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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.

Rajameister
soovitab!

Jalutuskäik
või matk

Ettevaatust
autoga!

Ainult
skoorijatele

Kellaajaline

Lisaülesanne
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301 - Nafta!
Küllap on kõik koolitunnis kuulnud, et Eestil
maavarade osas just suuri rikkusi ei ole. Ent
siiski olevat Moisekatzi parunile lubatud, et kui
osta vastav seade, saab selle allika kaudu maa
seest õli ammutada. Kui parun 4000 rubla välja
käinud, polnud ei lubajat ega seadeldist kusagil.
Põhja poolt lähenedes saad autoga küll veidi
lähemale, kuid lõuna poolt tulles on autole
tervislikum.
Mitu maasse kinnitatud pinki on lätte lähistel?
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302 - Võit
Artell "Võit" oli mandri-Eesti esimene
ühismajand, mille asutamiskoosolek toimus 17.
augustil 1947. Kolhoosi 25. aastapäeva
tähistamisel avati monument kirjaga "Au
kolhoosikorrale". Kadusid kolhoosid, kadusid
ka mitmed monumendid. See monument aga
püsib, peale väikest moderniseerimist, tänaseni.
Mis teksti kannab monument täna?
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303 - Kollane
Mõista-mõista, mis see on: Väljast vaatad - on
sees. Seest vaatad - on väljas. Lisaks on veel ka
kollane.
Mis teater?
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304 - Torni
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Selle sajandi algusaastatel rajati mitmeid
vaatetorne. Kahjuks on enamik neist tänaseks
kas ümber kukkunud või kohe-kohe kukkumas.
Kuid mis oleks Suveseiklus ilma vaatetorni
külastuseta? Külastatav torn asub soo
põhjaservas ja on mõne aasta eest renoveeritud.
Kuna sa nii kui nii torni tippu ronid, siis ...
Mitu lauarida on ülemisel platvormil?
305 - Riigipea kuldnael
Kuldnael, mille riigiwanem K. Päts Tartu-Petseri
raudtee awamisel lõi _______ jaama juures
liiprisse, on säält warastatud. Wargust märkasid
neil päewil raudteeehitajad. Nael on peitli ja
wasara abil liiprilt wälja kangutatud. Warguse
toimepanemise aeg on teadmata, mispärast ka
warast tabada raske.
Nagu selgub, see nael ei olnud kullast, waid
ainult kullatud. Nael oli rauast. Talle oli sisse
graweeritud teeawamisele wastav kiri. Naela
rahaline wäärtus wõib olla kõige rohkem ainult
paar krooni.
Kohe pärast naela löömist liiprisse kõneldi, et
mõni pikanäpumees lööb selle peagi üle. Nõnda
juhtuski. Ümbruskonna inimeste keskel lewib
nüüd arwamine, et see wargus raudteele hääd ei
tähenda.
Mis on 50ne taga?
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306 - Petukaup!
Olles Jakobi sünni ära näinud, saabus aeg teele
asuda, sest Siim oli sillal juba ootamas. Mis
võiks olla parem kui enne kokkusaamist
allikaveega
nägu
värskendada?
Siit,
vasakkurvist, veidike maad otse ja sealt ojakene
alguse saabki. Kohta, kust oja alguse saab,
tähistab ka silt "XXXXX allikas". Hoolikas
seikleja aga märkab, et ...
Kelle kool?
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307 - Raha teekond
Paul, Lydia ehk Keres, Koidula
Te kultusest ma muudkui heietan
Karl Baer, Ernst von, Tammsaare, Jakobson
Kuid mis ma teeksin ilma teieta?
Laulus seda meest küll ei mainita, kuid
nimetatud kuulsuste sekka sobib ta ikkagi.
Tema sünnikohas saab teada..
Mis aastal renoveeriti kõrvalhooned?
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308 - Koloonia või kuningriik?
Seda sorti isendid on selgrootute hulgas
jõudnud oma argengutasemel samale pulgale
nagu inimene selgroogsete hulgas - mõlemad on
kasutusele võtnud sotsiaalse eluviisi, kus
pereliikmete vahel tööd jagatud ning
koopereerutakse suuremateks ettevõtmisteks.
Kuidas neil elu päriselt käib, saad teada ca 1km
pikkuselt õpperajalt.
Mitu meetrit on noole all?
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309 - Fotopunkt 1
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Mis kolakamber?
310 - Kesköödisko
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Mees, kelle lapsepõlvekodu juures tema 80.
sünniaastal mälestuskivi avati, andis teada, et
igal õhtul toimuvat spordibaasis pidu, kus
villaste sokkide aroomidest pungil ruumis
olevat noored vallatlenud.
Mitu nooti on talusildil?
311 - Punker
Ühe Võrumaa kuulsaima metsavendade juhi
punker avastati juhuslikult suisa kahel korral. I
korral avastas punkri metsavaht, kes märkas
väikest kuivanud kuusekest ning selle
sikutamisel paljastuski sissepääs punkrisse. II
korral aga astus laskurkorpuse mees kogemata
auku, mille kaudu punkri kütmiseks korsten
välja torgati. Mõned päevad hiljem korraldatigi
punkrile haarang - tühi punker lasti õhku.
Mis oli Marssali eesnimi?
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312 - Kolonelleitnant
Kolonelleitnant,
kellele
pühendatud
mälestuspinki otsime, osales eestikeelsete
käsuterminite väljatöötamisel, tegi kaastööd
mitmetele ajalehtedele ning täitis ka näitejuhi
ja kirjatoimetaja kohustusi. Erinevalt paljudest
teistest kõrgetest sõjaväelastest ei lõppenud
tema elutee lahingus või vangistuses vaid tema
viis hauda ebaõnnestunud sapikivi operatsioon.
Mis on kooliõpetaja eesnimi?
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313 - Fotopunkt 2

Peatu, vaata, ...
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314 - Picea abies
Nimetuse poolest harilik ent siiski eriline.
Mõned viited on ka Niiluse krokodillile või (kui
meelevaldselt seostada) siis punnivinnale.
Ühtede andmete järgi on selliseid puid Eestis 3,
teiste järgi aga 4. Olgu kuidas on, meie otsime
metsast seda ühte.
"... too metsast ise!"
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315 - Ah, et selline puu
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Tulnud rajameister ei-tea-kust ja läinud ei-teakuhu, kui üks teeäärne mänd silma hakanud.
Kui nii väärikas puu, siis küllap sellega ka
mingi lugu seotud, arvanud rajameister. Nii
olnudki. Küll olevat see puu kõrtsis heinakuhja
pähe maha müüdud, küll lasknud kohalik
mõisnik selle puu juures mustlaste pere maha
lüüa, küll olla siin puu läheduses kastitäis kulda
peidus olnud.. ja otseloomulikult ei puudunud
ka Rootsi kunn, kes siia kepi maasse torganud.
Puu ümbermõõt olevat 4m - rajameister sai
rohkem.
Mitu "Suveseikluse" detsimeetrit said puu
ümbermõõduks sina?
316 - Fotopunkt 3
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Kelle hallile viidatakse teisel pool teed?
317 - Fotopunkt 4

Mitu kivi on poolikute ees?

+10 -1
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318 - Fotopunkt 5

Mis kell?
+10 -1

319 - Kortsutaltsutaja
Mees, kes õppis 10-aastaselt pillimängu selgeks
vaid 1 kuuga, oli esimene Eesti pillimees, kes
seda liiki pilli raadios mängis ja mängis hästi.
Kui varasemalt oli seda pilli peetud labaseks ja
vaid küla simmanitele sobivaks, siis tema avas
tee
rahvamajadesse.
Tema
100.
sünniaastapäevaks püsititati monument. Seda
otsimegi.
Tähis pingi nurgalt?
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320 - Kümnekas
Pildil olev puu ei asu tänases alas, küll aga
mäletsusmärk, mille leiad seda puud teiselt
poolt vaadates.

Mitu lehte on mehel käes?
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321 - Alustame algusest
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Maakonna haridustee alguspunkt on tähistatud
kiviga.
Mis numbrit kannab orienteerumistähis?
322 - Mõni mõis
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Mõis pärineb 17. saj lõpust ja on mitmeid kordi
omanikku vahetanud. Mõisa peahoone,
ühekorruseline kiviehitis, pärineb 18. saj lõpust.
Hilisemal ajal on mõisas tegutsenud ka kool.
Kuivõrd mõisa peamaja pole midagi erilist,
tasub rohkem tähelepanu pöörata aiale.
Millised 3 tähte on maalitud tellisseinale
graraažiuste vahele?
323 - Teismeliste mängud
See film on esimene Eestis tehtud mängufilm,
mis jõudis Berliini rahvusvahelise filmifestivali
noorteprogrammi. N-Eesti 3. filmide festivalil
pärjati film peapreemiaga.Võttepaiga lähistelt
leiad mälestuspingi, millelt saab teada..

Mis on mälestuste maa?
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324 - Hukkamispaik 1
Selles paigas hukati rüütel, kelle suust kostnud
fraasid on läinud rahvasekka:
"Tegelikult olen mina Liivimaa parim ratsutaja!"
"Kes sa oled? Röövel, salakuulaja, mässaja?"
"Minu laegas, minu kübar, minu mõõk! Minu
pruut ootab mind!"
"Kas me oleme ikka õigel teel?"
Mis oli rüütli tapja eesnimi?
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325 - Kärss kärnas
Kohalikule päästeteenistusele olevat teatatud, et
kuivatist tulevat tugevat kärsahaisu. Kohale
läinud pritsimehed tuvastanud külmanud maa
tõttu kärna läinud kärsa, mis nüüd olevatki
haisema läinud. Teinud sealsetele vastutavatele
töötajatele ettekirjutuse ja trahvinud neid 250€
per kärss. Selleks, et edaspidi kärsa haisemine
ära hoida, soovitatud üheskoos kärsad likku
panna.
Mitme km kaugusel on külastuskeskus?
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327 - Kaotatud ilu
Siinne, paarisajameetrine kärestik, oli Eesti
suurim ja seda peeti ka kauneimaks, kuniks
50ndatel hüdroelektrijaam rajati. Jaama tarbeks
rajatud ca 9 meetri kõrgusel tammil oleva
piirde külge on kinnitatud mõned tabalukud.
Mitmes pulma-aastapäev täitub peagi Eleriinil ja
Aivol?

Liigu mööda kaardil näidatud joont, hoia silmad lahti ja leiad ristsõnale lahenduse. Kummast otsast alustada ja milline vastus millisesse
lahtrisse sobib, on sinu otsustada. Nummerdatud ruutudest tekkiv tähejada ongi vastuseks.
NB! Eramaale pole vaja trügida!

328 - Matka-õpperada laiskadele

1. suudab tõsta asju
2. olid lisaks kvartalipostidele
3. müüriti häärberi nurka
4. varutakse plusspuudelt
5. kuusikusse minnes jäta koju

6. edumeelne mõisnik (p.nimi)
7. RMK lõkkekoht
8. mäng, mille väljaku jagu metsa
raiutakse iga sekundiga
9. riik aasias

10. kooli veebikodu www._ _ _.ee
11. sisaldab 6,8 tm puumassi
12. on paljudele liikidele päästepaat
13. kuuluvad seeneriiki
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329 - Hukkamispaik 2
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- "Me kõik oleme ühtmoodi müüdavad. Mõni on
ainult natukene kallim kui teine"
- "Kohe näha, et vanad sõbrad"
Objektile nime andnud tegelane pole neid
lauseid öelnud, kuid sündmuspaigas need siiski
öeldi.
Mitu pudelit viina olnuks liiast?
330 - Kõige jämedam
Kui enamasti käib jämedate ja eakate puude
juurde legend kuidas naaberriigi kuningas oma
kepi maasse torkas, siis selle puu puhul on asi
veidi teisiti. Nimelt olevat 1879. aastal läinud
taluperemees magasiaita vilja järele. Kuna aga
olnud teedelagunemise aeg, lõiganud mees kodu
lähedalt kepi, millega viletsamates kohtades
hobust edasi minema sundida. Kohale jõudnud
torganud kepi maasse ja sinna see jäänudki.
Mõni kuu hiljem avstanud, et kepile lehed
külge tulnud.
Puu on looduskaitse all alates 1972. aastast ja
20 aastat tagasi mõõdeti selle ümbermõõduks
ligi 11m. Muuseas, seda liiki puu pidavat olema
pehme ja paindliku energiaga. Kuid olge
hoiatatud
energia
võimendab
vaid
olemasolevat seisundit, seetõttu ei soovita
depressiivsetele.
Mis tähejada on veidi väsinud infosildi alumises
servas?
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331 - 80 aastat tagasi
Sel aastal möödub 80 aastat, kui üle 10 000
inimese ära saadeti. Tänases seiklusalas asub
tõenäoliselt
uusim
sellele
sündmusele
pühendatud mälestusmärk (avati eelmisel
aastal).
Mitu sõrme on silmade vahel?
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332 - Kaks kuhja heinu
Pildi autori sünnimaja asukohta tähistab kivi.

Mitu postkasti on kollased?
+10 -1

333 - Dryopteris cristata
Enne 45a talve kolisid "Kunnimäe käod" uude
paika, kuhu kaevasid maa-aluse varjendi. 46a
veebruari alguses sai aga KGB punkri kohta
teate ning korraldati haarang. Kuivõrd
parasjagu peeti metsavahi sünnipäeva, poldud
lahingupidamiseks valmis. Hukkunud maeti
punkri põhja. Aastast 2002 tähistab punkri
kohta mälestuskivi.
Kes maeti ümber kalmistule?
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334 - Fotopunkt 6
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Mis number on keskmisel postkastil?
335 - Pink
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Mõisa peahoone pärineb 18saj keskpaigast ja
oli omal ajal Lõuna-Eesti üks luksuslikumaid.
Nii nagu paljude mõisatega, oli ka see hoone
kasutusel koolimajana. 2007. aastal põles hoone
maha - järele jäid vaid müürid. Mõisa peamaja
ees oleva skulptuuri kõrval on pühendusega
pink.
Mitu punni katab seljatoe kinnituskruve?
336 - Ausammas
Aegade jooksul on püstitatud ausambaid ja
mälestusmärke erinevate sündmuste, asjade või
tegelaste mälestuseks. Olgu selleks siis
Inglesiase-Anett, Vene rubla või lihtsalt üks
tobedus. See mälestusmärk on meenutamaks
juhtumit, kus ravimi järele läinud kõrged
ministeeriumi ametnikud koletu rünnaku
ohvriks langesid.
Milline autotootja valmistas kurikaelade sõiduki?
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337 - Mõiste moos
Mõisa ajalugu algab 16. sajandist, kuid tänaseni
säilinud (23st suisa 20), renoveeritud ja
kasutuses olevad hooned pärinevad viimase
mõisniku ajast ja on rajatud 20 saj alguses.
Mõisa peamajas tegutseb kool, kõrvalhoonetes
erinevad ettevõtmised, alates käsitööst ja
ehitusest kuni majutuseni välja. Isegi teatrit
tehakse.
Kes on Roberti ja Kermo vahel?
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338 - Hello, Dendron!
See puu kuulub Hiina meditsiinis kasutatavate
taimede top100 esimesse poolde. Kasutatakse
valuvaigistina aga abi saab ka meningiidi,
kopsupõletiku, tuberkuloosi, kõhulahtisuse,
kuseteede põletike ja neeruhaiguste puhul. Isegi
kopsuvähki pidavat aitama ära hoida.
Kui keerad puule selja, näed nukra olekuga
naist.
Mis on lühim eestikeelne sõna jalamil?
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339 - Fotopunkt 7

Mis tänav?
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340 - Mälestuskivi
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Selle mälestuskivi juurde ühtegi viita ei suuna,
otse vastupidi - lähimad viidad suunavad hoopis
kivist eemale aga seiklejat see ei sega, sest ta
leiab virtuaalsed viidad. Muuseas, kivil on
keelav tekstike ning küljele raiutud aastaarvud
1940 - 1951. Kivi ees on üksik lillepott... Ei, sel
korral ei küsi hostat ega peiulille, vaid küsime...
Mitme km kaugusel on Taevaskoda?
341 - Fotopunkt 8
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Mitu hobuse peaga posti on puude taga oleval
platsil?
342 - Ilus aga loll
Avatud: 10.00 - 18.00
... kõlab tuttavalt? Tsitaat pärineb 83. aastal
Tallinnfilmis valminud multifilmist, milles
rullub lahti putukapere eluolu hällist hauani.
Iseteeninduslikus kauplemispunktis on sul
võimalus piiluda nende koduseid toimetamisi.
Mitme sekundiga munetakse muna?
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343 - Fotopunkt
Pildil olevast kivist sajakonna meetri kauguselt
leiad skulptuuri. Sellelt saad teada.....

Mis aastal Kalju metalli valas?
+10 -1

344 - Kingitus Eestile
Pildil olev purskkaev on kohalike kingitus
Eestile. Kui külastad pimedal ajal, on vaatepilt
uhkem.

Mitme tüübliga kivile silt kinnitati?
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Ajaloost innustatud
Avati: 22.07.2021 07:00
Autor: Taavi/Eksinud
Tüüp: jalgsi/paar tundi
Varustus: ei midagi erilist
Vaim ja võim: 1/3
Hetkeväärtus: 25
Seda seiklust pole veel keegi läbinud
Kirjeldus: See on kauneimaid ja erilaadsemaid pühapaiku. Pärimuslikult on siin
püha ja puutumatu kogu loodus: iidsed liivakivikaljud, koopad, allikad, kivid, jõgi,
maapind, taimed, loomad ja muud olendid.
Siin saab kogeda looduse rahu, ilu, ülevust ja vägevust. Seepärast tullakse siia
abielule õnnistust saama, lastele nime panema, tervist kosutama, palveid ütlema,
tänama, nõu pidama, rahvakalendri tähtpäevi tähistama ja muud olulist
toimetama.

Küsimused:
3321 Mille tõttu on suur ja sügav koobas järk-järgult sisse varisenud?
3322 Mitu ________________ oli siin ___________?
3323 Millega ________________ teisi __________?
3324 Kes märkab ___________ ja on ___________?
3325 Mis toimus __________________________?
3326 Mis ________________ on lähim?
3327 Mis __________ öösel ___________ ilmub?
3328 Mida _____________________________?
3329 Kes oskab ______________________ joosta?
33210 Kelle ___________ on ___________________?

Vihjed:
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345 - Suve õhtupoolik
Üks esimest eestikeelset ajalehte väljaandnutest
on siinse kultuuri ja rahva harimise osas
märkimisväärset rolli mänginud. Lisaks
ajakirjanikuks olemisele on ta olnud ka
luuletaja ning siinse koguduse õpetaja (hiljem
ka abipraost). Tema siinsest teenistuskohast
linnulennult ca 275m kauguselt leiad teeviida
ning selle juurest ka kivi.
Aga kellede juur ei kõigu?
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346 - Varruka Juss
Avatud: 9 - 22
Kui Arno isaga koolimajja jõudis... Ei, see pole
see lugu. Selle loo peategelane oli koolimajas
juba sünnist saati
ja ega ta koolieluga
seonduvast kunagi eemale hoida saanudki ega
tahtnudki. Nõnda sai temastki õpetaja ja ka
koolielu edendaja. Eriti südamelähedaseks
pidas ta loodusaineid ja kodulugu, milledele
kõik muud õppeained tugineksid ja seoseid
looksid. Oluliseks pidas ka "tuupimise" asemel
iseseisvat tööd, õuesõppimist ning hindamisel
numbrilise hinde asemel kirjeldava hinnangu
andmist. Sünnikodu seinale on paigutatud
mälestustahvel, millelt saad teada...
Mis oli nõukogude aegne aunimetus?
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