
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS 
Räpina, 4. mai 2013  

  

1. Ülo, Juta, Vaike, Olav ja Vaho on kesksed tegelased keskaegses loos, mille tegevustik rullub lahti 

Saaremaal ning Rootsis Sigtunas. Noorte jõu- ja osavusmängudest alguse saav faabula päädib itkude 
ja tuletseremooniaga ning sinna vahele jäävad mõned rüüsteretked, taplused ja ootustekohane ar-
muhulknurk. Millest on jutt ehk mis sõna hõlmab kogu seda sündmustikku?  

2. Millise linna draamateatrit näete alumisel pildil? Omanäoline kultuuritempel saadi lõhatud kiriku 

ja ajaloolise naiste kloostri seinte liitmisel. Esimesed kroonikateated selle kireva ajalooga linna kohta 
pärinevad 1127. aastast. Tänu kaubavahetuseks soodsale asukohale on linna mitmeid kordi valluta-
tud, Neemeni jõel asuv linn on kuulunud nii Poola, Leedu, Valgevene kui ka Venemaa koosseisu. Lin-
nas asub ka SRÜ vanim sünagoog − ehitatud 1578. a. Enne II maailmasõda olid ligi pooled linna elani-
kest juudid, ent suurem osa neist hukati laagrites. Linn on tuttav ka spordiuudiste jälgijatele − koha-
lik korvpalliklubi võitis ühe Eesti pallimängija toel tänavu Balti liiga. Mis linn?  

3. See 1986. a sündinud inglanna valiti 1500 kandidaadi seast bonditüdrukuks ja mängis 2008. a fil-

mis Strawberry Fieldsi. Samal aastal kehastas ta nimitegelast ka miniseriaalis “Tess of the 
D’Urbervilles”. Üks viimaseid peaosi, Jeremy Renneri partnerina, on Greteli roll fimis “Hansel and 
Gretel: Witch Hunters” (2013). Kes on see kuue sõrmega sündinud tüdruk? ↑ 

4. Pildil (→) on aristokraatliku taustaga Nobeli kirjandusauhinna lau-

reaat, kes sai kõrge tunnustuse osaliseks oma mitmekesiste ja tähendus-
like kirjutiste eest, milles ta kaitses inimesesõbralikke ideaale ja mõtte-
vabadust. Ta oli ka matemaatik, filosoof, loogik ning filosoofia populari-
seerija, kelle tööd matemaatilise loogika alal olid väga mõjukad. Ta võit-
les tuliselt sõdade ja tuumarelvade vastu (ning sellekohased äärmusli-
kud väljaütlemised viisid ta mitmel korral vangi). Sama tuliselt võitles ta 
ka viktoriaanlike arusaamade vastu moraalist (ning selline arusaam viis 
ta kokkuvõttes viie abieluni). Kes?  

5. Näete 1866. a Preisi-Austria sõja ning 1870.–71. a Preisi-Prantsuse 

sõja veterani, kes tõusis hiljem kindralfeldmarssali auastmesse ning te-
gutses 1891–1906 Saksa keisririigi kindralstaabi juhina. Silmapaistva sõ-
jalise strateegina mõjutas ta oluliselt 20. sajandi sõjandust, eriti ma-
nöövrite osas. Osaliselt just tema intellektuaalsel pärandil põhinesid Sak-
samaa taktikalised püüdlused nii I kui ka II maailmasõjas. Kes? → 
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6. Küsime odaviskes mehetegusid teinud vendi, kellest vanem viskas 1950. a Odessas esimese NSV 

Liidu sportlasena (kuid neljanda eestlasena!) oda üle 70 meetri. Tulemus 71.66 andis üleliidulisele 
rekordimehele ja kahekordsele tšempionile maailma hooaja tabelis kõrge 6. koha, kuid Eesti rekordi-
te arenguloos seda nime ega tulemust praegu siiski ei leia. Seevastu on seal tema noorem vend, kes 
tõusis kümme aastat hiljem esimeseks eestlasest 80-meetri meheks. Tema 82.26 oli 1960. a maailma 
edetabeli 7. real, lisaks kuulus ta veel kolmel hooajal maailma esikümnesse. NSV Liidu meistrivõist-
lustel langes tema saagiks viiel aastal järjest viis medalit (kolm pronksi ja kaks hõbedat). Mis on ven-
dade ühine perekonnanimi?  

7. Pildil nähtav laululind, kes on nime nähtavasti saanud värvi pärast, 

elab Ameerikas ja on näiteks Indiana osariigi rahvuslind. Ta oli kunagi 
hinnatud lemmikloom, aga 1918. a keelati USAs tema puuris pidami-
ne. Mis lind? → 

8. Muusikas tähistab see rõhunihet muusikalises rütmis, mille puhul 

rõhuline noot nihkub tugevalt taktiosalt eelnevale nõrgale (rõhutule) 
taktiosale. Meditsiinis on see aga on mööduv mittetraumaatiline aju 
teadvushäire, mis on põhjustatud mööduvast üldisest aju hüpoper-
fusioonist, seda iseloomustab kiire algus, lühike kestus ja täielik 
spontaanne paranemine. Lingvistikas tähistab see aga nime lühenda-
mist sisekaoga (nt Nikolaus -> Niglas). Milline termin?  

9. Mis nimi ühendab kolme alumist pilti? Ühele neist on see eesnimeks, 

teisele perekonnanimeks ja kolmandale ainsaks teadaolevaks nimeks.  

10. Pildil on helilooja, saami mitteametliku hümni autor ja saami muu-

sika populariseerija. Vanemuise koori esituses kuuleme tema esimest 
tuntud singlit “Gula gula” (1989). Alates 1990. a on ta avaldanud mitu 
populaarset saamikeelset kogumikku, sai 2003. a Põhjamaade Nõukogu 
muusikaauhinna ja kirjutas muusika kõigi aegade tuntuimale saami fil-
mile “Kauotokeino mäss” (2008). Eestis on ta vähemalt kaks korda esi-
nenud – 1997. a Jazzkaarel ja 2003. a Leigo järvel. Kes on see üks tuntu-
maid saame? → 
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11. Küsitava linna lubasid inglased 1915. a Itaaliale vastutasuks sõtta 

astumise eest. Saladiplomaatia vastu võitlev Woodrow Wilson aga 
vahendajana rahukonverentsil seda salalepingut ei tunnistanud ja kü-
sitavast sai hoopis iseseisev vabalinn, mille pindala oli 28 km2 ja mille 
lippu näete pildil. Iseseisvust jätkus linnriigile siiski vaid mõneks aas-
taks ja 1924. a annekteeriti see Itaalia poolt. Mis linn?  

12. See Vaikse ookeani saarterühm koosneb 8 atollist ja 2 veealusest rifist, läänenaabriks Gilberti 

saared ja idanaabriks Line´i saared. Nime sai küsitav saarterühm tõenäoliselt esimesena sinnakanti 
jõudnud vaalapüügilaeva järgi. Maapinda on umbes 28 km², kuid seda ümbritsev 410 500 km² akva-
toorium on maailma suurim merekaitseala, pealegi veel UNESCO maailmapärandi nimekirjas. 1930. 
aastate lõpul üritasid britid seal luua püsivat inimasustust ning seda peetakse Briti Ühenduse viima-
seks püüdluseks koloniaalvaldusi laiendada. Praegu elab ainsal asustatud saarel (Kantoni saar ehk 
Abariringa) paarkümmend inimest. Nikumaroro saart aga on peetud paigaks, kus võis lõppeda 
Amelia Earharti ümbermaailmareis. Mis saarestik?  

13. Tänavu pälvis presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi ka 1941. a sündinud näitleja ja laste-

kirjanik. Lavale jõudis ta Leida Rammo eestvedamisel P. Pinna nimelises rahvateatris, sisseastumine 
lavakooli aga ebaõnnestus ning noor näitlejanna kutsuti Ugala õppestuudiosse, kust ta jõudis 1965–
1968 ka Ugala lavale. 1968. a siirdus ta aga Nukuteatrisse, kuhu ta on jäänud (küll väikse kõrvalpõi-
kega rahvateatrisse Käpik) tänaseni. Lavastamist alustas ta 1977. a, mil lavale jõudis Heljo Männi 
“Õhuloss Pilvemaal”, kokku on ta Nukuteatris lavastanud 26 lavastust. On avaldanud ka kaheksa las-
teraamatut. Kes on see väikelastele suunatud loomingu väärtustaja ja kandja?  

14. Kelle tööd? Küsitava itaalia kunstniku (1882–1916), futuristide liikumise ühe asutaja tööde üm-

ber kembeldi mitmel korral ka näiteks mullustes “Kättemaksukontori” osades.  

15. See on kergest, õhulisest materjalist neljakandiline kootud rätik, mida mähitakse või sõlmitakse 

erinevate võtetega kehale. Laiust on tal enamasti pisut alla meetri, pikkust aga umbes kuni 4 m. Se-
da kannavad nii mehed kui naised peaaegu kogu Lõuna-Aasias, Kagu-Aasias, Araabia poolsaarel, Aaf-
rika Sarve piirkonnas ning paljudel Vaikse ookeani saartel. Rätikut saab siduda ja kanda mitut moodi 
– näiteks kleidi, seeliku või sallina. Kuidas on selle rätiku nimi?  



EESTI MEISTRIVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS 
Räpina, 4. mai 2013  

  

17. Piltidel näete killukest olümpiaajaloost – ühtedel olümpiamängudel kõige rohkem individuaal-

medaleid võitnud spordimeest. Kes ta on? ↗ 

19. Küsime Madagaskari esikloomaliste seltsi, strepsiriinsete (st kõveraninaliste) primaatide alam-

seltsi ja leemuriliste ülemsugukonda kuuluvat sugukonda, kuhu omakorda kuulub kolm perekonda, 
sh sifakad (Propithecus) ja avahid (Avahi), kokku 18 liiki. Alumisel pildil (↓) on isend kolmandale pe-
rekonnale ja kogu sugukonnale nime andnud liigist, teise nimega babakoto. Mis sugukond?  

18. Küsitav ettevõte sündis 1944. a, seeriatootmine algas 1950. aastatel ning parimatel aegadel 

müüdi selle toodangut üle NSV Liidu ja u 30 välisriigis. Sellest ettevõttest algab Eesti erastamise aja-
lugu, sest 1990. a katseliselt müüki pandud kuuest ettevõttest tekitas just selle erastamine enim kä-
ra, kui konkureerisid kaks peaaegu ühenimelist aktsiaseltsi – üks eesotsas ettevõtte vana direktori 
Paul Treieriga ja teine eesotsas Andres Sarriga. Viimane kuulutati märtsis 1992 erastamise võitjaks, 
aga sellele järgnes pikk kohtusaaga ning lõpuks erastati ettevõte Sarrile valitsuse eriotsusega. Ette-
võtte kunagisi tootmistraditsioone jätkab praegu aga 1961. a asutatud Mõisaküla filiaali baasil loo-
dud AS ET Mõisaküla. Mis ettevõte? 

16. Raadiumi järjenumber Mendelejevi tabelis on 

ka klahvide arv klaveril või rahvusvaheliselt tunnus-
tatud tähtkujude arv. Sellist taskukaartide kombi-
natsiooni Texas Holdemis kutsutakse lumemeheks. 
Tihti ka neonatsi sümboolikaks peetavat numbrit 
seljal kandnud sportlastest on tuntuim ehk Eric 
Lindros. 16-süsteemis kirjutatakse seda arvu 58 ja 8-
süsteemis 130, kuidas aga kümnendsüsteemis?  

20. Pildil (↑) olev laev inspireeris John Fogertyt kirjutama laulu, mis on kahes erinevas versioonis 

pälvinud Grammy Kuulsuste Halli tunnustuse. Allmusic.com tunneb laulust 493 erinevat salvestust. 
1905. a ehitatud laeva kasutati esmalt vangide vedamiseks mööda Hudsoni jõge Sing-Singi vanglas-
se, hiljem parvlaevana Ponchartraini järvel ja posti vedamiseks. 1928. a jõudis laev Memphisesse, 
kus ta sai uue omaniku pereliikme järgi endale ka uue nime, ning selle järgi ka hüüdnime, mis on eel-
poolmainitud laulu pealkirjaks. Mis oli selle laeva hüüdnimi?  
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21. 1900. a asutasid kolm venda vastukaaluks sakslaste lillekaubandusele oma aiaäri (*** Wennaste 

Aia-Äri), ning avasid peagi Tartu Raekoja platsil ka seemne- ja aiatööriistade kaupluse. 1906. a ostsid 
vennad Eerika talu maad ja alustasid viljapuuaia ning puukooli rajamist. 1920. aastatest Eesti suuri-
maks kujunenud aiaäri tegevjuht oli vend Jüri, kes oli olnud aednik Tsarskoje Selos ja Peterburis. Kol-
mest vennast vanim pühendus talus õunakasvatusele. Õunu müüdi üle Eesti ja eksporditi Soome 
ning isegi Liibanoni. Kuidas oli nende aednik-vendade perekonnanimi?  

22. Ookeanilainer Titanic väisas oma napi eluea jooksul vaid ühe mandri-euroopa linna sadamat. 

Linna nimi sisaldub ka 1964. a Kuldse Palmioksa võitnud ja viiele Oscarile kandideerinud filmi peal-
kirjas; seda filmi, muide, loetakse kõigi aegade kaunimate ja populaarsemate armastusfilmide sekka. 
Mis linn?  

23. Reede ja 13 – see kombinatsioon sai 1972. a oktoobris saa-

tuslikuks 45-liikmelisele seltskonnale, kellest enamuse moodus-
tasid Old Christians spordiklubi liikmed koos pereliikmete ja 
esindajatega. Nende lennuk põrkas vastu nimetut mäge, mida 
praegu teatakse kui Cerro Seler. Kui vähesed ellujääjad 72 päeva 
hiljem Pisarate Liustikult päästeti, selgus, et külmades oludes, 
hõredas õhus ja praktiliselt toiduta suutsid “vanad kristlased” 
vastu pidada vaid hukkunud reisikaaslasi süües. Mis riigi ja mis 
spordiala võistkond selle surmalennu kaasa tegi? Tegu on riigi 
ühe populaarsema alaga ja “vanade kristlaste“ klubi on kokku 16
-kordne maa meister (viimati 2007). Meie teleekraanidel on 
jooksnud ka sel sündmustikul põhinev 1993. a mängufilm.  

24. Nähtav sümbol tähistab elektroonikaskeemides kahest või enamast elektroodist 

ja nendevahelisest dielektrikukihist koosnevat komponenti, mille iseloomustav suu-
rus on mahtuvus, ühikuks SI süsteemis farad. Esimesed sellised seadmed valmisid 
1745. a, mil teineteisest sõltumatult valmistasid need E. J. von Kleist ja P. van 
Musschenbroek. Millise komponendi tingmärki näete? → 

25. Pildil oleva käekoti kinkis omanikule 1988. a USA riigisekretär George P. Shultz, omanik annetas 

selle hiljem heategevuseks ja see müüdi 2011. a oksjonil 25 000 £ eest. Kott on seesama, mille tõttu 
sündis ka kompromissitust tähistav poliitikatermin “käekottimine” (handbagging). Koti tootnud luk-
suskaupade firma (mille logo osa on teisel pildil) asutati 1781. a Surreys ja selle praegune esindus-
pood asub Londonis New Bond Streetil (kolmas pilt). Mis firma?  
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26. 2004. a UEFA parim klubijalgpallur on üks neist vähestest mängijatest, kes on võitnud UEFA 

Meistrite Liiga kahe erineva klubi eest mängides – 2004. a FC Porto ridades ning kaks aastat hiljem 
FC Barcelona eest. Liiga tiitlivõidud on tal ette näidata Portugalist (1999, 2003, 2004), Hispaaniast 
(2005, 2006), Inglismaalt (2010) kui ka Brasiiliast (2010, 2012). Rahvuskoondise eest pidas ta 75 
mängu, säravaimaks saavutuseks jäi poolfinaal 2006. a MM-turniiril. Sünninimi on tal Anderson Luis 
de Souza, ent milline oli nimi tema mängusärgil?  

27. Aedades leidub dekoratiivtaimedena sageli kõrrelisi, millest enamlevinud on nt aruheinad, 

kastikud, helmikad ja stepirohud. Nimetamata jäi pilkupüüdev ja kõrgekasvuline perekond 
Miscanthus, mille pikkade graatsiliste lehtede keskel jookseb enamasti iseloomulik peen valge triip. 
Aasta-aastalt aina uhkemaks ja võimsamaks muutuvaid puhmikuid võib kasutada nii soolotaimena 
kui ka rühmana murus, müüride või seinte taustal. Nad on vähenõudlikud, kuid eelistavad päikeselist 
ja sooja kasvukohta ning parasniisket tavalist või viljakamat aiamulda. Perekonda kuulub umbes 20 
liiki, mis looduslikult kasvavad niisketel niitudel Aafrikast Ida-Aasiani. Eestis on enam kasvatatavad 
amuuri *** ja hiina ***. Mis taimeperekond? ↓ 

28. Eesti Maaväe Kirde kaitseringkonna alluvusse kuulub üksus, mille embleemil (↑) olev kindlus 

sümboliseerib kindlustamist ja ehitamist. Selle üksuse asutamise kuupäevaks loetakse 15. detsemb-
rit 1917, mil formeeriti insenerirood. Lisaks ajateenijate ja reservväelaste väljaõppele on nende 
üheks ülesandeks ka rahvusvaheliste missioonide jaoks elukutselistest kaitseväelastest demineerija-
te koolitamine. See väeosa paikneb Tapal ning ülemaks on major Marek Värk. Mis üksus?  

29. 4,5 miljardit aastat tagasi põrkas Marsi mõõtu taevakeha Maaga kokku ja suur osa maakerast 

paiskus tükkidena orbiidile. Osa laiali lennanud kraamist kogunes u 100 a jooksul kokku ja sündis Kuu 
– nii kirjeldab seda arvutimudel. Katastroofi põhjustanud taevakehale on nimi pandud antiikmüto-
loogiast. Nimevaliku põhjuseks on asjaolu, et koos Hyperioniga sigitas küsitav Heliose ja Eose kõrval 
ka Selene ehk Kuu. Nimetage see titaan või taevakeha!  

30. Kuuldavat lugu tuntakse ka kui “MP3 ema”. Nimelt olla seda lugu kasutatud MP3 algoritmi välja-

töötamisel katselauluna, püüdes säilitada a capella esitatud laulu soojust. Kes laulab? Sama pere-
konnanime kannavad aga ka Quentin Tarantino poolt loodud legendaarsed kurikaeltest vennad – 
piisab kui mainida John Travolta kehastatud karakteri tantsustseeni “Pulp Fictionis” või Michael 
Madseni poolt mängitud kõrvalõikamisstseeni “Marukoertes”.  
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31. Petra kaljulinna Jordaanias teavad kõik, aga millise riigi pealinn see oli? Selle esimene teadaolev 

valitseja oli Aretas I (valitses 170 aasta paiku eKr), Aretas III ajal (87–62 eKr) oli riigi hiilgeaeg ning 
viimased valitsejad olid kuningas Rabbel II Soter (70–106) ja kuninganna Gamilath. Seejärel annek-
teeriti riik Rooma poolt. Riigile nime andnud rahva kultuuripärandi hulka kuuluvad ka Bosra linn Süü-
rias, Hegra Jordaanias ja Shivta Iisraelis. Neil olid oma keel ja tähestik ning säilinud raidkirjad pajata-
vad ulatuslikest kaubandussuhetest. Mis riik või rahvas?  

32. Tema esikraamat “Postkaardid” (1992) pälvis Ameerika Ühendriikide PEN/Faulkneri kirjandus-

preemia, tema teine romaan “Laevandusuudised” on võitnud Irish Timesi rahvusvahelise kirjandus-
preemia, USA rahvusliku raamatuauhinna ja Pulitzeri preemia. Tema novellil “Brokebacki mägi” põ-
hineva filmi auhindade üleslugemine võtaks aga liiga palju ruumi. Ka tema järgnevad teosed on võit-
nud mitmeid auhindu, kuid eelpool toodud teoste edu pole õnnestunud korrata. Kellest on jutt?  

35. Piltidel on lootustandev poksija, kõva löögiga mees 

(Rocky Marciano Trophy võitja), kes on tuntuks saanud hoo-
pis tänu ühele pikamaajooksule. Kes? → 

33. Küsimus jõefriikidele: kaardil tähista-

tud paarikümne km pikkune jõgi olulist 
geograafilist tähtsust ei oma – Regio kon-
tuurkaardile kanti ta küsimuse koostaja 
palvel. Et jõgi ka kalarohkusega ei hiilga, 
pole ta ka kalastajate seas populaarne. 
Ometigi teame seda Viljandi-Tartu maan-
teele jääva jõe nime ilmselt kõik. Mis jõgi 
on kaardil tähistatud? → 

34. See USA (hübriid)autode tootja tuli 

avalikkuse ette 2008. a, mil nad olid plug-
in elektriautode seas teerajajad. Seevastu 
tänavused aprillikuised uudised kõnelesid 
juba 75% töötajate vallandamisest ja 
pankrotist. See oli halb uudis soomlastele, 
kuna mudelit Karma (pildil) toodeti just 
Valmeti tehastes. Karma kohta on öeldud, 
et see on üks eriline auto, juba sünnist 
saati legend ega aegu ilmselt iial – tekib 
tunne, et istud otse ema süles, väga ilusa 
ema süles. Lisaks pankroti veerel kõõluva-
le firmale meenub sama nimega seotud 
äpardumisi möödanikust veel, kasvõi nt 
lisapildil (→) oleva kikilipsustatud kuti 
vaevu 8 kuud väldanud eksirännak pulma-
kellade helinast lahutuspaberite krabise-
miseni. Mis autofirma? ↗ 
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36. Küsime spordiklubi, mis Põhja-Ameerika profispordi ajaloos on kõige rohkem aastaid järjest 

jõudnud põhihooaja järgsesse play offi. Tegu on hokivõistkonnaga, mis mängis väljalangemismänge 
vahemikus 1968–96 kokku 29 aastat järjest. Sellesse perioodi jäi (vaid) kaks Stanley Cupi võitu, aas-
taist 1970 ja 1972. Kokku on neil finaalseeria võite 6 (ka käesolevast aastatuhandest), kuid kaotusi 
kaks korda rohkem. Kõlavaimad nimed klubi minevikust on Bobby Orr ja Phil Esposito, praegusest 
kooseisust aga Jaromir Jagr. Kapteniks on NHL-i pikim mängumees, slovakk Zdeno Chára, võistkonda 
kuulub ka lätlane Kaspars Daugaviņš. Mis klubi?  

37. Selle koeratõu isend on tavaliselt väga aktiivne loomake, kes pidevalt 

sibab ringi ja otsib tegevust. Tõug on pärit 19. sajandi Belgiast ja on kuu-
lutatud Belgia rahvustõuks. Aretati nad hoburakendite valvamiseks ja 
talli närilistevaba hoidmiseks. Neid on kahte tüüpi: karmikarvaline belgia 
ehk brüsseli liignimega ning pildil nähtav siledakarvaline brabandi liigni-
mega. Mõlemale on omane mopsisarnane nägu, nina on küllaltki lühike 
ja ülespoolse asetusega, suured silmad on esileküündivad, alalõug on 
ülespoole kaarduv. Koera karvkatte värvusteks on punane, must või must 
ja pruun, kuid mitte kunagi valge. Mis tõug? → 

38. Kes on selle foto “Langev sõdur” autor? Peami-

selt on ta tuntuks saanud julgete fotoreportaažidega 
viiest erinevast sõjast. Tema fotod Hispaania kodusõ-
jast ja Teise maailmasõja sündmustest on saanud 
maailma pressifoto klassikaks, samuti on ta teinud 
ajaloolisi fotosid jaapanlaste sissetungist Hiinasse, 
lahingutest Londoni lähistel, Põhja-Aafrikas ja Itaalias, 
Pariisi vabastamisest ning liitlasvägede saabumisest 
Euroopasse. Tema arvamus “kui foto ei ole piisavalt 
hea, siis sa ei ole lihtsalt piisavalt lähedal olnud” põh-
justas talle lõpuks ka surma – ta astus 1954. a Indo-
Hiinas maamiinile. Illustratsiooniks toodud tema ehk 
kuulsaim foto on paraku osutunud lavastuseks. ↗ 

39. Pildil vasakpoolne (1883–1939) 

on parempoolse (1909–2000) isa 
ning mõlemal on lisaks perekonna-
nimele ka sama eesnimi. Kuidas on 
meeste perekonnanimi?  

40. Peeter Vähi 2011. a 

esmaettekantud oratoo-
rium “Maarja Magdaleena 
Evengeelium” on kompo-
neeritud ühes väljasurnud 
keeles. Täpsemalt on selle 
keele üks dialektidest küll 
veel liturgiliselt kasutusel, 
aga Vähi poolt kasutatud 
dialekti ei räägita enam 
XVI sajandist. Mis keel? → 
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41. Ajakirjas Imelline Ajalugu avaldati hiljuti edetabel ajaloo absurdsetest sõdadest. Sealt leiame 

1325. a puhkenud sõja Bologna ja Modena vahel. See oli tegelikult osa vanast võimuvõitlusest 
gvelfide ja gibelliinide vahel, aga sõda algas nii, et Modena sõdurite jõuk virutas Bolognast ära ühe 
igapäevase tarbeeseme. Sõja peamises, Zappolino lahingus sai surma u 2000 meest, sõda kestis 12 
aastat ja lõppes Modena võiduga. Varastatud asja tagasi saada ei õnnestunudki ning seda näidatakse 
tänagi Modena kiriku kellatornis. Sõda on nimetatud varastatud eseme järgi, mida vanad eestlased 
tegid haavast ja vahtrast ühe tükina või kuusest-männist osadena. Mis sõda?  

42. See 1254. a linnaõigused saanud linn on praegu ligi 

100 000 elanikuga oma riigi suuruselt teine. Küsitav kan-
nab 2013. a Euroopa Noorte Pealinna tiitlit ning linna 
vaatamisväärsuste hulka kuulub muuseas üle 400-
aastane maailma vanim viinapuu (→). Turismiatrakt-
siooniks on ka iga-aastane juuni lõpul toimuv Lent Festi-
val, mis on pühendatud erinevatele teatri-, muusika- ja 
tantsukunsti vormidele. Linna nimi on tuletatud kesk-
ülemsaksa keelest, milles see tähendab „piirikindlust“. 
Mis linn?  

43. Pildil on 1963–85 TRÜ rahvusvahelise õiguse professo-

riks olnud mees (1915–85), kes on enda kohta öelnud: „ma 
olin veendunud kommunist ja jään selleks“. Professorina 
avaldas ta kaks eestikeelset raamatut: “Ühinenud Rahvaste 
Organisatsioon” (1970) ja “Rahvusvaheline õigus” (1984), 
mida olevat kaanevärvi ja sisu tõttu siniseks uduks kutsutud. 
Ta kirjutas sageli ka Edasisse välispoliitilisi kommentaare. 
Üsna tuntud on ka tema abikaasa, Tartu naisvõimlemise 
Grand Old Lady, esimene sõjajärgne iluvõimlemistreener 
ning TRÜ KKT võimlemiskateedri iluvõimlemisõppejõud 
1945–78. Mis oli selle abielupaari ühine perekonnanimi?  

44. Üle 100 aasta tagasi pillas ta kuulsa lause: „Pool rahast, mis ma kulutan reklaamile on raisatud, 

aga ma ei tea kumb pool“. Kes oli see kaubanduspioneer, keda peetakse ka tänapäevase reklaamin-
duse isaks? Tegu on “ajalehepoisist miljonäriks” looga – tema esimeseks ametiks oli jooksupoisikoht 
raamatupoes. 1861. a avas ta juba oma esimese poe, kus kaupadel olid tolle aja kohta revolutsiooni-
liselt fikseeritud hinnad ning ostjale pakuti võimalust kaupa tagastada. 1875. a avas ta mahajäetud 
raudteejaamas kaubamaja, mida peetakse esimeseks tänapäevaseks kaubamajaks. Sama perekon-
nanime kannab ka ameerika näitleja ja lavastaja, kes võitles Shakespeare'i teatri Globe'i taastamise 
eest Londonis Thamesi jõe kaldal ning kelle tütar on meile tuttav näiteks seriaalist “Minu pere”.  

45. “Juuditi raamat”, “Saalomoni Tarkuseraamat”, “Toobija raamat” on osa loetelust, kuhu kuulu-

vad tekkeajalt ning sisult Piiblile lähedased judaistlikud ja varakristlikud teosed, mille puhul jõuti kiri-
kuisade poolt järeldusele, et neil pole jumalikku autoriteeti. Siiski esinevad need raamatud, mille 
üldnimetust võib kreeka keelest tõlkida kui “salajane” mitmetes Piibli väljaannetes, enamasti Vana ja 
Uue Testamendi vahel. Millistest teostest on juttu?  



EESTI MEISTRIVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS 
Räpina, 4. mai 2013  

  

46. Fotodel on 2011. a Euroopa parim nais-

kergejõustiklane, kelle karjäär on kulgenud 
aiva tõusvas joones – 2009 Euroopa sise-
meister, 2010 Euroopa meister ja sisemaail-
mameister, 2011 maailmameister, 2012 
olümpiavõitja. Kes? → 

47. Myrciaria dubia on Amazonase vihma-

metsades kasvav igihaljas 3–5 m kõrgune 
puu mürdiliste sugukonnast. Piltidel on sel-
le puu viljad, mis on teadaolevalt kõrgeima 
C-vitamiini sisaldusega taimseks saaduseks 
Maal. Viljalihast valmistatud jahu, mahl ja 
kapslid on muutunud populaarseteks tervi-
setoodeteks, mis on küll väga kallid (loo-
dustoodete poodides maksab kilo jahu näi-
teks 200–250 eurot). Jahu valmistatakse 
viljadest külmkuivatusmeetodil, selle mait-
se on mõrkjas-hapukas, kergelt puuviljane 
ning seda lisatakse näiteks smuutidesse, 
kokteilidesse, teedesse jm. Kuidas seda 
puud või neid viljasid nimetatakse? → 

48. Küsitava pühaku kultus oli keskajal ülipopulaarne, ent 1969. a kustutas paavst ta nime pühakute 

kalendrist, kuna tegemist olevat kirjandusliku väljamõeldisega. Legendi järgi kasvatas paganlik kunin-
gas Dioscuros oma tütart üksildasse torni suletuna, neiul õnnestus aga salaja tutvuda kristlusega. 
Sellest raevunud isa andis ta võimudele üle ning viis surmanuhtluse täide isiklikult. Koduteel tabas 
Dioscorust välgulöök ja mees langes surnult maha. Neljateistkümne aitaja hulka kuuluvat pühakut, 
kelle mälestuspäev on 4. detsembril, kujutatakse sageli torniga, käes palmioks, sageli hoiab ta kari-
kat, mõnikord on tema läheduses suurtükk. Tema järgi on nimetatud näiteks hotell Tallinnas, ent ka 
California osariigi linn, millele on ehk enim tuntust toonud perekond Capwellid. Kes oli see pühak?  

49. Tänavuse noore arhitekti preemia laureaadi tegevusvaldkonda kuuluvad nii traditsiooniline arhi-

tekti töö (näiteks Suure-Jaani Gümnaasiumi juurdeehitus, Lasva veetorni ümberehitus, Eduard Tubi-
na monument Tartus, keskplatsi kujundus Rakveres, Arkaadia aed Viljandis), kui ka arhitektuuri 
laiem populariseerimine – loengute, seminaride ja töötubade organiseerimine ning artiklite kirjuta-
mine. Tema oli ka Eestit mullusel Veneetsia arhitektuuribiennaalil esindanud töö üks autoritest. Ar-
hitekt on ka tema ema, kelle tööde hulka kuuluvad näiteks Viljandi Spordihoone või Maailma Kau-
banduskeskuse hoone ning Tsiviilkohtu hoone Tallinnas. Kes?  

50. Kuulete 1980. a Los Angeleses asutatud bändi, kes oma 80 miljoni müüdud plaadiga on üks ro-

ckiajaloo enimmüünud bände. Kõik ansambli originaalkoosseisu liikmed on tuntud oma hedonistliku 
elustiili poolest, alkohoolikud, uimastitega kimpus, tihti seadusega pahuksis olnud ja korduvalt kinni 
istunud tüübid. Mis bänd?  
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51. Küsitav riik eksisteeris iseseisvana 1701–1896. 

Praegu on see ühe teise riigi autonoomne osa, millel on 
oma traditsiooniline monarhia (troonil Osei Tutu II), 
kelle trooni kujutatakse ka lipul (→). (Teisel pildil on 
rahvusloomaga embleem.) Ajaloost on tuntud selle ku-
nagise riigi 4 sõda Inglismaaga 19. sajandil ja 1900. a 
ülestõus Briti ülemvõimu vastu. Mis riik? 

54. Firma sai alguse 1979. a USA-s ja kuulub praegu brittide Pentland Groupile. Ettevõtte rajaja Bob 

Gamm oli harrastusjooksja, kellele tegi muret tõik, et jooksma minnes polnud riietel kohta, kuhu ko-
duvõtit pista – ja ta otsustas luua taskuga jalatsid. Peamiselt just jalanõusid valmistava firma toodan-
gu olulisemaid tunnuseid ongi taskuke (sobilik ka puhuks, kui on tarvis kondoomi ühes hoida). Mis 
firma? ↘ 

55. Küsime teleprodutsenti, kelle käe alt on tulnud hulk tuntud seriaale (“Magnum”, “Quantum 

Leap”, “NCIS” jt). Tema Los Angeleses asuva produktsioonifirma nimi on tuletatud mehe perekonna-
nimest ja langeb kokku aastatel 505–565 elanud Bütsantsi germaanlasest väejuhi nimega. Viimane 
surus maha Nika ülestõusu, purustas vandaalid, vallutas idagootidelt Sitsiilia, Rooma ja Ravenna ning 
lõi tagasi pärslased ja hunnid. Kes on see produtsent?  

53. Üks tuntumaid kolmanda maailmasõja ettekuulutusi pärineb 

Samuel Huntingtonilt, kes ennustas selle puhkemist ühest väinast, 
mille laius kitsaimas kohas on 130 km ja sügavus u 70 m. Vanasti 
oli see tuntud ka kui Must Kraav (Black Ditch), mis viitas ohtudele, 
mis varitsesid selle ületajat. Põhjused, miks sõda võiks nimelt sealt 
valla pääseda, on praegugi olemas. Mis väin?  

52. Tänavu veebruaris avaldas riik taas tänu eestimaalastele ja 

Eesti sõpradele, kelle kutsetöö ning pühendumuse toel saab Eesti 
tugevamaks, suuremaks ja hoolivamaks. Teiste seas pälvis rahvus-
vähemuste koostöö korraldamise eest Valgetähe III klassi teenete-
märgi ka pildil pilgu maha löönud vandeadvokaat, ühe rahvusko-
gukonna esinaine. Kes? → 
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56. Võidavad mängijad, kaotab treener. Kuid kes oli see treener, kes mulluse FIBA Euroliiga finaali 

kaotas CSKA eesotsas 19-punktisest eduseisust? Vilniuse Statyba mängijana jäi tema laeks NSV Liidu 
pronks, treenerikarjäär on olnud oluliselt edukam, säravaimateks saavutusteks Euroliiga võit 1999, 
olümpiapronks 2000 ja Aasia meistritiitel 2005. Hetkelgi Leedu koondise eesotsas olev treener on 
juhendanud ka Kreeka ja Hiina koondist, klubikorvpallis on ta lisaks Leedu hiidude ja CSKA juhenda-
nud veel Pireuse Olympiakost. Kes?  

57. Neid on uuritud, jälgitud ja registreeritud ehk sadakond aastat ning maailma suurim teadaolev 

on tuntud kui B-15 ja pärineb 2000. a märtsist. Alguses tekitas see omajagu probleeme, kuid mida 
aeg edasi, seda vähem. Iseenesest saab neid kuju järgi liigitada, kuid tuleb meeles pidada, et nende 
kuju võib ka muutuda. Tegu on potentsiaalsete ohuallikatega, millega seoses ei saa mainimata jätta 
surmajuhtumeid. Selles kontekstis võiks teatud põhjustel 1950. aastatest ühena viimastest (kui mit-
te päris viimasena) mainida näiteks kunagise Taani peaministri Hans Hedtofti nime. Millest on jutt?  

58. Küsime seiklejat ja kirjanikku (1900–39), kes hukkus katsel 

ületada džonkiga Vaikne ookean. Enne seda oli ta oma ette-
võtmistega alatasa avalikkuse tähelepanu all. Ta lendas biplaa-
niga ümber maailma, seilas Odysseuse jälgedes, elas Robinson 
Crusoe kombel jne. Talle kuulub ka omalaadne rekord, kui ta 
läbis Panama kanali ujudes, makstes kanali ajaloo väikseimat 
tollimaksu (36 senti). Tema paljudest reisiraamatutest on eesti 
keeles avaldatud ainult üks ja seegi enne sõda (“Jaht imedele : 
seiklusrikas maailmareis”). Kes? → 

59. INGLASED, KES EELMISEL PÄEVAL SINISEL LAEVAL 

MÖLLASID, olid juba lakku täis. [...]. Nii algab üks 2012. 
a ilmunud romaan, mille peategelased on Toomas Sven 
Andresen, Mari ja Dong. Tegemist on autori esikromaa-
niga. Varem on ta avaldanud jutustusi, novellikogusid ja 
näidendeid. Ta on mängufilmi “Üks minu sõber” režis-
söör ja “Taarka” stsenarist. Nimetage autor (kelle auto-
grammi näete pildil →) ja romaan! 1 õige = 1 p.  

60. Et vasakpoolne isik ilmselt tutvusta-

mist ei vaja, ei hakka me teda ka küsi-
ma. Aga kes on pildil paremal? Tema 
kontsert Tallinnas kaks aastat tagasi oli 
Euroopa kultuuripealinna programmi 
üks kõrghetki. Ehk aitab teid õigele suu-
nale ka teadmine, et tema tööandjad, 
kes omal alal kuuluvad maailma abso-
luutsesse tippu, asuvad Peterburis ja 
Londonis, lisaks lööb ta külalisena tihti 
kaasa ka näiteks New Yorgis; 2015. a 
aga vahetab Londoni välja München. ← 
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63. Ta oli taevakuninganna – viljakuse, sõja ja armastuse jumalanna, Veenuse jumalik kehastus. Te-

ma paljude lemmikute seast oli tähtsaim noor ja ilus karjus Tammuz. Peale Tammuzi surma läks ta 
oma armastatule järele allilma, kus valitses tema rivaal Ereškigal. Allilmas oli ta järkjärgult sunnitud 
loovutama oma maised varad ja võimu ja nii jõudis ta Ereškigali ette alasti ja kaitsetuna ning rivaal 
vangistas ta. Keeruliste kombinatsioonidega ta vabastatakse ning jõutakse kokkuleppeni, mille koha-
selt veedab Tammuz pool aastat allilmas ja maa peal valitseb talv, teise poole aastast asendab 
Tammuzi aga tema õde ning sel perioodil maailm õitseb. Kes?  

61. Linzist mõnekümne km kaugusel vanade kaubateede ristumispaigal on linnake, mis 10. sajandil 

hakkas kaupadelt võetud tollimaksude toel jõukust koguma; hiljem tõi kasumit kohalikus kivitööstu-
ses graniidi kaevandamine. Praegu elab seal 5000 asukat, kuid ajaloost leiab perioode, mil seal ristu-
sid palju enamate inimeste eluteed ja asustustihedus oli märksa suurem ning rahvusvahelisem. Seal-
sed mälestused on kogumikuks põiminud nt arhitekt Simon Wiesenthal. Kahel alumisel pildil näete 
linnakese vappi ehtivat 500-aastast Pragsteini lossi, monumenti ja me küsime, mis kohaga on tegu?  

64. Purisuusatamise vägevate hulka kuulub mitmeid meiecundimehi. Nende seas on ka 1987. a mo-

nosuusal maailmarekordilise 69,4 km/h saavutanud värvikas tegelane, kes 1965. a võitis Eesti meist-
ritiitli nii iluuisutamise üksik- kui ka paarissõidus. Koos Eha Elvestiga võidetud paarissõidutiitlit suutis 
ta kahel järgmisel hooajal edukalt kaitsta, enne kui aujärje oma õele-vennale üle andis. Hiljem tegut-
ses ta edukalt Moskvas, lõi metoodika, mille alusel kasutatakse puuetega laste liikumisvõime kujun-
damisel ja taastamisel trenažööre ning pälvis selle eest Venemaa Halastuse ordeni (1996). Omaette 
medali võinuks saada ka selle eest, et suunas esimese treenerina spordiradadele ühe 1990. aastate 
maailma edukaima kiirjooksja. Otsitav perekonnanimi on aluseks ka väljakujunenud terminile. Kes 
on see tähelepanuväärne mees?  

62. Tema maalimisstiil kujunes Claude Lorraini, hollandi meremaali ja Veneetsia koolkonna mõjul 

ning teda ennast peetakse impressionistide eelkäijaks, sest tema valgusekasutamine inspireeris 
noort Claude Monet’d, kes uuris tema maale 1870. aastal Londonis. Kes on see oma riigi tuntuimad 
kunstnikke, kelle üht tuntumat maali näete pildil? ↗ 

65. Maailma juhtiv majandustarkvara tootja, mis pakub ligi 30 erinevas tööstusharus tegutsevatele 

igas suuruses ettevõtetele rakendusi ja teenuseid, on ka Euroopa suurim tarkvarafirma. 1972. a 
Mannheimis asutatud ettevõttel on üle 238 000 kliendi, müügiesindused ja tarkvaraarendusega te-
gelevad filiaalid paiknevad enam kui 50 riigis, sh Eestis. Microsofti ja Oracle’i järel maailma suuruselt 
kolmas tarkvarafirma, mille mullune aastakäive oli üle 16 miljonit euro, töötas kolm aastat tagasi 
välja ka eestikeelse ja kohalikele seadustele vastava tarkvara. Mis firmast on jutt?  
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66. Prantsusmaa riiklik lotokorraldaja on nimesponsoriks kodumaise taustaga rattaspordi profitiimi-

le, mille ridadesse kuuluvad enamasti prantsuse ratturid, aga ka näiteks soomlaste esinumber Jussi 
Veikkanen. Kümne aasta eest tegi selle tiimi ridades esimesi profisõite ka praegune tuus Bradley 
Wiggins. Selle tiimi nimeni võite jõuda aga ka hoopis sel teel, et panete kirja kunagise Ida-Saksa koo-
linoorte (pioneeri)organisatsiooni nime (õigemini selle lühendi). Mis lotokorraldaja / jalgrattavõist-
kond / noorsoo-organisatsioon see on?  

67. Küsime veislaste perekonda, kes elavad Aafrika põõsassavanni-

des. Erinevalt paljudest teistest antiloopidest on nad üsna paiksed, 
noored ja emased elavad väikeste karjadena ning täiskasvanud pullid 
erakuna. Sageli eelistavad nad veekogude lähedust, sest ohu korral on 
neil kombeks vette pageda ja ära ujuda. Kehapikkus on 125–240 cm, 
õlakõrgus 70–130 cm ning 30–130 cm pikkused sarved on ainult isas-
tel. Pildil näete isas- ja emaslooma ühest kuuest liigist – vesi*** hul-
gast; isasloom kaalub 200–300 kg, emasloom 150–200 kg, tiinus kes-
tab 8–9 kuud ning sünnib kuni 2 vasikat. Mis loomaperekond? → 

69. Küsime mõisa, mis rajati Põltsamaa jõe ülem-

jooksule 1663. a, pärast Liigvalla rüütlimõisast 
eraldumist. Algselt Stackelbergidele kuulunud 
mõis asus ajaloolise jaotuse järgi küll Järvamaal, 
kuid jääb praegu Lääne-Virumaa territooriumile, 
Rakke valda. Nüüdseks on mõisakompleksist säili-
nud vaid väheldane park ja mitmeid ümber ehita-
tud kõrvalhooneid, seevastu ühe Eesti suurmehe 
sündi näinud puidust peahoone lammutati juba 
1920. aastatel. Samanimelist küla on mainitud ju-
ba 1282. a ning see nimi võiks tuttav olla ka mõnel 
muul põhjusel. Mis mõis? → 

68. See rahvas elab Ida-Siberis, Hiinas ja Mongoolias. 2000. a seisuga oli neid Hii-

nas u 30 000 ja 2002. a seisuga Venemaal üle 35 000, kellest ainult 3800 elas en-
danimelises haldusüksuses, mille lippu näete pildil (→). Viimane asutati 1930. a 
rahvusringkonnana, sai 1977. a autonoomseks ringkonnaks, 1991. a Vene Föderat-
siooni subjektiks ja liideti 2007. a rahvahääletuse tulemusel rajoonina Krasnojarski 
kraiga. Eestist ligi 17 korda suurema rajooni halduskeskuseks on Tura alev. Nende 
kirjakeel loodi 1931. a ladina tähestiku alusel, aga 1937. a mindi üle kirillitsale. Just 
selle rahva juures elas Nikolai Baturini romaani ja Arvo Iho filmi “Karu süda” pea-
tegelane Niika, keda filmis kehastas Rain Simmul. Mis rahvas?  

70. Selle šoti päritolu näitleja sünninimi on Anthony Robert McMillan. Mänginud kümmekond aas-

tat kõrvalosi, saavutas ta suurema tähelepanu dr Eddie “Fitz” Fitzgeraldina BBC krimisarjas 
“Cracker” (Fitz leiab lahenduse), selle rolli eest pärjati ta ka BAFTA auhinnaga. Edu andis hoogu ka 
filmikarjäärile – järgnesid kaks osatäitmist Bondi-filmides ja Rubeus Hagridi kehastamine Harry 
Potteri filmisaagas. Kuidas on aga tema lavanimi, mille ta võttis kuuldava, hoolimata oma lühikesest 
elust (1926–67) džässmuusika arengusse suure ja pöördelise jälje jätnud saksofonisti auks? 
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71. Jefremov sai tuntuks oma revolutsionääri-nime all, mille ta võttis linna järgi, 

kuhu ta 1906. a asumiselt põgenes. Siberisse saadeti ta 1905. a sündmustes osa-
lemise eest, kui ta oli mh tööliste saadikute nõukogude organisaator Tallinnas. 
Pärast bolševike võimuhaaramist tõusis ta sovetiriigi liidrite hulka, oli 1922–29 
Poliitbüroo liige ja NSV Liidu ametiühingute juht ning sattus vastuollu Leniniga, 
kuna üritas suurendada ametiühingute võimu. Ta oli Buhharini ja Rõkovi kõrval 
peamine parempoolse opositsiooni juht, kes jäi näidisprotsesside alates esialgu 
vabadusse ja lasi end arreteerimist ennetades ise maha. Kes (1880–1936)? → 

73. Üks kord seda tähte tähistab tegelaskuju, keda esimesena kehastas kinolinal enam kui 50 aastat 

tagasi Bernard Lee, seni viimane kehastaja on Ralph Fiennes. Kaks seda tähte kõrvuti on tunnuseks 
riigile, mis oma praeguse nimekuju võttis kasutusele 1989. a. Kolm seda tähte kõrvuti toovad esmalt 
meelde ehk tuntud püramiidiskeemi. Kui aga seda tähte kirjutada kaksteist tükki, saame ühe Kanada 
rokkbändi 1993. a hiti nime. Mis täht?  

74. Avitaminoos on haigus, mis kujuneb reeglina mõne konkreetse vitamiini kestval, täielikul puudu-

misel. Üks selliseid on karenahksus – naha, seedeelundite ja närvisüsteemi krooniline haigus, mida 
põhjustab nikotiinhappe (PP-vitamiini) ja teiste B-rühma vitamiinide, eriti niatsiini (B3-vitamiini) vae-
gus. See on tõsine haigus, millele on iseloomulik kolme “d” – dermatiidi (nahapõletiku), diarröa 
(kõhulahtisuse) ja dementsuse – koosilming. Sümptomeiks võivad olla ka oksendamine, erutussei-
sund ja teadvushäired. Eriti palju on seda maadel, kus toitutakse peamiselt maisist, seevastu abi võib 
saada sellistest vahenditest nagu liha, munad, piim, õllepärm jm. Mis on karenahksuse teine nimi?  

75. See on maailma kõige raskem pill, mis 

võib kaaluda üle 100 tonni ja mida mängi-
takse nagu orelit – kasutades nii klahve kui 
pedaale. Sarnaselt orelile asuvad need ena-
masti kirikutes. Eestis ühtegi statsionaarset 
pilli pole ja meile lähimad asuvad Peterburis 
ja Vilniuses. Mahtumaks traditsioonilise selle 
pilli mõiste alla, peab sel olema vähemalt 23 
kella, aga suurimad (77 kellaga) asuvad Mi-
chiganis ja Lõuna-Koreas. Eesti keeles nime-
tatakse seda saksa keele eeskujul ka kella-
mänguks (Glockenspiel), aga meie küsime 
siiski selle muusikainstrumendi rahvusvahe-
list nimetust, nagu seda kutsutakse inglise, 
hispaania, vene, prantsuse jpm keeltes. Mis 
muusikainstrument? → 

72. Üks Võrumaa vaatamisväärsustest on 15–20 m sügavune ja 300 m pikkune järskude nõlvadega 

sälkorg, mille põhjas on sügavalt liivakivisse lõikunud Enni oja. Kanjon on tähelepanuväärne, kuna on 
ainus koht Eestis, kus oja mõlemal küljel paiknevad järsud liivakivipaljandid. Rõuge vallas paikneva 
oru järskudel veerudel paljandub ligi 200 m ulatuses 5–6 meetri kõrguste püstiste seinte või panka-
dena valge või mitut tooni kollakas põimkihiline liivakivi. Mis nime all me seda paika tunneme?  
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76. Pildil on 1987. a sündinud mees, kes tänavu talvel Val di Fiemmes toi-

munud põhja suusaalade MM-il suutis ainsana medali võita sprindis ja ma-
ratonis. Nii 50 km distantsil kui paarissprindis võitles ta end pronksile ning 
tõstis oma kodumaa üle 15 aasta taas murdmaasuusatamise tiitlivõistluste 
medaliriikide sekka. Maailma karikasarja 2012/13 hooaja lõpetas ta üld-
kokkuvõttes 4. kohal ning MK-etapivõite on tal kokku 3. Kes? → 

77. Seda korvõieliste sugukonna liiget peetakse suu-

reks kulinaarseks delikatessiks. Keskajal korjati loodu-
sest ning kasutati seda katku, maohammustuse jm hä-
dade korral, alates 18. sajandist on hakatud kasvata-
ma ka köögiviljana. Eestis kasvatavad seda üksikud 
asjaarmastajad. Sisaldab mitmeid glükosiide, mine-
raalainetest kaaliumi-, kaltsiumi-, fosfori-, raua- ja 
naatriumiühendeid, vitamiine A, B1 ja E. Juurvili on vä-
ga maitsev ka toorelt, aga enamasti süüakse seda kee-
detult või hautatult. Piltidel on aed-*** (Scorzonera 
hispanica). Mis perekond? →  

78. Selle nimega münt võeti kasutusele 301. a keiser Diocletianuse poolt, ent kuna seda vermiti vä-

he, oli selle majanduslik mõju väike. Järgmine kord vermiti seda nime kandev münt Constantinus I 
poolt 312. a, kui sellega asendati Rooma Impeeriumi kuldmünt aureus. 99% kullasisaldusega münt 
sisaldas 1/72 Rooma naela (4,5 grammi) kulda, münt oli kaalult ja proovilt muutumatu kuni 10. sa-
jandini. Sama nime kandev münt on kehtinud ka Eesti aladel, 1422–26 kandis seda nime artigut 
asendav hõbemünt. Ehkki arvutisümbolite kooditabelis kannab seda nimetus ka tavaline kaldkriips 
“/”, on ajalooliselt seda nime kandnud sümbol olnud palju horisontaalsem. Mis nimetus?  

79. Tänapäeva üks tuntumaid põhikastmeid, mis sobib hästi köögiviljade, kala ja munatoitude juur-

de, on tuntud ja kardetud oma keerulise valmistusviisi tõttu. Vaid pidev kuni 10-minutiline segamine 
võist, munarebust ja sidrunimahlast vesivannis tagab siidise ja kreemja tulemuse. Ehkki see lisand on 
välja töötatud Prantsusmaal juba 17. sajandi lõpul ja kuulub sealse köögi klassikute hulka, viitab nimi 
mujale. Nimelt olevat kastet pakutud visiidil viibinud võõramaisele riigipeale ja kuna see meenutas 
talle mingit lihtsamat kodumaist analoogi, jäänudki kastmele külge nimi, mis on püsinud tänaseni. 
Mis kaste?  

80. Foto seeriast “Mina ja kuulsus”. Kui küsija on pildil 

sätitud seisma paremasse serva, siis vasakpoolseimast 
noormehest on tänaseks sirgunud Eesti hetke kõige po-
pim DJ, kelle karjäär algas paarkümmend aastat tagasi 
siitsamast Räpinast. Kui mullu valiti ta parimaks disko-
riks, siis tänavu tegi ta Eesti DJ auhindade jagamisel 
puhta töö – võitis nii parima diskori, klubiürituste kor-
raldaja kui ka parima raadiosaate tegija tiitli. Kes on see 
SkyPlusi muusikajuht, kes lisaks argipäevasele saateaja-
le juhib populaarseimas kommertskanalis veel ka ree-
deõhtust omanimelist saadet? 
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1 Vikerlased RM 

2 Grodno PN 

3 Gemma Arterton IP 

4 Bertrand Russell RM 

5 krahv Alfred von Schlieffen RM 

6 Harry ja Charles Vallmannid RM 

7 kardinal IP 

8 sünkoop PN 

9 Klaus PN 

10 Mari Boine IP 

11 Fiume (tänapäeval Rijeka) IP 

12 Fööniksisaared RM 

13 Helle Laas PN 

14 Umberto Boccioni PN 

15 sarong PN 

16 88 PN 

17 Aleksandr Ditjatin RM 

18 Talleks IP 

19 indrilased IP 

20 Proud Mary PN 

21 Tõnisson IP 

22 Cherbourg RM 

23 Uruguai, ragbi RM 

24 kondensaator PN 

25 Asprey IP 

26 Deco PN 

27 siidpööris RM 

28 Pioneeripataljon RM 

29 Theia IP 

30 Suzanne Vega PN 

31 Nabatea, nabatealased (nabatlased) IP 

32 Edna Annie Proulx PN 

33 Ärma jõgi PN 

34 Fisker RM 

35 Tamerlan Tsarnajev RM 

36 Boston Bruins RM 

37 Grifoon PN 

38 Robert Capa PN 

39 Douglas Fairbanks IP 

40 kopti IP 

41 Puuämbri sõda  IP 

42 Maribor IP 

43 Uustal IP 

44 John Wanamaker PN 

45 Apokrüüf / Apokriiva PN 

46 Maria Savinova RM 

47 kamu kamu (cacari, kamu-jabotipuu)  IP 

48 Püha Barbara (Santa Barbara) PN 

49 Veronika Valk (ema Reet Valk) PN 

50 Mötley Crüe IP 

51 Ašant või Asanteman (Ghana osa) IP 

52 Alla Jakobson RM 

53 Formosa ehk Taiwani väin IP 

54 KangaROOS RM 

55 Donald Paul Bellisario (Belisarius) IP 

56 Jonas Kazlauskas PN 

57 jäämäed RM 

58 Richard Halliburton IP 

59 Mart Kivastik, “Vietnami retsept” IP 

60 Valeri Gergijev PN 

61 Mauthausen RM 

62 Joseph Mallard William Turner IP 

63 Ištar / Inanna  PN 

64 Juhan Gross M 

65 SAP PN 

66 FDJ RM 

67 vohlu RM 

68 evengid (vana nim. tunguusid) IP 

69 Piibe mõis RM 

70 Robbie Coltrane PN 

71 Mihhail Tomski IP 

72 Hinni kanjon PN 

73 M PN 

74 pellagra RM 

75 carillon (kariljon) IP 

76 Aleksei Poltoranin RM 

77 mustjuur IP 

78 solidus PN 

79 Hollandi kaste PN 

80 Kristjan Hirmo PN 

VASTUSED 

Küsimused: Rait Männik (RM), Priit Naruskberg (PN), Indrek Paavle (IP). 

TÄNAME OSALEMAST! 


