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301 - Lisavarvas
"Ei saa me läbi Lätita" ütleb laulusalm. Eks ole
selles ju ka omajagu tõde sees - kes toob omale
Lätist õlled, kes toob naise, kes... Siin ta nüüd
siis istub, kepp käes ja pea norus ning leinab.
Kes leinab?
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302 - Suur ja isane Willie
Sedasorti "paake" hakati välja töötama enne I
maailmasõda Inglismaal. Kogu ettevõtmine oli
kaetud suure saladuse looriga. Kuna aga
ettevõtmine oli kokkuvõttes edukas sai projekti
koodnimest üle ilma tuntud nimetus. Meid
huvitav "paak" on mõistagi valminud
nõukogude viljastavates tingimustes ja on ainus
omataoline Eestis. Tänapäeval armastavad
noorpaarid selle juures pilti teha ja seovad
sellele paelakesi, justkui oleks tegemist
viljakuse sümboliga.
Mis numbrit kannab läheduses olev triibuline
post?
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303 - Elu või heinad
.. nii ütles üks nõukogude-aegne nukufilmi
tegelene, kui talunikult heinakoorma ära
nihverdas. Rahvajutu järgi peeti ka Safti kõrtsis
maha omamoodi heinategu, kus müüki läks ca
800m kauguselt heinakuhjana paistnud
kivimürakas.
Kui suur on maksimaalse ümbermõõdu ja mahu
arvväärtuse vahe?

SUVESEIKLUS
304 - Keelekümblus
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Kirjelduste järgi oli see pansionaat omal ajal
siinses kuurortis üks uhkeimaid, kui mitte kõige
uhkem. II ilmasõjas hoone hävines, ent
mälestus jäi.
Kes võttis hoone endale?
305 - Pildimäng 1

+10 -1

Mitu vedrulehte on pakis?
306 - A.S.P
"...Vahel vee ja vahel taeva
lauge laine kannab laeva,
valged purjed mastipuul,
purjedesse puhub tuul.
Kaljusaarel mere süles
linn kui ime kerkib üles,
suurtükk kõlab üle vee,
võõraid külla kutsub see..."
Väidetavalt pole selle jutustuse autoril siinse
asulaga migit seost, ent siiski püstitati tema 200.
sünnaastapäeva puhul see mälesusmärk.
Mitu lehte on raamatus?
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307 - Suusatama
Kaitseliidu esimesest ülemat, Johan Pitkat
teatakse üsna laialdaselt, kuid kauaegsemat
mitte nii väga. Kaitseliidu ülema ametis oli ta
järjepanu 15 aastat (10ndal aastal eestindas oma
nime). Tema juhtimisel väärtusati kaitseliidus
sportlik tegevus ning teda peetakse ka meheks,
kes kaitseliidu suusatama pani. Kaitseliidu
eeskujul kogus suusatamine populaarsust ka
rahva hulgas. Mitmekügse mehena jõudis ta olla
ka jalpalliliidu president, sõjanõukogu liige,
riiginõukogu liige jne.
Üks mitmest tema mälestuseks paigaldatud
mälestustahvilitest ja -kividest asub ka tänases
alas, seda otsimegi.
Mis nime kannab lähedal asuv garaažiühistu?
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308 - Pildimäng 2

Sinine number valgelt taustalt?
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309 - Suure Sassi majake
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Avatud 10 - 18
Enamasti on sedasorti kulushoonete ehitusaeg
määratud sajandi täpsusega, kuid siin on teisiti:
nurgakivi pandi 21. juunil 1881 ja pühitseti
mõnen päevad vähem kui 3 aasat hiljem. Hoone
ehitamise vajaduse tingis asjaolu, et lähedal
asunud suurtöösuse töölistest paljud olid
luterlased ning hoone suurus planeeritigi
selliselt, et töölised sinna korraga ära mahuks.
Märkimisväärne on ka fakt, et 132 aastat peale
pühitsemist osteti hoone pankrotipesast tagasi..
Mis nime kannab kõige vägevama poja vastas
olev tegelane?
310 - Termopüülid Verdööni lahingus
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Künkal kasvanud okaspuude järgi nime saanud
asula lähistele rajatud memoriaali juures on
alates 94a toimunud sõjameeste igasuvine
kokkutulek. Memoriaal on püstitatud kohta, kus
toimus kõige karmim vastasseis, mida Eestimaa
pinnal eales nähtud.
Mis tähemärk 1999?
311 - Geolüüfid Veneetsiast

Kui suur on kollase monstrumi tõstevõime kg?
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312 - Pildimäng 3

Mitu tühjendusauku on jalgevahel?
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313 - Lõrr
Nii nagu mälesusmärkide puhul ikka, on ka see
püstitatud selleks, et mäletada ühtede võitu
teiste üle. II ilmasõja käigus mälstusmärk
hävines ning taasavati alles uue aastatuhande
alguses - võidu 300. aastapäeval. Mälestusmärgi
juurest avaneb 5 krooni vaade.
Mitu valgustiposti on ümber mälestusmärgi?
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314 - Anna ja Georg
Kui leiad, mis ühendab pealkirjas toodud
nimesid, selle aasta Suveseiklust ja Eesti
krooni,
leiad
ka
otsitava
metallist
mälestusmärgi.
Mis on Pauli perekonna nimi?
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315 - Nõmme surmalill
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Oletatakse, et seda liiki ehitise nimetus pärineb
mantlist, mida omal ajal reliikviana säilitati.
Meid huvitavas ehitises neid riitusi, mida
asukoha nimetuse ja ehitise liigist tulenevalt
võiks justkui eeldada, ei peetud. Põhjus selleks
on üsna proosaline - "peasüüdlase" siia toomine
oleks liialt raske.
Mitu astet on kivitrepil?
316 - Mitu korda peab ühte ja sama
meest..
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Kindralmajor, kelle ausammast otsime, on
surma mõisetetud lausa kahel korral, millest
viimane peale täide viimist tühistati. Ta on
korduvalt olnud nii linnapea kui ka
ministriametis, ent tähtsaim roll oli siiski
vabadussõja Viru rindel, mis tema juhtimisel
Tallinna külje alt Narva jõe taha liikus.
Mis asutus asus sajandi vahetusel kindrali selja
taga oleva maja kõrval?
317 - No ikka juhtub..
See objekt rajati 60-ndatel ühes siinsete
kaevandus-asulate rajamisega. 1980a veidratel
asjaoludel toimunud liiklusõnnetuse käigus sai
aga nii tugevasti kannatada, et muutus
kasutuskõlbmatuks. Sellisena on see püsinud
tänaseni. Olemuselt sarnases seisus objekti võib
leida ka Tallinna ja Maardu vahelt..
Mis tähed on soditud põhjapoolse pealesõidu
äärsele postile sinise värviga?
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318 - Pildimäng 4

Majanumber?
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319 - Näljamängud
Sellel asulal on läbi aegade olnud päris mitu
nime. Esimese nime saamise taga on saksa
kaupmehed, kes merehädast pääsenuna rannalt
midagi söögipoolist ei leidnud. 16saj alguses
lubas Liivi Ordumeister siia rajada ainult
paadikuure ja hütte - aastaringseks elamiseks
kõlbulikku ehitada ei tohtinud ja igasugune
äritegevus oli keelatud. Meid huvitab omaaegne
suurim meelelahutusasutus.
Mitut lindu passib kass?
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320 - Ristumine peateega
Vahest ikka juhtub, et satud ristteele ja edasise
suuna osas tuleb teha valik. Ka siin ristuvad
teed, ent suuna valikuks eriti palju valikuid ei
ole. Olgu öeldud, et selliseid ristumisi väga
sageli ei esine.
Mis number on "D M" all?
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321 - Erinaceus
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Kes poleks kuulnud ütlust, "Kui jõudu on, pole
mõistust
tarvis".
Kord
sattunud
üks
lauakoormaga jõumees kaklema. Oleks vist
kogu koormatäie laudu puruks peksnud, kui üks
loomake poleks õpetama hakanud. Kui võtta
arvesse, millist kannatust üks õpetamine nõuab
ja et kuni kakluse lõpuni oli loomake alasti, siis
pidi sel loomal küll raudne tervis ja lausa rauast
närvid olema. Vahest ehk oli ta üleni rauast..
Mis aastaarv on põlvel?
322 - Monumendimehed
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Kui leiad Alma Saarepera, Vana Toomase ja
Arno Tali ühise nimetaja ning suudad selle
võrdsustada kalaga või tead, milline tants ümber
aurukatla käis ja kas vana mees tahab koju,
leiad ka otsitava suurkuju ja talle püstitatud
monumendi.
Millist numbrit esineb monumendil enim?
323 - Rändav rist
Eelista valget aega!
See rist toodi 1990. aastate algul pankrannikule
meremärgiks kohalike kalurite jaoks. Varem oli
ta Jõhvi surnuaial saksa sõdurite haual.
NB! Jäta auto tee äärde! Jalutuskäigu üheotsa
pikkus on ca 550m.
Kui suur on toru ümbermõõt sentimeetrites?
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324 - Herr Mann bei Ivan Stadt
Avatud 10 - 18
See objekt on nii tuntud, et kindlasti valmistaks
Suveseiklejais pettumust kui seda ei külastaks.
Selle päris "õige" paljude seast leiad, kui uurid
legendiraamatut või Eesti Krooni...
Olles kohale jõudnud, leiad üksiku taevasse
suunatud jämeda toru.
Mis number on "С.П.А. 1892" all?
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325 - Sportmängud
See mälestuskivi on püstitatud ühele
Vabadussõja-aegsele
militaar-operatsioonile,
milles osalesid ka Lennuk, Lembit, Olev. Alates
2010 korraldatakse iga aasta jaanuaris, sellele
operasioonile pühendatud, militaar-sportlik
üritus.
Mis liiki on lähim okaspuu?
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326 - Veevalaja
Selle vaatamisväärsuse iseloomustamisel, nii
Eesti kui ka Baltikumi mõistes, võib uhkusega
kasutada väljendit "kõige". Pärimuse järgi
võiks üheks selle rajajaks pidada ammustel
aegadel elanud Kraavi-Jüri. Praeguse riigikorra
ajal on siia rajatud 2 vaateplatormi: esimene
lasti õhku, kuna oli muutunud ohtlikuks; teine
aga seevastu üsna värske ja toimiv. Nagu
sellistes paikades ikka, kiputakse ka siia endast
märk maha jätma. Käesoleva aasta naistepäeval
on siia endast märgi jätnud "J+M".
Mis firma toodang?
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327 - Istu *****!
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"Kord sõitnud prouad bussiga koju ja hakanud
end peatuses mahaminekuks valmis sättima kui
kohalik bussijuht öelnud: "Сиди сука". Mitte
keegi ei läinud maha.."
Olgu selle peatuse looga kuidas on, kuid fakt
on, et selle asumi nimi tõepoolest tulenes
sellest, et sealsed prouad peenelt riides käia
armastasid.
Mitu posti kannavad mälestussammast
ümbritsevat ketti?
328 - Pildimäng 5
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Pildil olevast obektist teisel pool teed leiad ühe
kontrollikoja.

Mis sõna on kirjutatud hoone seinale suurimate
tähtedega?
329 - Harjutusi keelele
Three witch-bitches, which wished to be
switched witch-bitches, watch three...
Well-well-well, well done indeed.
Mis liigist on lähim suur lehtpuu?
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330 - Hüüdkem alla oru põhja..
Legendi järgi on seda kohta seostatud
Põhjasõja ajal toimunud veriste lahingutega,
mil kõrgel kaljunukil lehvis võitjate lipp. Sellest
kaljunukist veidi eemal valmis 2009a ca 200
000kr maksma läinud ja sama nime kandev
paviljon, kust avanevat vaadet võiks
iseloomustada numbriga miljon.
Mis autotootja nimi on kritseldatud seinale?
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331 - Pildimäng 6

Kumma jala ketsipael on lahti?
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332 - Kingitus
Nii, nagu juubelite puhul ikka, tehakse
juubilarile erinevaid kingitusi. Meid huvitav,
pilku püüdev objekt kingiti 60. sünnipäevaks.
Suurema objekti algse idee autoriks olid
kohalikud koolilapsed, väiksem sepistatud
pilgupüüdja, mille juures on pruutpaaril lausa
kohustus pilti teha, on kingitus ühelt kohalikult
elanikult.
Mis kuupäeval käis siin Eesti Vabariik?

SUVESEIKLUS
333 - Pildimäng 7
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Inglise keelne sõna kaabu juurest
334 - Mina olin siin...
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Mingil müstilistel põhjusel on osadel inimesel
vastupandamatu soov endast igale poole märk
maha jätta. Olgu selleks siis kritseldis "mina
olin siin.." või postitus Facebookis. Sel ajal, kui
need "sellid" siin "suvitasid", oli näoraamatu ja
ka interneti leiutamiseni jäänud hea
mitukümmend aastat ning nii nad oma
siinviibimise kivisse raiusidki.
Mis aasta on jäädvustatud K.Tafinõvi alla?
335 - Etendus ühes vaatuses
Esimesed märkmed teatri tegemisest Eestis
pärinevad
16.sajandist.
Esimene
asjaarmastajate teater rajati Tallinnas. Esimene
kutseline teater sündis Tartus. Esimene maa
piirkonda ehitatud teatrimaja asus...
Mitmest kiviplaadist koosneb mälestuskivi esine
sillutis?
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336 - Pildimäng 8

Mis nimetus on ninale kinnitaud 6 neediga?
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337 - Heal lapsel mitu nime
Selle skulptuuri autor on sündinud Leningradis,
lõpetanud nii Tartu kunstikooli kui ka Eesti
Riikliku Kunstiinstituudi. Ta on teinud mitmeid
skupltuure, mis on laiali üle terve Eestimaa.
Meid huvitav skulpuur kannab erinevates
allikates erinevaid nimetusi, viidates nii
tuumatehnoloogiale, tööliskultusele kui ka
kosmose vallutamisele. Ükski neist nimetustest
aga ei viita sündmusele, mille 70. aastapäevaks
see tegelikult siia, "kirikust" üle tee, paigaldati.
Mis kuu?

+10 -1

338 - Kaks kanget
Need kaks "kanget" sõpra, kes teine-teisele alati
toeks, on siinse piirkonna tuntuimad. On ju
nende ametivendale pühendatud tähtpäev igal
aastal olnud selle piirkonna suursündmus, mis
nii mõnelgi korral leidnud kajastamist ka
üleriigilises meedias.
Mitu õnne?
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339 - Jalutuskäik pargis 1/5

+10 -1

Mis kivist oli komandandi maja lähedal
vaateplatvormi müür?
340 - Seisata mööduja!
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Ta sündis 1894a Rakveres rätsepmeisri peres.
Õppis II Petrogradi lipnikekoolis ning võttis osa
I maailmasõjast kus ülesnäidatud vapruse eest
annetati orden. 1918 detsembris, mil
Punaarmee tungis edasi kogu Viru rindel püsis
ainsana vankumatuna tema juhtitud pataljon.
Paraku jättis ta siia ka oma elu. Eesti riik
autasustas teda postuumselt 2 vabadusristiga.
Tema hukkumispaiga lähistele püstitati 16
juunil 1933a mälestussammas, mis nõukoude
võimu poolt lõhuti. Sammas taastati 2000 aasal.
Mis taim kasvab ausamba ees?
341 - Ainult julgetele
Omal ajal (N-Liit, külm-sõda jne) öeldi selle
kohta
"kõige
ohtlikum
koht
pärast
Ameeerikat". Kui oled piisavalt julge, siis otsi
üles klubihoone.
Mis perekonnanimi on hoone fassaadile
kirjutatud ladina tähtedega?
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342 - Sooline võrdõiguslikkus
N-Liidu ajal püstitati taolisi "Aljošasid"
peaaegu igasse linna. Tuleb välja, et ka tol ajal
järgiti soolist võrdõiguslikkust, sest siin ta
seisab - naine, pea norus. Nüüdisajal on
säärased monumendid oma tähtsuse kaotanud
ning seetõttu nii mõnigi kesklinnast ära kolitud.
Siinse monumendi puhul aga kolis ära hoopiski
kesklinn..
Mitu ringi on 1949 ja 1950 vahel?
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343 - Väike vallatus
Seda matka- ja õpperada iseloomustavad
järgmised näitajad:
* pikkus: 1,5 km
* laskumist: 55 m
* tõusu: 55 m
* infotahvleid: 22
Rahvasuus kutsuti seda ... metsaks?
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344 - Visa hing või õnnelik juhus?
Vabadussõja mälestuseks on kõikjal üle Eesti
avatud mitmeid mälestusmärke. Paljud neist
purustati. See originaalsammas on Eesti
kirdepoolseim. Avati 1933. aastal ning 1961.a
segaste aegade üleelamiseks eemaldati sambalt
plaadid. Sammas taastati 1990 a.
Mis liiki on lähim lehtpuu?
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345 - Hommik metsas
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Pildil oleva maali autor olevat korduvalt
siinmail käinud ja siinset loodust maalinud.
Meid huvitab temaga seostuv loodusobjekt.

Mitu protsenti?
346 - Lange-lange ojakene..
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..tõuse-tõuse allikake,
voola-voola veekene,
lange-lange ojakene
lange alla viit jalga.
Voola-voola veekene,
lange-lange ojakene
lange alla kahdde sülda..
Mitu kolmnurka on silla käsipuul?
347 - Ideaalne lastekodu
1919
riigistatud
mõis
ehitati
ümber
lastekoduks. Ehitus sai nii uhke, et toonane
ajakirjandus nimetas seda lausa ideaalseks.
Ülemisel korrusel asusid tüdrukute- ja alumisel
posite toad. 1941a evakueeriti lapsed
Uuralitesse ja vene vägi põletas maja maha.
Kes paarutasid koos buldooserijuhtidega?
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348 - Mis ripakil, see ära
Eks vahest ikka juhtub, et mõned asjad
rändama lähevad. Enamasti on selle põjuseks, et
ühtedel on aga teistel mitte ja viimased siis
tassivadki ihaldatu minema. Nii juhtus ka siin.
Sõjaajal lasti kirik õhku. Kuna ilma oma
kirikuta paists olukord kuidagi niruvõitu ja
naaberkülas põles sõjakäigus kõik, peale kiriku,
maha, siis otsusatigi see omale tuua.
Kes veab vankrit?
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349 - Sannikovimaa
Legend räägib, et siinne ajaloohuvilisest
mõisahärra Robert lasknud 1864. aastal
kuivenduskraave rajada. Töömehed olevat
juhtumisi mõned kivitükid lõkkesse visanud
ning suur olnud nende üllatus, kui kivid tuld
võtnud. Seepeale olevat mõisnik tuletegemise
ära keelanud. Hiljem rajas parun karjääri kust
saadud kive, ühes puiduga, oma viinaköögis
põletas. Tuldvõtva kivimi nimetus pärinebki
mõisa nimest. Paruni vennapoeg jäi aga
kadunuks Sannikovimaa otsinguil. Temale
püstitatud mälestusmärki otsimegi.
Mis puu kasvab laeva ninas?
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350 - XXX
Punase "XXX" tähisega märgitakse üldjuhul
selliseid kunstilisi saavutusi, mis alaealistele
just kõige sobilikumad ei ole, või vähemalt
vanemate poolseid selgitusi vajaksid. Siin on
need kolm iksi kohe eriti suured ja nii mõnegi
arvates võib neid ka punaseks pidada.
Mitu nägu?
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351 - Taaskasuts
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Kõige kindluslikum maakirik Eestis, millega
seostub legend kahest vennast, kes hakkasid
ehitama lossi. Tekkinud tülis sai üks vendadest
surma. Teine vend ehitas poolelioleva lossi
ümber kirikuks, et saada andestust oma
mõrtsukatöö eest.
Millises ilmakaares oleva ukse kaudu pääseb
muuseumisse?
352 - Pildimäng 9

Mida meri teeb?
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SELTSKONNA NIMI

Aitäh MargitR käsitöö!

2019
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

