
Esimese seikluspäeva legendid

Vastussõnumid saata kujul "SUVI legendinumber vastus", näiteks "suvi 10050 maasikas" 
numbrile 15300. Vastustes tuleb täpitähed asendada täppideta tähtedega, samuti jätta 

ära kõik kirjavahemärgid ja tühikud! (näiteks "suvi 10050 paljuonne"). 
Ära lahmi, iga vale vastus võtab sinu skoorist 1 punkti!

Kontrollpunkti lisavihje saab, kui saata sõnum "SUVI VIHJE legendinumber" 
Ühtlasi loovutad 5 preemiapunkti.

Sõnumi saatmine Elisa (ka TeleYks) võrgust on tasuta. 
Teistes võrkudes on ühe SMS-i hind 7 krooni.

Kui Su telefonil on wapi võimalus, saad jälgida suveseikluse kulgu 
ning suhelda jututoas teiste seiklejatega aadressil www.seikleja.ee/suvi

Lihula, Hanila, Martna, Kullamaa

Tänase päeva rajameistrid on Martti ja Gert
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10002 - Hasta manjana, amigos! * 
Viltuse tulepaagi jalamil on kivikestest sõna, mis esmapilgul tundub 
seosetu tähtede jadana - aga see jada ongi vaja saata vastuseks. 
Võõramaise autori jaoks oli aga tegu ühe päris kauge linna nimega 
ühe päris kauge mere ääres. 
 
NB! Selle legendi tarvis oleme jätnud sulle kasutada kõik suveseikluse 
päevad. Vali ise millal selle lahendad ning vastad! 
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10101 - Teel Virtsust Raplasse* 
Ka autojuht on inimene ja tahab nautida ilusaid vaateid. Kui tavaliselt 
saab seda teha ka juhtimise kõrvalt, siis siin tasub olla ettevaatlik - 
liigne nautlemine lõpeb sellel kitsal, vaid 2,4 meetrit laial teel 
reisiseltskonnale mõni meeter teepinnast allpool märja kogemuse ja 
katkise autoga. Küll aga on sel 650 meetri pikkusel pulksirgel 
maalilisel teekonnal võimalus keskel paus teha ja korraks maha 
keerata. Kasvõi selleks, et lasta läbi teine seikleja. 
Liiklusmärkide vahel asuvate puidust elektripostide arv? 

 
10102 - Punker 
Alles hiljuti leiti siit 
metsadest metsavendade 
punker, mis on küll 
korralikult õhku lastud 
kuid kohaliku külamehe 
poolt väärikalt tähistatud. 
Tee punkrini on pikk ja 
auklik, kui autost hoolid 
siis ära kiirusta või mine 
hoopis jala. 
Mis värvi lipp on punkrile heisatud?  

 
10103 - Leal 
Ristisõda on kristlaste võitlus uskmatute 
vastu väljaspool oma võimupiire, 
ristiretk aga üritus selle raames. 800 
aastat tagasi toimuski esimene neist 
toredatest üritustest, mis kenasti 
järeltulevate põlvede tarvis 
dokumenteeriti. Eestlaste maalinnus 
hävitati ja asemele ehitati kivilinnus. 
Infot, kes keda, millal, miks ja kui 
mitmes ühikus maha nottis, ei jõua enam 
keegi jälgida. Aga umbestäpselt 401 
aastat peale ehitamist otsustati niigi juba 
varemeis linnus lammutada. Tõsi, 
midagi jäeti alles, sest 20 aastat tagasi 
õnnestus sealt välja kaevata paar müürijuppi, mille alusel 
kuulutati linnus ägedaimaks omaaegsete selliste seas terves 
Baltikumis. 
Mitu punktikest on vastavalt linnuses asuvale metallist kaardile 
tänavuse suveseikluse alal? 
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10104 - Tornide riik 1 
Siia torni võid kasvõi rattaga sõita. 
Mitut tuulegeneraatorit näed just sellest linnuvaatlustornist? 

 
10105 - ESIVERE WT03 
Esimese sellise eestis valmistas üits tubli virumaa mees omaenese 
kätega juba 25 aastat tagasi. Tänapäeval pole nad enam mingi uudis ja 
kõik meist tarbivad nende hüvesid igapäevaselt. Reeglina võib neid 
kohata suurtes parkides aga vahel ka üksikult mõne talu karjamaal. 
Ilmselt tekib tulevikus neid aina juurde, meeldigu see siis meile või 
mitte. 
Mitu betoonist trepiastet? 

 
10106 - Läänemaa pärl on tänaseks varemetes* 
Mõisa vare on igamehe õiguse kohaselt külastatav ainult 
päikesetõusust päikeseloojanguni. Palun jäta auto infostendi juurde 
nagu palutud ja lähene mõisale jala.  
Millel parandamiseks on püstitatud korjanduskarp mesitarude vahel?  

 
10107 - Tornide riik 2 
Selles seiklusala edelaosas asuvas tornis, mis tähistab tänavu oma 50. 
juubelit, saab jälgida Liivi lahel toimuvat. Autoga tornini ei saa, vaid 
tuleb ette võtta ligi 2km pikkune matk. 
Kui vanad on Mario, Andro ja Timo kokku? 

 
10108 - 100 
Just nii mitu haru on legendi järgi sellel kohaliku keskkooli sümboliks 
oleval puul. Kui oled puu leidnud siis on paslik teha ka üks korralik 
ujumispeatus. 
Täna on see puu üsna täbaras seisus. Mitu tõsisemat haru on sinu 
arvates veel elujõulised? 
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10109 - Tähelepanu test 
NB! Ettevaatust, objektil pesitsevad rästikud, 
ära kolama mine! 
Telefoninumbri 2 viimast numbrit lähima 
posti pealt 

 
 
 
 
 
 
10110 - 56146209 
Mitu tamme (o>30cm) on pargis kust võid leida sellele 
kunstitegelasele pühendatud vallakeskuses asuva mälestuskivi? 

 
10111 - Faunas peitub tõde 
Selle kiriku sündimisest ja nimesaamisest räägib legend nõnna: Olnud 
kord karjane, kes jahipidamise relvasivad ikka karjas kaasas kandis. 
Lasknudki siis ülelendavast haneparvest juhtlinnu maha. Karistuseks 
selle nurjatu teo eest kästi tal surmaähvardusel ehitada kirik. Aga oh 
häda, kõik mis ta päikse võimu aal ehitas, lagunes kuu võimu aal. 
Suures hädas sai ta lõpuks targa käest hüva nõu, kes käskis püüda 
kinni hane ja selle elusalt torni sisse müürida. Teinudki poiss nõnna ja 
sestpeale ehitus edeneski. Aga ei ole põhjust kurvastada - viimasel 
päeval lennanud hani rõemsalt torni seest välja. 
Mis on koera nimi? 

 
10112 - Anna ja Hermann 
Igas korralikus vallakeskuses on vähemalt üks kivi pühendatud 
Vabadussõjale.  
Mis oli selle eelmisel sajandil tuntud pankuri eesnimi, kellel sama 
perenimi meie seikluse kangelastega?  

 
 



SUVESEIKLUS 2010 
  
10113 - Uus on lühem 
Selle objekti kohta materjale otsides tabab otsijat üllatus. Ühelt poolt 
on tegu omaaegse kuulsaima, pikima, ägedaimaga aga kui hakata selle 
kohta täpsemat infot otsima, leidub kõikjal vaid üks ja sama lühike 
ning kulunud jutt. Lisaks ei saada kuidagi omavahel kaubale, kui pikk 
too objekt siiski on ning isegi infotahvlil tuuakse erinevad pikkused. 
Kuigi väidetavalt on "kõik" seal juba käinud, anname selle objekti 
külastamiseks siiski põhjuse. 
Kahe trepi astmete arv kokku? 

 
10114 - SKM! 
Milline aastaarv on Eesti vanima säilinud rõngasristist 10 meetri 
kaugusel oleva hoone peasissekäigu kohal? 

 
10115 - Tornide riik 3* 
Sellest endisest piirivalvetornist, mis oma praegusesse asupaika 
teisaldati 20 aastat tagasi, avaneb üks maalilisemaid vaateid 
Eestimaale. Imekaunis jõgi, millest kahel pool laiuvad lõputud 
heinamaad täis kollaseid heinapalle, sekka mõned lehmasemad alad ja 
rohelised metsatukad. Omapärane on ka sild, mis viib üle jõe. Kohe 
silla kõrval on kena ujumiskoht. 
Eestikeelne sõna tornisolevalt postkastilt? 

 
10116 - Hullumaja 
Eelmisel aastal läks loss erakätesse ja hetkel käib seal tõsine 
restaureerimise töö. Kuigi sisse seiklejaid sellel aastal ei lasta siis 
tasub koht üle vaadata ja ehk juba mõne aasta pärast uuesti külastama 
tulla. Küsimuse küsime aga hoopis endise kõrtsimaja kõrval asuva 
kaevuluugi kohta kus viimasel ajal olnud ka päevakeskus kuid mis 
praegu seisab tühjalt. 
Millisele GOSTile vastab karu valvsa pilgu all õunapuu veeres asuv 
kaevuluuk? 

 
10117 - Rongisõit jätkub 
Jällegi oleme ühe Euroopa edetabeli tipus. Sedapuhku siis floora-
rohkuse tõttu. Teatud maalilise sirge lõpust, mida täna ühe teise 
legendi raames väisad, mõnesajad meetrid kirdesse, leiad mälestus-
kivi, mis paigaldatud selle ala tulihingelise uurija mälestuseks. 
3 tähte, mis on puudu kivi kolmandast sõnast, muutmaks selle 
tähendust seiklejale südamelähedamaks? :) 
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10118 - Hiiemumuga mägi 
Üllatav on see, et mõned mäed ei olegi 
veel Google poolt indekseeritud. Leia 
mägi ja tuvasta puu. 
Millist liiki puu kasvab sellel hiimäel 
(pildil) 

 
 
 
 
 
 
 
 
10119 - Ei olegi lill 
Väidetavalt ainult ühes tänase seiklusala piirkonnas leidub noid 
lahedaid auguga kivikesi. Tegelikult ei ole tegemist päris kividega, 
vaid hoopis ühe looma jäänustega. Merelooma jäänustega. Aga ei 
hullu, nad ei hammusta ega haise. Kui tahad teha meeldejäävat 
kingitust, siis korja neid peotäis, aja niidi taha ning kingi kallimale 
kaelaehe. 
Vastuseks saada, mitu kivi korjasid. Aga ole valmis seda ka 
uskmatutele tõestama :) 

 
10120 - Polegi hotell? 
Või on?  
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10121 - Ma panen su legendi sisse 
Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada sellest, et üks teatud 
suveseiklusega lähedaltseotud isik, kelle lahutamatuteks kaaslasteks 
on rongid ja raudtee, ning kes vabal ajal liiprit õlal tassib, käskis selle 
objekti "sisse" panna. :) Lisaks eelpool mainitud objektidele, on siin 
märksõnadeks veel ääremaa, jõgi ja sillad. Üks neist pommitati katki 
ning sestpeale sõidavad autod üle kitsa vana raudteesilla. Vene aja 
suitsumeestel tekib aga seda nime kuuldes silmadesse nostalgiline 
helk. 
Mitu ümarat auku on jõe vasakul pool katkise silla pealesõiduvaremel 
terve silla poolsest servast kuni kõvera armatuurijäänukini? 

 
10122 - Partsti läind 
Eesti lähiajaloo sisepoliitika kaks suuremat häbiplekki on seotud 
teadagi transporditöödega. Isegi sel määral, et kraanajuhtide nimed 
annaalidesse jäädvustusid. Tõsi, selles lahingus võitjaid polnud. 
Vallavanema jõud peaministri omast üle ei käinud ja mõrk maik jäi 
toimunust kõigile suhu. Aga selle kandi inimesed räägivad siiani, et 
sellest päevast algas ResPublica allakäik. 
Objekti vastas 38 meetri kaugusel asub kivi. Keskmise rea lühim 
sõna? 

 
10123 - Tornide riik 4 
See torn on Matsalu kõrgeim. Torni jalamilt algab 800m pikkune 
laudtee, mis viib välja luhaniidule. Tornist avaneb vaade 
rannakarjamaale ja kauguses asuvale Matsalu lahele 
Torni viib viis kümneastmelist treppi. Mitu astet jääb veel tipuni? 

 
10124 - Nagu kiviga visata 
Muistend räägib, et vanapagan tassis seda kivi oma põlle sees, kuid 
põllepael oli va niruvõitu ja kahe talu vahelisele piiriaiale komistades, 
läks tuu katki ning kivi kukkus maha. Tuleb vaid õnne tänada, et ta 
seda Rapla-Virtsu raudteele ei pillanud. 
Sulghäälikute arv infotahvlil?  
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10125 - Puugiralli tagasitulek* 
Mitu astet on allika 
kõrval trepil?  

 
 
 
 
 
 
10126 - Põrra-põrra 
Läbi aegade on ilusad naised ja ilusad "need" kokku käinud. Ainult 
selle vahega, et kui ühed neist kogutakse vananedes vahel kokku ning 
pannakse vaatamiseks välja, siis teiste kogumisele vaadataks meie 
kultuuris pehmeltöeldes pahasti. Otsime üles selle kogu, mille omanik 
on elu jooksul mõlematesse omajagu aega ja raha panustanud. 
Suveseikluse särk tagab tasuta sissepääsu.  
NB! 10-19 
Kui kalliks läks viimane taksosõit? 

 
10127 - Kes mõistab linnusõnu? 
Ühes Tornide riigis jääb silma 
pildil olev kuju. 
Mitmest puitdetailist koosneb 
sellele teadlasele püstitatud 
mälestuskivi ümbritseva 
aiakese värav? 
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10128 - Koeraoja mõis* 
Tore on vaadata, kuidas mõni mõis on ka riigi heaperemehelikku kätt 
ja rahakotti tunda saanud. Sellest, nüüdseks kenasti renoveeritud 
hoonest, leiad leiad vaimustava linnu- ja loomariiki tutvustava 
väljapaneku. Varu kindlasti aega põhjalikumaks ringivaatamiseks. 
NB! Avatud 9-17! 
Kelle munad on sahtlis? 

10129 - Copy-Paste 
Arhitekt Nyman on tõsist tööd teinud. Võrreldes Lihula püha Neeva 
Aleksandri kirikut ning meie otsitavat kirikut, võib erinevusi märgata 
vaid üksikutes detailides. Isegi plekkitükkide arv, millega uksetahvlid 
on üle löödud, on sama. Tõsi, too tsirka 2 penikoorma kaugusel asuv 
meie otsitav, on veidi rohkem varemetes. 
Algarv peaukse plekktahvlilt? 

 
10130 - Roosiline koolitee 
Kas kujutad ette, et su 
lapsed peavad sportima 
hobusetallis ning etlema 
aidas? Aga see-eest koolis 
käivad härrastemajas, 
mille haljasalad rajatud 
haruldase maitsega ja 
ettesõit ning park siinse 
kandi ilusaimad. 
Mitu tamme lehte on 
kooli sildil?  

10131 - Karune puu 
Ref: Tule saarele sa, tule saarele sa, 
kas uju või sõida või sõua. 
Tule saarele sa, tule saarele sa, 
üle lainete pärale jõua! 
 
Siin ****** on valevais õites 
ja kaskede rohetav loor. 
Siin jaaniööl sõnajalg õitseb 
ja kõigile õnne ta toob. 
 
Tõsi, meie otsitav isend ei kasva saarel. Nii suur puu ei mahu saarele 
äragi. Kui puu aga üles leiad, uuri infotahvlit tolle ees. 
Esimene sõna? 
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