel olev veinipudel, mille alumine osa on 
ümbritsetud õlgedest korviga? Giovanni Boccaccio on kirjeldanud selliseid 
pudeleid oma teoses Decameron. Pudeli nimetus on aga nüüdseks mitmetes 
keeltes kasutusel hoopis teises kontekstis.  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Fiasco_di_chianti_monteriggioni.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/AdamMichnik01Mar2006.jpg


XV Aare Sireli memoriaal 

Jüri, 27. oktoober 2012 

Vastused 
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