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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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201 - Rahvasport 1 - Kultuur 0
Tulnud kord lauluhimulised inimesed kokku ja
rajanud imelise jubileumi auks kultuuripargi,
kuhu istutanud hulga vägevaid puusid. Puud
kasvasivad saluks ja laulurahvas käis sealt
ühiskäimisi alustamas. Panivad mälestuse kivigi
paika. Aga nüüd, oh kuri karjas - kus vaid
tükike
niidetud
rohumaad,
sinna
va
kettapildurid kohe vanaraua kohale tarivad ja
nagu sõgedad teistele inimestele taldrikutega
piki peanuppe pilduma hakkavad! Kohe niguist
metslased!
Kes istutas kuuse?
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202 - 33 aastat üksindust

Arv päkalt?
+10 -1

203 - Eebenipuust maja keset linna
Kujutle, et sa oled "õnneseen", kelle alatasa
toriseja mees - doktorist ninatark - on nii
häbelik ja matslik, et ei suuda isegi aevastamise
järel
vabandada.
Tegelikult
veetsid
märkimisväärse osa oma elust aga klaasist
kirstus.
Maja number?
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204 - Leil on tervisele hea
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Teadagi on soomlased kõvad saunatajad ja
teevad keskmisele eestlasele ses vallas silmad
ette. Kuid Põhja-Euroopa kõrgeim sauna
korsten on siiski eestlastel. Ja selle vastu
soomlased lihtsalt ei saa. Sest meie korsten on
kultuurimälestis ja püsib veel kaua!
Lind kivihunnikust?
205 - Kunstizaalis...
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Kui soovid alla minna, ole ettevaatlik!
Seda oforttehnikas tehtud Viive Kuksi graafilist
lehte on mõnikord võimalik soetada osta.ee
oksjonilt, kui mõni omanik või galerii selle
müüki paneb.

Mis aastal käis Uku külas?
206 - Sibula Sassi mälestus
Vahel tuleb õiglust oodata kaua, kasvõi pool
elu. Aga õiglus saabub. Nii pidi tõdema
taasiseseisvunud Eestis esimene kommunismi
kuritegude eest süüdi mõistetud mõrtsukas, kes
75 aastasena kohtu ette viidi. Otsime tema
viimase ohvri mälestuskivi.
Mitu tammelehte?
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207 - Hoia nüüd oma nahk!
Võiks arvata, et siin koolimajas õppisid Ivi
Tafel, Eve Hintsov ja Maila Käos aga ilmselt
see nii siiski pole olnud.
Jänese eesnimi?
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208 - Kurioosum
Siit avaneb päris palju tegevust...
Ajalool on kombeks korduda. See juhtus ajal,
mil Gorba oli kohe pukki saamas ja Tallinnas
käis noorte vahel suurem "vabadusvõitlus".
Mitmekümne pealised kambad käisid ja otsisid
võimalust teise rahvuse esindajatele oma
kultuuri tutvustada. Ei saa öelda, et siin üks
rahvusgrupp oleks innukam olnud, kui teine mõlemad andsid oma panuse. Nii juhtuski, et
ühel õhtul kaks kampa Lilleküla elumajade
rajoonis kokku juhtusid. Oma 50 pead. Ja
sõnast sai sõim ja sädemest tõusis leek. Lõpuks
läks käiku kõik käepärane. Kõige enam
kannatas kohalik tubli majaomanik, kes
püüdlikult lipp-lipi haaval oli oma aia
vineeritehasest varastanud. Või nagu tollal öeldi
- natsionaliseerinud. Aialipid olid heast tugevast
materjalist ja nii kannatas nendega mehiselt
vastaseid nüpeldada!
Et mitte mängida madalate instinktide peal, siis
katkestame siinkohal selle narratiivi, sest
oluline paralleel on juba toodud. Põnevaks teeb
loo aga see, et täpselt samal aastal avati Põlvamaal, sedapuhku siis 200 aastat tagasi toimunud umbestäpselt analoogse võitluse mälestuseks, mälestuskivi. Novot seda me otsimegi!
Kangelase võõümbermõõt suveseikluse
sentimeetrites?
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209 - Perasoo metsa kana
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Selle iseäraliku veekogu pikkus on ligi seitse ja
pool kilomeetrit ja see paikneb vaid 100 meetri
kaugusel ühest teisest, meile veidi enam tuntud
veekogust. Eelmisel aastal rajati esimesena
nimetatud veekogu keskpaika rajatis, mis
iseäranis seiklejale rõõmu pakub, sest seal saab
astmeid lugeda!
Mis esemetega ei tohi platvormil liigselt sirutada?
210 - Viimane võmm
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Tegelikult küll esimene. Mees töötas pealinna
liikluse korraldamise alal ja aitas välja töötada
esimese liikluseeskirja. Selle mehe sünnikohta
otsimegi! Õigemini külaplatsi, mis on tõeliselt
äge!
Karjala talus pandud nimi?
211 - Leia hulgast puuduv element
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{Holvandi, Ilumetsa, Jõgeva, Kiidjärve, Kirsi,
Kitseküla, Koidula, Orava, Põlva, Rebase,
Reola, Ruusa, Taevaskoja, Tallinn, Tamsalu,
Tapa, Tartu, Uhti, Valgemetsa, Vana-Kuuste,
Vastse-Kuuste, Ülemiste, Ülenurme}
Liitsõna mälestuskivilt?
212 - Vali punane!
Väikesed maakoolid on ägedad. Õnnelikud on
lapsed, kes saavad käia maakoolis, kus on
õpilasi 5-10 korda vähem, kui mõnes suurlinna
hariduskombinaadis. Tänases alas on kolm
põhikooli. Meie otsitav väärib külastamist.
Vana nimi vaskselt sildilt ukse kõrval?
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213 - Siililegi selge

Mis aastal sündis Lilli?
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214 - Sakraalne Geopeituse aare
Meie otsitav kirik on mõneti vastuoluline. Suur
ja kuninglik hoone linna keskväljakul kauni
järve ääres aga info kiriku kohta piirneb pea
igas allikas vaid kahe lausega. Läheneme siis
omal moel ja ütleme, et kiriku aias asub üks
omanäolisemaid Geopeituse aardeid. Et vältida
kirikuaia üleskaevamist liiga usinate seiklejate
poolt, küsime aga lihtsalt...
... kas tead, mis posti sees peidus on?
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215 - Ohvrikivi laane kurus
See kirjanik ja kunstnik, kelle autoportreed
näete, töötas kaks aastat kohaliku külakooli
õpetajana ja jättis sinna nii tugeva jälje, et tema
auks on püstitatud kooli asukohta mälestuskivi.

Mitu A tähte leiad mälestuskivi plaadilt?
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216 - Me ümber hulgume, meil vabadus
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Mets on aastatuhandeid eestlasele varjupaika
pakkunud. Siin metsas, järvest 500m kirdes, on
mälestuskivi kümnele eestlasele, kes langesid
võitluses vabaduse eest.
Must kile puu küljes aitab õige teeotsa üles
leida.

Mitu suveseikluse sentimeetrit on sügav kivi sees
olev ümar auk?
217 - Kaks säga ja tuletorn
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Haldusreformi tagajärjel meil seda valda enam
ei ole, mille vapil ja lipul otsitav tuletorn ilutses.
Leningradi laius suveseikluse sentimeetrites?
218 - Vabandust, ruumi ei ole!
EV 100 auks plaaniti rajada 100 tamme park.
Häda tekkis aga sobiva platsi leidmisega, sest
ruumi Eestimaal teadagi palju ei ole! Kui
lõpuks plats leiti, selgus, et sinna mahub ainult
20 tamme ja mitte üks lible rohkem. Hea, et
vähemalt mälestuskivi jaoks platsike leiti.
Lühima nimega küla?
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219 - Milline kask?
Kogenud suveseikleja aimab küsimuse vastuse
juba ainuüksi küsimust lugedes. Kohal ega
legendil polegi tähtsust. Küll aga saab
küsimusele vastata ainult kohapeal, seega tuleb
linnast üles leida ausamba park ja uurida Eesti
Vabadussõjas võidelnud sõduritele püstitatud
sambast itta jääva muruplatsi nurgas kaske.
Kogenematu seikleja suhtub sellesse küsimusse
kui rebaste ristimisse ja saab abi mõeldes
taksonoomiale.
Milline kask?
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220 - Nõidade öö
Legend teab rääkida, et nõidadel oli tavaks
koguneda volbriööl Harzi mäestiku kõrgeimasse
tippu ja seal pidu panna. Uute tulijate suhtes
olid nad aga kiuslikud ja kui nendega tahtis
liituda mõni uus nõid, tehti talle alati mingi
vingerpuss. Nii panidki pahad nõiad meie nõia
booli sisse vähe kifti ja sa nuga - nagu väike
nõid sealt lonksu võttis, nii tulejutt tema ahtrist
välja käis ja sellise kiirenduse andis, et teine
alles 1280 km kirdes kahe puu vahele kinni jäi.
Sellest ajast peale ta seal kõlgubki ja sajatab
hirmsasti, kui saksa turiste näeb. Meie aga
otsime lähimat kõrget kohta.
Mitu trepiastet?
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221 - Peatu, teeline
On ülimalt tõenäoline, et tänasel päeval jääb
seikleja teele üks tuulik, siinkandis üsna haruldane leid. Ärme siis ükskõikselt mööda kihuta!
Jonsdorfer ...?
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222 - Hoidu mainstreamist!
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See lind on inspireerinud luuletajaid oma
luulekogudele nime andma. Ja nii on hakatud
autorit ka jõe ja linnu nime järgi kutsuma.
Otsime kodukoha mälestuskivi.

Suurim number mälestuspingi sildilt?
223 - Aitüma, külamees!
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Mõnes külas elatakse nii vaga elu, et ükski infokild ei jõua sellest avalikkuse ette. Rahvamajagi
suleti juba igiammu. Püüa sa siis veel legendi
kirjutada. Aga õnneks tuleb appi tubli eesti
mees, kes 3 aastat tagasi märtsis, olles tollal 36
aastane, lõi oma 19-aastast elukaaslast. Naine
arstiabi ei vajanud! Tänan Postimeest, kes
jäädvustas selle küla 21. sajandi tippsündmuse
eesti folkloorilukku tulevaste põlvede jaoks.
Mitu ava on seinas kinonäitamiseks?
224 - Kunagi kaugel kagus
Virosi järve lõunaosast 700m läänes, heinamaa
sees, asub ruudukujuline metsatükk. Sealt leiad
huvitava tekstiga mälestuskivi.
Kuhu viis neid saatus?
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PÕLVAMAA II PÄEV
+10 -1

225 - Läks vähe halvasti...
Siin, Räpinast nii 3,5 kilomeetrit läänes, paksu
metsa servas vähekäidava kruusatee kõrval
korjas üksik naisterahvas ühel vaiksel õhtul
kuusevõrseid. Juba on päris hämar, lähema kilomeetri raadiuses ei hingelistki. Järsku peatub
tema auto kõrval suur maastur, sealt kargavad
välja noored mehed mustades dressides, kes
sõnalausumata neiu poole võssa suunduvad ja
seal ragistama hakkavad. Võib-olla, kui neiu
oleks teadnud, et tegu on noorte pärandkultuuri
huvilistega ja sealsamas võsas suure heina sees
on väike mälestuskivi Paulikesele, julgeks ta
edaspidigi üksi metsas käia.
Risti pikkus sentimeetrites?
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226 - Jaani Pusa
Kuigi Raudsõrmuse Mati pidas rajameistrile
loengu ja keelas kindla sõnaga kalmistutele
minna, sest mõned käituvad nagu sõgedad
vasikad kevadel aasale saades, leidsime selle
kalmistuga siiski kompromissi. Siin võid
seisatada ja paatoslikult öelda: "Kui see on
kalmistu, siis just sellisel kalmistul tahaksingi
ma puhata!"
Mitu varba on jalgväraval?

+10 -1

227 - A ja O taga ...
Siinset luteri kirikut teab tõenäoliselt enamik
seiklejaid. Oma omapärase taevasse pürgiva
varemeis portaali esiosaga on see juba aastakümneid seikluste sihtpunktiks olnud. Meie
otsime aga sama küla õigeusukirikut.
Mitu korstent?
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228 - 58.16, 27.37
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Kellele
meeldib
geopeitus,
saab
siit
äratundmisrõõmu. Kui ainult keegi poleks
koordinaate ära ümardanud...
Hauakivi risti pikkus suveseikluse sentimeetrites?
229 - Meeksi presents: Quercus special
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Siin võiks teha ettepaneku luua uus SI süsteemi
mõõtühik tamka, mis näitab tammede arvu
kilomeetri kohta. Kui teised tiimid saavad
vastata nagu ikka, siis Quercus loeb lisaks ka
kõik tammed kokku! :)
Mis värvi adratera leiad allee lõpust?
230 - Programmeerimine on imelihtne
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Nõukogudeaegsed mälestusmärgid võivad meile
mitte meeldida aga ometi on nad osake ajaloost
ja samas tänuväärt materjal seiklejatele.

Pikim küsisõna kivilt?
231 - Ühes väikses Eesti külas
Selles külas on mõisahooned, laululava,
põhikool, välispordiväljak ja rõõmurullid
peavad seal poodi! Isegi sooja pitsat saab osta!
Lähedalt läheb mööda raudtee. Vaatame küla
keskel veidi ringi.
Südames igatsus ... järgi?
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232 - Viska leili
Tänavune
seiklusala
iseäranis
suurte
rändrahnudega õnnistatud ei ole, kuid päris häbi
ka tundma ei pea. Sinna 18 meetri alla
ümbermõõduga rahnu mõne ikka leiab. Meie
otsitaval kivil on tahvliga vahva legend juures.
Lähme loeme selle läbi!
Võlur legendist?
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233 - Siin on kindlasti midagi põnevat!
Kui randa rajatakse kilomeeter korralikku
laudteed, on ootused sellele kindlasti suured!
Raja kaks haru lõpevad kumbki platvormiga.
Naudi vaadet!

Liida kokku kummagi platvormi lauaridade arv.
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