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1. Ilmar Raudma sündis 1913. a ning suri 1951. a Austraalias. Aastatel 1935-1940 töötas
ta Riiklikus Propaganda Valitsuses, algul kultuuriosakonna kaastöötajana, seejärel
kantselei ning informatsiooni osakonna juhatajana, Saksa okupatsiooni ajal PropagandaStaffel Estlandi juures ja kindralkomissariaadis. 1939. a autasustas president Päts teda
Valgetähe IV klassi aumärgiga, tegemist on ühe praegu tuntud eestlase vanaisaga.
Küsitav sai enamusele eestlastele tuttavaks 2016. aastal. Kelle vanaisast on jutt?
2. 2005. a lõi Prantsuse poliitik Philippe de Villiers oma Euroopa Liidu
põhiseadusvastases kõnes müütilise tegelase „Poola torumees“. Müütilised tegelased lõi
ka Eestile ja Lätile, vastavalt „Eesti …“ (Jardinier estonien)ja „Läti …“ (Maçon letton)
Millised ametid tuleks kirjutada punktiiridele? (1 õige 1 punkt).
3. 20. sajandi algul eksisteeris Londonis ühe elukutse esindajate akadeemia, seal esitasid
õppejõud oma õpilastele mitmeid nõudmisi: elukutse esindaja pidi olema peen nagu
diplomaat, omama filosoofi tarkust, samuti pidi olema osav nagu žonglöör, töötama nii,
et tema kohalolek oleks märkamatu. Milline elukutse?
4. Lõuna-Ameerika suuruse liitriigi usurpaator-kuningas sureb kahtlastel asjaoludel.
Seitse kuningriiki mattuvad kodusõtta, kus peategelasteks on vähemalt viie osalise
esindajad. Üle kitsa mere valmistuvad langenud kuningakoja järglased kättemaksuks ning
põhjapiiri taga tõstab pead müütiline oht meile kõigile. Nii ongi põhiline ära öeldud, aga
millest on jutt?
5. Millises Eesti linnas asuvad selliste toredate nimedega paigad nagu Kronkskalda,
Kukerpallimägi ja Musumägi. Linnal on kodulehe andmetel 2910 elanikku ning sellega
hoitakse oma maakonnas suuruselt kolmandat kohta. Mis linn?
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6. Läbi oma ajaloo on USA teinud seitse maaostu, seda ühtekokku 100,2 miljoni dollari
eest. Kõige kallim ost toimus aastal 1916, siis osteti Taanilt Neitsisaared ning hinnaks
oli 25 miljonit dollarit. Kõige odavam ost toimus aga 1819. aastal ning viie miljoni
dollari eest osteti territoorium kus praegu asub osariik kus paljud ameeriklased oma
pensionipõlve veedavad. Milliselt riigilt ja milline territoorium osteti? (1 õige 1 punkt).
7. Esimene Waldorf kool maailmas rajati 1919. a Stuttgardis Rudolf Steineri ja WaldorfAstoria …vabriku direktori Emil Molte ühisel ettevõtmisel vabriku töötajate lastele. Mida
aga tootis see vabrik, küsitav on ka praegu populaarne müügiartikkel?
8. Legendi järgi võttis see taim oma puhma alla Herodese sõdurite eest põgeneva Maarja
koos Jeesusega, selle eest küsis Jeesus taimele ravivõimed. Taim kuulus koolera eest
hoidva kehale määritava segu „Neli varast“ koostisesse (teised komponendid olid
äädikas, koirohi, liivatee, lavendel). Tuntud on lause taime kohta: „Miks peab inimene
surema, kui on olemas …“ Taim?

9. Uku Suviste on tuntud laulja, ent veelgi tuntuim on ta onu, kes aastatel 1974-2011
töötas „Estonia“ ooperi- ja operetisolistina, m. h. on kehastanud kindral Laidoneri Tõnis
Kase seriaalis „Poliitilised kired“. Tema poeg tegutseb klahvpillimängijana Karl-Erik
Taukari ansamblis. Kes?
10. Ühes Eesti teatris jagatakse igal aastal kolleegipreemiad, milledel huvitavad nimed –
„Ladvaõun“, „Lipulaev“, „Puhas kuld“, „Rusikas silmaauku“, „Rusikas vasakusse
silmaauku“ jne. Kokku jagatakse neid 16-s kategoorias. Milline teater on oma
kolleegipreemiad nii fantaasiarikkalt on nimetanud?
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11. Kuna USA põhiseadus ei sätesta, et presidendikandidaadiks peab olema inimene,
tekib naljahammastel ka teistsuguseid ideid. Aastal 2016 pandi kandidaadiks Limberbutt
McCubbinsit, tema Facebooki kontot jälgis ligi 15 000 inimest. Pole teada, palju ta hääli
sai, aga fakt jääb faktiks, tegemist oli loomaga. Tema liigikaaslane on varemgi Valges
Majas elanud, siis küll Bill Clintoni lemmikuna. Mis loom?
12. Paljud meist on tähed selgeks saanud tänu 1977. a ETV eetris olnud lastesaatele
„Mõmmi ja aabits“. Toredat mõmmipere ja teisi loomi mängisid tuntud näitlejad – JänkuJuta oli Maria Klenskaja, Rebane – Lembit Ulfsak, Mõmmi ema – Katrin Karisma jne.
Kes oli aga Mõmmibeebi rollis?
13. Maailmakirjanduse üht tuntumat naist on teose algul kirjeldatud järgmiselt: „Ta ei
olnud tegelikult ilus, aga ta võlu võimusesse sattunud mehed mõistsid seda harva, nagu
Tarletoni kaksikudki. Tema näos segunesid liiga järsult prantsuse päritolu
rannikuaristokraadist ema õrnad näojooned õitsva välimusega iiri isa rohmakate
joontega“. Kes on see kangelanna?
14. Meie kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe ja olümpia kümnevõistleja Valter
Külvet (1964-1998) on nooruses kuulunud ühel alal ENSV koondisesse ning võistelnud
koos N Liidu meistrivõistlustel (muidugi eraldi meeste ja naiste arvestuses). Spordiala
pole kunagi kuulunud olümpiaalade hulka ning vähemalt Eestis seda enam ei harrastata.
Spordiala?
15. Idee pakkus välja 1881. a Saksa keiser Wilhelm I, ta kirjutas vastavasisulise taotluse
parlamendile ning idee viis ellu 1889. a toonane kantsler Otto von Bismarck, kes
parlamendis asja läbi surus. Tänapäeval on see rakendunud enamikes arenenud riikides.
Millest jutt?
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16. Kui paavst Franciscus 2018. aastal Eestit külastas, siis tsiteeris ta oma kõnedes
Tallinnas kahte eesti algupärast laulu. Üks nendest oli „Eestlane olen ja eestlaseks jään“,
kohtumisel noortega tsiteeris ta laulu „Armastus on surnud“ / „Love is Dead”. Kes on
selle laulu autor?
17. Elistvere loomaparki Jõgevamaal jõudsid esimesed asukad aastal 1997. Need olid
kaks euroopa piisonit, kes said oma riimuvad nimed ilmselt tolle aja olulistelt
poliitikutelt. Mis nimesid piisonipaar kandis? (1 õige 1 punkt).
18. Kergejõustiku „kuninglik“ ala, kümnevõistlus on olümpiamängude kavas alates
aastast 1912, toona võitis Jim Thorpe, kelle tulemus hiljem tühistati. Läbi olümpiaajaloo
on sellel „kuninglikul“ spordialal ainult kolm kahekordset olümpiavõitjat. Nimetage
need. (2 õiget 1 punkt).
19. Eestis on kaks sellenimelist küla, üks neist asub Lääne-Virumaal, teine Valgamaal.
Esimeses asuvad Vägistamisauk, Suure Sõnni sitaauk, Eideauk, Maretauk, Kellaauk,
Karuauk, Taadiauk, Härjaauk jne. Millist nime kannavad need ühenimelised paigad?
20. Aastast 1961 on säilinud NLKP poliitbüroo otsus mille järgi tuli küsitavale eraldada
neli komplekti voodipesu, kuus paari sokke, neli paari aluspükse, viis maikasärki, üks
sõiduauto „Volga“, 12 purki vihmakindlat õlivärvi jne. Kellele?
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21. See romaan jäi autoril viimaseks ning ta ütles selle kohta järgmist: „Jah, võib-olla
esiotsa teile tundub, et autor on hull, ent edasi lugedes te jõuate veendumusele, et selle
lugeja on hull. Ja kui te veel edasi loete, siis peaks teile selge olema, et terve maailm on
hull“. Teos kuulub Eesti kirjandusklassikasse, 1964. aastast pärineb Grigori Kromonovi
filmiversioon. Autor ja romaan. (1 õige 1 punkt).
22. 1889. a tegi Londoni Kuninglik Selts vene keemik Dmitri Mendelejevile hinnalise
kingituse, talle kingiti kaalud, mis koosnesid kahest elemendist. Nimetage need. (1 õige 1
punkt).
23. „Estonia“ teatri juurde tuleb Konstantin Pätsi ausammas, see on üksjagu kirgi kütnud.
Aga tänavu kevadel avati ilma suurema kära ja mürata Pätsi ausammas Toila Oru pargis.
Autor tahtis Pätsi näha lamavana, aga see ei läinud läbi. Kes on selle samba autor?
24. Maailmas on üksainus majakas, mis töötanud looduslikul gaasil, toimus see aastatel
1906-1912 ja see saar on Eestis. Loomulikult töötas majakavahil ka esimene Eesti n.ö.
gaasipliit. Ent aastal 1912 purustasid tugevad gaasi pursked gaasi kasutamise vahendid
ning pärast kogu saart väristanud allmaatõuget varises gaasikaev kokku. Saar?
25. Läbi aegade ühe tuntuima Eesti filmi stsenaariumiga oli enne selle kinnitamist
üksjagu jama. Ümberkirjutamise käigus kadusid filmist must kass, kalurid, Balti jaam,
seksikas juuksur Lally, grusiin Šota Tsereteli ja palju muudki. Tagatipuks keeldus juba
ühe peategelase rolli kinnitatud Georg Ots negatiivset kangelast mängimast. Film?
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Küsimused koostas Tõnu Talve
VASTUSED
1. Kersti Kaljulaid
2. Eesti aednik ja Läti Müürsepp
3. Kelner
4. „Troonide mäng“
5. Kunda
6. Hispaania, Florida
7. Sigaretid (tubakatooted ka 2 punkti)
8. Salvei
9. Väino Puura
10. NUKU ehk Nukuteater
11. Kass
12. Ivo Eensalu
13. Scarlett O’Hara (Tuulest viidud)
14. VTK mitmevõistlus
15. Riiklikud pensionid
16. Kerli Kõiv
17. Vilja ja Villu
18. Robert Matthias, Daley Thompson, Antony Eaton
19. Neeruti
20. Juri Gagarinile
21. Anton Hansen Tammsaare „Põrgupõhja uus Vanapagan“
22. Kuld ja alumiinium
23. Aivar Simson (Simson Seakülast)
24. Keri
25. Vallatud kurvid
26. Olev Subbi
27. Trump (Donald, Ivanka)
28. Jelena Välbe
29. Bruno O’Ya (Oja)
30. Lendorav

