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Suveseikleja 8 käsku
Hoidun eramaadest. Kui siiski satun eramaale ja olen kindel,
et olen õiges kohas, käitun viisakalt ja rahulikult.
Pargin kõikjal vastavalt liiklusseadusele. Ei sõida alati iga
hinna eest punkti, kui on näha, et antud kohas ei ole viisakas
sõita. Mõistlikkus ja viisakus on liiklusmärgist kõrgemal!
Liikudes autoga ei kihuta. Näeb ja märkab palju rohkem, kui
hoiad kiiruse mõistliku või alla selle.
Inimeste, eriti laste ja loomade läheduses, sõidan minimaalse
kiirusega, ei tolmuta!
Kohalikul peremehel on alati õigus, isegi kui tal õigus ei ole!
Võimaliku konflikti korral lahendan konflikti rahulikult selgitades ja lähen vastaspoolega lahku sõpradena.
Kui jään öö peale, järgin öörahu reegleid ning ei häiri elanikke (ega teisi seiklejaid, kes magada püüavad).
Ma ei suitseta laagriplatsil kogunemistel ning teiste suveseiklejate läheduses punktides, eriti laste läheduses.
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101 - Ah, sõida saarele!
Vikipeedia teab rääkida, et siin on olnud
püsiasustus alates 13. sajandist. Siin on kirik,
põhikool, kauplus, arstipunkt, postiasutus,
rahvamaja, raamatukogu, muuseum, sadam
ning isegi restoran! Rahvastikuregistri andmetel
elab siin 169 elanikku. Hmmm.... või käib jutt
ikkagi mingist teisest kohast?
Samanimelisest bussipeatusest saad teada, mis
aastal viimati bussigraafikut muudeti?
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102 - Kana pea
Sarnase algusega legendi on kogenud
suveseikleja lugenud juba kümneid kui mitte
sadu kordi. Hakati siin kirikut ehitama. Kõik,
mis päeval ehitada jõuti, kadus öösel jäljetult.
Muidugi oli selles süüdi vanakurat isiklikult. Et
kirik ikka valmis saada, pöörduti abi saamiseks
kohaliku targa poole. Too soovitas pimeda
varjus püüda neli kana ning nende pead kiriku
müüri sisse panna. Kõik see pidi toimuma
mõistagi täiskuu ööl. Pole välistatud, et nende
samuste kanapeade järgi see koht endale nimegi
sai.
Mitu vihmaveetoru on kirikul?
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103 - Ma olen kiirus
Mis võiks lisaks kiirusearmastusele ühendada
67-kordset Eesti meistrit Nikolai Matvejevit ja
ralliäss Marko Märtinit? Üks selline koht on
tänases alas, läheme tunnetame seda pinda!
Mis pallimäng see on, mille jaoks on siin kunagi
olnud eraldi väljak?
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104 - Solvunud järv
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Küla naised käisid vanasti selle järve ääres
mähkmeid pesemas. Järvel sai aga aegamööda
hing täis sellest, et vesi oli kogu aeg must. Nii ta
ühel päeval otsustaski kolida. Tõusis aga
Külajärv pilvedeni, rändas 3 versta kirde poole
ja sadas kauni palumaa peale jälle maha.
Liivane palupind kinkis järvele kaunid kaldad
ja hoidis vee puhtana. Nõnda saigi järv endale
ka uue nime.
Siin saab suveseikleja
suplusega kosutada!

end

mõnusa

Redeliastmete arv ujumissilla välisküljel olevatel
treppidel kokku?
105 - Peaminister Vabariigi Presidendi
ülesandeis
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Selle mehe staaž antud ametikohal jäi
lühikeseks, kuid katkemise põhjused olid
seekord väga rõõmsad. Läheme vaatame tema
sünnikodu üle!
Tahvli laius detsimeetrites?
106 - Teeline
Rajameister kohtas oma avastuskäikudel tee
ääres ühte pikka meest. Kepp oli käes ja kott
üle õla. Ma ei tea, mida seiklejad tegema
hakkavad, kui 30-kraadine kuumus neid hulluks
ajab, aga rajameistrid asuvad kõike mõõtma.
Vastuseks saada koti keskosa kõrgus
detsimeetrites.
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107 - Õnnelikud juhused
See ausammas avati 1925. aastal kohaliku valla,
kartuli- ja piimaühisuse, laulu- ja mänguseltsi
ning mitmete eraisikute toetusel. 1946. aastal
lasti ausammas õhku. Kuna juhuslikult paiknes
ausammas nii kooli kui kiriku lähedal, ei
saadud väga suuri lõhkeaine koguseid kasutada.
Nii läkski, et ausammas vajus vaid külili - kõik
plaadid jäid terveks ja isegi tekstid olid
loetavad. Hiljem võeti plaadid küljest ja
lohistati ausammas kooli taha tiigi äärde
plaaniga see ära uputada. Jällegi läbi õnneliku
juhuse oli tiigi ümber pinnas nii pehme, et see
traktorit ei kandnud ning ausammas jäigi sinna
tiigi kaldale. Kohalikud elanikud hoidsid seal
ümbruse puhta ja viisid isegi lilli. 1988. aastal
ausammas taastati peaaegu algsel kohal - vaid
veidike koolimajale lähemal.
Vaata ringi ja saada vastuseks, kuidas nimetati
küla selle esmamainimisel.
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108 - Fotopunkt

R&?
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109 - Kohustuslik kirjandus
Seda raamatut mäletad? Muidugi mäletad!
Külastame autori 130. sünniaastapäevaks
püstitatud mälestuspinki.

Mitu elusolendit on kujutatud pingil?
110 - Põtra näed?
Selle kivi kohta on liikvel mitmeid jutte. Ühe
legendi kohaselt olla Rootsi kuningas Karl XII
Põhjasõja ajal oma ratsul siia kivile tõusnud ja
lahingu käiku vaadanud. Hiljem olla sõjaväljal
langenute mälestuseks kivisse rist raiutud.
Teised usuvad, et hobuse kabjajälge meenutava
süvendi jättis kivile hoopis Peeter Suure ratsu.
Nii on kohalikud teadnud seda kivi küll Kaarli
ja küll Peetri kivi nime all. Oma tänapäevase
nime sai kivi hoopis nõukogudeaegse
teekaunistuse järgi.
Kunstilise väljendamise võimalus! Anna pildiga
edasi kogu selle paiga kultuurilugu ja postita see
Suveseikluse FB gruppi. Vastuseks saada oma
pildi pealkiri.
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111 - Põrandast laeni
Madinat on see koht näinud omajagu - küll
teeröövleid, küll ilmasõja lahinguid. Lahingud
olid suisa nii vihased, et neid on Sinimägede
omadega võrreldud. Tänagi on veel nende
lahingute jäljed looduses vaadeldavad 0.5 km
pikkusel matkarajal.
Vastuseks kirjuta kokku põranda nimi ja lae
kõrgus merepinnast (näiteks Padaorg145).
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112 - Postitee pärl
Tänase seiklusala turismimagnet on kindlasti
vana Postitee koos oma ajaloo ja
vaatamisväärsustega. Postitee lahutamatuks
osaks on kõrtsud ja postijaamad. Kui enamus
neist hoonetest on tänaseks elamuteks ringi
ehitatud või sootuks hävinud, siis siinne 1863.
aastal valminud hoone on 20 aastat tagasi
renoveeritud ning püüab kõigi möödujate pilke.
Mitu inimest on kompleksi peamaja
maanteepoolsetel akendel?
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113 - Ujuma!

Leia liivarand ja ujumissild. Mitu astet on redelil,
mis viib vette silla tipus?
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114 - Superstaar
Harva läheb rajameistril nii hästi, et uus
vaatamisväärsus avatakse vaid veidi rohkem kui
kuu aega enne Suveseiklust. Lõpuks ometi on
seiklejatele näidata midagi uut, mida keegi
varem näinud ei ole! Käesolev huviväärsus avati
pidulikult trummipõrina saatel ühel juunikuu
laadapäeval.
Ja muidugi lähme
huviväärsuse üle!

vaatame

selle

tutika

Kas sinu tiimis on superstaare? Tõestuseks
ootame pilte Suveseikluse Facebooki gruppi :)
Vastuseks saada superstaaride arv oma tiimis.
115 - Terasveer
Kunagi oli siin piirkonna uhkeim mõis, mis
kuulus
Ungern-Stenbergidele.
Kahjuks
Nõukogude Liit ei osanud seda hinnata ning
sügaval vene ajal hoone lammutati, et asendada
see funktsionaalsema uusehitisega. Kuna mõisa
ennast enam alles pole, siis imetleme kunagises
mõisapargis tänaseni kõrguvat võimsat tamme.

Mitme naelaga on kinnitatud infotahvel?
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116 - Pruun puudel
Tänases seiklusalas kohtad ühte pruuni puudlit,
kellest on võimatu mööda sõita! Märkad koera,
saad ka küsimusele vastuse.
Mida ei ole ja ei tule?
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117 - 537
Seda ehitist on sõna otseses mõttes raske mitte
märgata, sest tegu on merepinna suhtes
kõrgeima rajatisega Eestis. Kui maapinnalt
mõõta, siis Koerus on üks veel kõrgem ehitis
ka, aga noh, neil seal pole ju mägesid! Muideks,
valmimise hetkel oli ta suisa kogu Baltikumi
kõrgeim.
Mitu trossi toetab? Kuna päris objekti ligi ei saa,
siis olgu öeldud, et rajameister lähenes kirde
poolt ja loendas trosse selge ilmaga Kanepi
kihelkonna piirilt.
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118 - Fotopunkt

Mis bussipeatus?
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119 - Iidsed kombed
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Jäta auto parklasse ja jälgi viitasid.
See iidne rituaal oli enim levinud põhjamaade
rahvaste seas, eriti aga Balti mere kallastel.
Rituaali läbiviimiseks vajalikud paigad püstitati
tavaliselt ranniku äärde. Sümboolselt esindas
see rituaal justkui ühendust oma hinge ja
välismaailma vahel. Tänapäeval on see rituaal
uuesti populaarsust kogumas ning neid paiku
tuleb järjest juurde. Nii leidubki neid ka
rannikust kaugel Põlvamaal. Külastame talu,
kus neid rituaalseid paiku on suisa kuus tükki.
Leia Skandinaavia ratas. Vastuseks saada
punane täht infotahvlilt.
120 - Rebränditud
Avatud 9-19
Neid ehitisi külastame me ikka. Mõnikord
mainime legendivihikus ehitise tänapäevast
nime, mõnikord vanaaegset juba unustusehõlma
vajunud varianti. Aga sellele hoonele on täitsa
uus nimi välja mõeldud. Kui Rajameister
mõned aastad tagasi hoone tänaselt peremehelt
uuris, et kuskohast see nimi pärineb, siis ega
selget vastust ei saanudki. Meie läheme hoone
väravas seisva mälestuskivi juurde, mis
legendaarsele tele- ja raadioajakirjanikule
pühendatud.
Mis märgilise tähtsusega seadeldis on
mälestuskivi otsas?
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122 - Ristinulg
Kalmistuteel puusse risti lõikamine on üks
tähelepanuväärsemaid Kagu-Eesti matusekombeid. Varaseimad teated ristipuudest
ulatuvad Eestis 17. sajandisse ja kohati on see
traditsioon säilinud tänapäevani. Ristipuu on
enamasti tee ääres kasvav suurem puu, mille
tüvesse matuselised (tavaliselt lahkunu lähimad
meessoost sugulased või ristipojad) teel
matusepaika risti lõikavad. Mõnel pool pakuti
sealjuures matuselistele rituaalne pits alkoholi
ja võimaluse korral ka suupistet. Usuti, et
surnud esivanemate hinged elavad edasi
ristipuus. Lõuna-Eesti teedel on välja
kujunenud oma traditsioonilised ristilõikamise
kohad – kas ristimetsad, küla ristipuud või
individuaalsed (pere)puud. Tava kohaselt ei
murta ristipuudelt oksi ja neid puid ei langetata.
Kes reeglite vastu kas teadmatusest või meelega
eksib, seda tabavat õnnetus (Kõivupuu
2009).Üldjuhul on ristipuuks okaspuu, enamasti
mänd või kuusk, harvem on rist lõigatud kasele.
Tõeliselt harukordne on aga juhus, kus lahkunu
mälestuseks on rist lõigatud nulule. Ainsad
teadaolevad sellised puud on Krüüdneri
mõisapargi servas Pikareinule ja Valgjärvele
viiva tee ääres. Siin kasvas kunagi neli
ristinulgu. Meie vaatame allesolevatest teele
lähimat.
Mis täht on otse risti all?
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123 - Kõva kalamees
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Teinekord on huvitav mõelda, kust tulevad
nimed. Näiteks looduse üksikobjektide nimed.
Mõnikord on nimi antud sellepärast, et see
objekt näeb välja selle asja moodi - näiteks
nagu tool. Või siis on lihtsalt küla nimi antud ka
konkreetsele kivile või puule. Või siis lausa
tänava nimi, nagu Kadaka puiestee Suurkivil.
No see puu siin tolle kala järgi seda nime küll ei
saanud! Lähemal vaatlusel sai see nime
kõrvaloleva talu järgi. Ka see on päris levinud
variant. Aga mille järgi see talu nime sai? Ju
siin elas omal ajal mõni kõva kalamees..
Mille eest kaitseb kodu ligidal kasvav isend?
124 - Fotopunkt
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Talu nimi?
125 - Naine pärjaga
Kuulsa skulptori andekust kodukandis just
palju imetleda ei saa. Rajameistri andmetel
ainus tema taies kaunistab kunstniku vanemate
hauda. Vaatame selle üle.
Kuulsate luuleridade autori eesnimi?
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126 - Lahing
Rootsi oli 18saj alguseks vallutanud endale
ulatuslikud territooriumid tänapäeva Norra,
Soome, Eesti, Poola ja Saksamaa aladel. Ja
sellega muutnud Läänemere Rootsi kuningriigi
sisemereks,
mis
loomulikult
tekitas
rahulolematust kõikides Läänemere ümber
asuvates kuningriikides. Poola tahtis Liivimaad
tagasi, Peeter I tahtis akent Euroopasse, Taani
ja Saksi suurvürst tahtsid tagasi oma alasid. Ja
nii nad maha istusid ja kokku leppisid, et
Rootsi kunnile kambakas teha. Eeldus oli, et
noor kuningas Karl XII on nõrk juht. Oi kuidas
nad eksisid! Näiteks Narva all said vene väed
hävitava kaotuse (vägesid juhatas Boriss
Šeremetjev). Kuid venelased ei jätnud jonni
(valasid kirikukellad kahuriteks, õpetasid
jalaväe välja jms) ning just selles tänasesse
alasse jäänud lahingus sai Šeremetjev revanši.
Tegu oli esimese võiduga selles sõjas, seetõttu
ka suured autasud lahingus osalejatele. Läheme
ja vaatame lahingukoha ja seal olevad
infotahvlid üle!
Mis raha said venelaste poolel lahingus
osalenud?
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127 - Musta talu
Ah et kuidas need järved tekivad? Kõrk taluperemees, suured pulmad, kontvõõra kerjusvanamehe mitteaustamine. Too vihastab, võtab
Kuksina järvest vee ja ujutab su talu maad üle.
Imelihtne! Meie läheme tammesid vaatama.
Mitme kiviga on ümbritsetud lõkkease?
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128 - Musta patsiga mees

+10 -1

Oma välimuselt olevat ta rohkem indiaanlast
kui eestlast meenutanud. Üks välimuse eripära
oli tal veel - klaasist silm. Legend räägib, et ta
olevat nii kõvasti trenni teinud, et pingutas
silma peast välja. Tõde on ikka lihtsam - karjas
käies sattus oks õnnetult silma pihta. Ahjaa - ta
on ka maailmameister, üks neljast, kes Eestis
sellel alal kunagi olnud on. Peale tippspordist
loobumist andis oma tsirkusetrupiga Eestis
etendusi (tema osaks olid loomulikult jõunumbrid) ning tegutses ka soonetasujana. Meie
läheme tema viimase puhkepaiga juurde.
Mitut spordivahendit on kujutatud hauakivil?
129 - Fotopunkt

Aastaarv keldrilt?
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130 - Nimi ei pidavat meest rikkuma
Eestis kehtib seadus, et kohanimel ei tohi olla
labast või halvustavat tähendust. Selle
seadusepügala abil üritasid Tartu Madruse
tänava elanikud oma tänavale natuke
suursugusemat nime saada. Kohus sellega ei
nõusutunud ning tänav on alles. Meie alas on asi
keerulisem. 1977. aastal jagati üks küla pooleks
ning teine pool sai just selle kummalise (mõne
jaoks võibolla ka halvustava) nime. Miks see
nimevahetus tehti, pole täpselt teada. Eriti
huvitav on, et Ülemnõukogu Presiidium oli
nõus piiblist pärit nimega. Aga muudetud see
nimi sai ja seda nime kandis küla häbenemisega
kuni 2019. aastani. Mis on veel huvitavam väidetavalt oli nimest vabanemine küla jaoks
suur sündmus, aga 2 aastaga pole suudetud
teeäärseid viitasid ega ka bussipeatuse nime
muuta. Meie läheme külakeskuse juurde (mis ei
kandnud kordagi seda uut nime, vaid tegutses
kogu aeg vana külanime all).
Mitu lampi valgustab laval esinejaid?
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131 - Fotopunkt

Mis ilmakaar on mainitud piimapukil?
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132 - Metsahärra
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Ei saa me üle ega ümber metsavendadest. Tema
hukkus 1945. aastal Kõju talule tehtud haarangu
käigus. Aastate jooksul püstitas tema kaaslane
hukkumist kohta puust riste - kui vana ära
mädanes, pani uue. Kuniks 2003 aastal sai paika
juba kivist ja rauast mälestusmärk. Läheme
vaatame üle!
Mis pisike puu see on, mis on kasvama hakanud
mälestuskivi ja suure puu vahele?
133 - Kolmas, võibolla juba ka teine
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Liikuge kahe põllu vahelisel ribal!
Suurima tiitli eest käib tihe tihe rebimine.
Puurmanni ja Pedassaare olid 47-ga eest ära
rebinud, kuid Pedassaare väsis pikal distantsil.
Neile järgnenud Peedi hakkab ka kahjuks
väsima. Läheme vaatame meie alasse jääva
neljanda võistleja oma silmaga üle, tema on
elujõudu täis!
Mitme kruviga on kinnitatud valge silt rohelise
toru külge?
134 - Tünder kulda. Või kaks.
Räägitakse, et kohalikust mõisast läks maaalune käik lähedal asuvasse kirikusse ning sinna
käiku maeti Põhjasõja ajal ka sõjaväe kuld.
Käiku me otsima ei lähe, sest kirik lammutati
peale II maailmasõda ning mingit käiku sealt
välja ei tulnud, kullast rääkimata. Küll aga
ehitati kiriku vundamendile hiljem üks kabel ja
seda läheme me küll vaatama!
Mis on Gerdi abikaasa eesnimi?
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135 - Sama kandi poiss
Kui Tartus ringi käia, siis paljud kuulsad
hooned ja puhkealad on sündinud just selle
arhitekti peas. Näiteks tänane HTMi peahoone,
Õpetajate seminar ning isegi Oskar Lutsu
eramu
(tänane
majamuuseum),
millest
inspireerituna ehitati ümbruskonda veel
mitmeid sarnaseid maju. Ka nõukogude ajal
jätkas ta aktiivselt tööd, nii et kokku on tema
portfellis üle 1000 objekti! Täna külastame aga
selle arhitekti projekteeritud koolimaja.
Elfride perekonnanimi?
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136 - ÜKT
Mõnel koolil olid köögiviljapeenrad, mõnel
koolil autoremonditöökoda, mõni käis sügisel
lihtsalt abiks porgandeid või kartuleid võtmas.
Aga Kanepist sai alguse trend, kus koolil oli
metskond, mida kooliõpilased käisid abiks
hooldamas ja majandamas. Läheme vaatame
ühe sellise metskonna tähise üle!
Mis puu see on, millest sirgub hekk tähisest
vasakul?
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137 - Kartma + koht
XX sajandi alguses oli neid kohti teadaolevalt
79, tänaseks on teada suisa 150 asukohta. Kuid
kuna nad leidisid ajutist kasutamist ning
kultuurikiht seetõttu väike, võib neid vabalt olla
veel. Meie otsitav on Piigaste oja lähedal.
Mitme tellise kõrgune on pliitahi?
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138 - Aeroci plokkidest mõis
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Vilets
vundament
ja
nõukaaegsed
ümberehitused viisid sinnamaani, et vana mõis
tuli täiesti maha lammutada. Ja asemele otsustas
krundi omanik ehitada neogooti stiilis elumaja.
Sest talle meeldisid selles stiilis ehitatud
Alatskivi ja Sangaste mõis. Miks Aerocist minge vaadake, siis saate aru! Mõisahoonet
imetlege kaugelt, sest eramaale me ei trügi.
Vastuseks liida kokku aastaarv mõisa
mälestuskivilt ja ujumissilla lõpus oleva redeli
astmete arv.
139 - Mälumängu ristiisa
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Konstaabeli poeg, noorkotkas ja värvatud Saksa
sõjaväkke - kuidas sellise CV-ga kõigepealt
raadiosse ja siis televisiooni tööle pääses, jääb
müstikaks. Aga ta oli massimeedia jaoks kui
loodud, saades rahva lemmikuks ja tele- ning
raadiolegendiks, keda tänaseni tsiteeritakse.
Valitud XX sajandi 100 suurkuju hulka.
Sünnikohas tahvli kõrgus detsimeetrites?
140 - Fotopunkt

Mitu hobuserauda on uksel?
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141 - Koit ja Hämarik
Tänasest seiklusalast on pärit üks tuntumaid
Eesti skulptoreid - oluline teerajaja oma
valdkonnas. Tema lemmikmaterjal oli marmor.
Eestlaste seas tuntuimat tööd saab imetleda
Eesti Kunstimuuseumis, aga ka Tallinna
linnapildis. Nimelt on originaalis tehtud taies
marmorist. 40 aastat hiljem valati see aga
pronksi ja asetati kõigile imetlemiseks
Vanalinna. Külastame skulptori sünnikohta
asetatud mälestuskivi.
Mis asula see on, kuhu on siit 8 kilomeetrit?
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142 - Jackpot
Avatud 7:00 - 22:00
Sel aastal Kanepi valla kohta uurides tabas
rajameistrit esmati sama kahtlus, mis igal aastal
- ei tea, kas ikka tuleb piisavalt legende, et terve
päev seiklejatel tegemist oleks. Ja ei tea, kas
ikka ilusaid ja ägedaid kohti ka leiame oma
avastusretkedel, mida seiklejatele suisa
soovitada võiks. Raamatukogus vastavat
kirjandust uurides sattus rajameistrile pihku üks
raamat matkaradadest. Ja võid vaid arvata, kui
suur oli rajameistri rõõm, kui raamatu autor oli
välja toonud TOP 10 oma lemmikut matkarada
terves Eestis ning üks neist asub Kanepi vallas.
Jackpot! Varu matkamiseks ca 2 tundi.
NB! Märja ilmaga on rada libe. Trepid ja
piirded pehkinud, nõlvad järsud. Liigu rajal
ettevaatlikult.
Kertu perekonnanimi terrassilt?
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143 - Downgrade
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Kunagi oli siin külastuskeskus ja matkarada.
Veel enne seda oli siin mõisa metskkonna
hoone. Mõisaproual oli kombeks mõisa juurest
metskonda ratsutada ning tal oli suisa eraldi
siht, mida mööda ta seal käis. Tänaseks on alles
siin vaid kontor ja külastajal siseruumidesse
asja ei ole.
Mitu pesakasti on kõige väiksema hoone
otsaseinas?
144 - Kah kivi
See mõis majanduslikult rahuldavale tasemele
ei jõudnudki. Nii et kuigi mõis on alles ja
kasutusel, siis ta meenutab rohkem keskmist
Eesti eramaja. Otsustasime, et sinna me teid ei
saada. Paari kiviviske kaugusel peahoonest on
aga üks suur järv, läksime siis seda vaatama.
Järv oli olemas (suur järv, kuhu ta ikka kaob)
ning ilus oli too järv ka. Aga üllatuse pakkusid
hoopis võimsad lehised! Nii piki järvekallast
kunagise jalutusraja ääres olevad kui ka eemal
metsatukas taeva poole kõrguvad mürakad! Aga
mida vastuseks küsida? Puu ümbermõõtu?
Lugeda, mitmest plangust koosneb infotahvel?
Hakka või ise kive püstitama! Mälestuskive
kahjuks kaasas polnud, aga õnneks tulid
rajameistrile appi kunagised Tartust pärit
pidutsejad, kelle pidu (või siis sõprus) oli nii
suur ja võimas, et nad otsustasid enda auks
korraliku kivi panna. Läheme kivi juurde!
Milline noor puu on oma oksa üle kivi sirutanud
ning pakub oma suurte lehtedega kivile varju?
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145 - Fotopunkt

Kuninga eesnimi?
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146 - Eelviimane
Ta oli pärit vaesest kuid tugeva rahvusliku
meelsusega perest. Hakkas metsavennaks 1941.
Suutis metsas vastu pidada kuni 1974. aastani.
Osaliselt selle pärast, et oldi kindlad, et ta
hukkus kogu oma rühmaga juba ühes 1949.
aastal peetud lahingus. Ta roomas küll
piiramisrõngast välja, kuid arvati, et ta ei ela
vigastusi üle. Aga elas. Läheme selle kivi
juurde, kus peal on tema hukkunud 7 kaaslase
nimed.
Mis väike puu kasvab kivi kõrval?
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147 - Järv
Järv leegib eha paistel
ja hiilgab ta kui kuld –
ja järve taga metsas
on näha õitsituld.
Mis liiki noored puud kasvavad tähistatud
sünnikohas?
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148 - Kapteni tütar
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Ühe väga väikese linna servas asus vana laokil
aed. Aia sees seisis vana maja ja selles elas üks
väike patsidega tüdruk. Selle vana maja koos
aiaga oli isa ostnud palju aastaid tagasi. Ta oli
kavatsenud tütrega sinna elama asuda, kui nii
vanaks saab, et enam merd sõita ei jaksa.
Otsime samanimelist kohta.
Mitu lillat rehvi?
149 - Tunnustame kohalikke
suurkujusid
See mees on andnud väga olulise panuse Eesti
kultuuri- ja hariduslukku. Tema asutas nii
esimese poisslastele mõeldud kihelkonnakooli
Eestis, kui ka tütarlastele mõeldud käsitöökooli.
Ta kaitses oma kogudust mõisnike omavoli eest
ning hakkas talupoegadele perekonnanimesid
jagama juba enne pärisorjuse kaotamist. Samuti
osales ta esimese eestikeelse nädalalehe
väljaandmises. Leht ilmus igal kolmapäeval ja
kokku jõudis ilmuda 41 numbrit. Lisaks
õpetlikele näpunäidetele sisaldas see kohalikke
ja välisuudiseid. Aleksander I kartis
talurahvarahutusi ning käskis lehe väljaandmise
lõpetada ning kõik numbrid hävitada. Pikalt
arvati, et sellest lehest pole ühtegi numbrit
säilinud. Alles 1995 selgus, et Venemaa
Riiklikus Ajalooarhiivis on alles 10 numbrit.
Teades nüüd seda kõike võiks arvata, et sellisele
suurkujule on tema kodukohas uhke
mälestuskivi püstitatud. Aga võta näpust! Tema
panusele au avaldada saame vaid tema viimses
puhkepaigas.
Mis roheline lopsakas lill kasvab hauakivi ees?
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150 - Fotopunkt

Kivi lähedalt leiad ühe tänavanime. Mis tee?
+10 -1

151 - Linnus
Külastame üht neemiklinnust, kus kahes suunas
on kaitseks uhtorud, kolmandas jõeorg ning
neljandas vall. Linnamäe tipus on olnud
korralik laululava ja lõkkeplats. Tänaseks on
see kahjuks rohtu kasvanud ja pehkinud. Lausa
nii pehkinud, et peale minna ei tundunud
mõistlik.
Mitu trepiastet viib linnamäele?
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152 - Fotopunkt

Sõna traktori numbrimärgilt?
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153 - Fotopunkt
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Number lähimalt piketikivilt?
154 - Raputa alla
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Mitu hoonet on teest kuni 5 m kaugusel?
155 - Fotopunkt

Mitu lampi ripub postkasti katuse küljes?
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156 - Hunt ja Õis
Õrn ööbik, kuhu tõttad sa
nüüd lahkel lehekuul?
Kas mõisa aias hõisata
sa tahad roosipuul?
Eks metsas tore´l tomingal
saab hüüdma sinu suu,
kui tähed hiilgvad taeva all
ja valgust kallab kuu?
Kui leiad, kuidas nende luuleridade autorit
tänases seiklusalas mälestatakse, saada vastuseks
hundi all olev aastaarv.
157 - Öös on asju
Avatud 22:00 - 00:00
See punkt on täna avatud ekstra suveseiklejate
jaoks! Täiesti eksklusiivne võimalus enne teisi
kohalikust suursündmusest veidi osa saada.
Jäädvusta oma teekond valgusmetsas videona ja
jaga seda teiste seiklejatega Suveseikluse FB
grupis. Vastuseks saada, kuidas meeldis.
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“Kas pähkel ka tuleb?!”, on esimene, mida seiklejad rajameistri
käest uurivad. “Tuleb-tuleb”, rehmab see siis käega. “Miks
ta’s ei tule, kus ta pääseb.”
Nüüd on seikleja rahul. On ju pähkel just see, mis paljude arvates eristab terad sõkaldest. Eriti nende, kes pähkli “ära on
võtnud”.
Pähkel on kujunenud punktiks, mille leidmine on vähe raskem, kui
teiste punktide puhul. Või on sinna raskem ligi pääseda. Või
mõlemat. Selleks annab ka rajameister oma parima, et seikleja
pea segamini ajada ja ta eksiteele viia. Hämab mis kole. Vahel
paneb välja peibutusi. Aga ega seepärast siis õnge ei pea
minema. Vahel on pähkel hästiunustatud vana. Vahel mõeldakse midagi uut välja. Et ikka seikleja vääriline olla!
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