
Teise 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

Koonga, Audru, Tõstamaa, Varbla, Lavassaare

Tänase päeva rajameistrid on Tõnu ja Andre
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10201 - Arseeni Tsüankaali 
Omapärase bütsantsliku arhitektuuriga napilt üle 100 aasta vanuse 
kiriku kogudus lõpetas tegevuse paarkümmend aastat tagasi. Peale 
hädapäraseid remonditöid 2003. aastal peetakse koguduseta kirikus 
vaid jõuluteenistusi.  
Mis on ülemine sõna tabalukule pressitud kastikeses?  

 
10202 - Soodom ja Gomorra 
Jaanilaupäeval mõnikümmend aastat tagasi varises kokku kiriku torn 
ja esikülg. Hävines ka kiriku orel. Hiljem olla nähtud kohalikke 
poisikesi orelivilesid jõkke viskamas ja vaatamas, kuidas need ujuvad.  
Mis on matkaraja infotahvli kruvide arvu ja kiriku läänepoolsel seinal 
oleva numbri summa?  

 
10203 - Charlotte koob võrku * 
Harilik pihlakas on roosõieliste sugukonda pihlaka perekonda kuuluv 
puu. Pihlaka vilju söövad meeleldi paljud linnud, eriti rästad, kes neid 
ka levitavad. Seemneid söövad leevikesed ja vindid. Pihlaka koort ja 
niint söövad põdrad, hirved, metskitsed ja jänesed. Pihlakal toituvad 
mitme liblika röövikud, lehti sööb ka kiritigu.  
NB! Vastust võib saada ainult ajavahemikul 10-18. Ligi tunniajase 
ringkäiguga stardib perenaine parklast igal täistunnil, hilinejad liituvad 
kas eelmise grupiga või ootavad järgmist. Viimane ring kell 18. 
Suveseikluse T-särklastele tasuta.  
Mis on looma nimi, keda pererahvas peab oma talismaniks?  

 
10204 - Aga vahest oli neid mitu? 
Ühe legendi järgi olevat koht nime saanud seoses leiva vargusega 
teomeeste moonakottidest.  
Mis täht on kritseldatud tipus olevale infopostile?  

 
10205 - Klossi ja Tenkesi maamärgid * 
Mõisast on tänaseks järgi jäänud vaid kunagiste hoonete varemed, 
vana mõisapark ja ainsa säilinud hoonena suvilana kasutuses olev 
pesuköök. Seikleja saab aga nautida maalilist kadastikku, mille keskel 
on ka muid puid - juhtumisi peetakse jälle ühte neist maakonna 
vanimaks ja jämedaimaks. Vastuse küsimusele saab aga päris kõrgelt.  
Mis on Argo perekonnanimi?  
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10206 - Tiku ja Taku * 
Rahvasuu räägib, et kahe suure järve vahele olla vanasti vaid 
Vanapagana kapsapeenrad mahtunud. Üks järv oli kunagi Nõukogude 
sõjalennuväe õppepolügoon - mürske leidub põhjamudas praegugi. 
Teises alustati 1965.a kalakasvatuse rajamist. Suured saagid jäid 
saamata, suur oli vaid kahju, mis tehti loodusele.  
Mitu põrandalauda on järvede äärde ehitatud kahe vaatetorni ülemistel 
platvormidel kokku?  

 
10207 - Tõ-Tõ-Tõ... 
Maailma rikkaimaks eesti soost 
naiseks peetav proua ise eesti keelt ei 
oska. Eestis käis ta esimest korda 
alles paarkümmend aastat tagasi, koos 
isaga. Muuhulgas käidi vaatamas talu, 
kus isa Jakob enne laia ilma 
rändamist üles kasvas ning sealset 8-
harulist puuhiiglast. Talu nimest on 
tulenenud ka Jakobi perekonnanimi, 
mis ka proua neiupõlvenimeks. 
Sigmund Freudi pojapoja ämm ja 
tuntud miljardäri eksabikaasa on 
külastanud Eestit ka hiljem.  
Puu küljes on midagi sellist, mis 
sinna ei kasva. Mis see on?  

 
10208 - Mu Isamaa on minu arm 
Arboreetumit peetakse Läänemeremaade unikaalseimaks võõrliikide 
arvu poolest. 1998. aastal loetleti kirikaias 268 erinevat puu- ja 
põõsaliiki, millest tervelt 238 olid võõramaised. Dendropargi rajaja 
mälestuskivil on kirjas ka tema teised ametid.  
Mis kestab igavesti? 
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10209 - Poisi lapsepõlvekodu 
Mis nime kannab lähim 
alajaam?  

 
 
 
 
 
 
 
 
10210 - Idaekspress * 
Mõis võõrandati 1919 ja paar aastat hiljem sai mõisamajast koolimaja. 
Hoone ei vastanud aga tolleaegsetele koolimaja nõuetele (sest 
puudusid ühtlaselt heledad seinad ja laed) ning kõik seina- ja 
laemaalingud kaeti krohvikihiga. Et krohv üles kinni jääks, täksitati 
lagi eelnevalt ja rikuti maalingud täielikult. Nimetatud sigaduse, mida 
rohkem küll vene ajaga oleks seostada tahtnud, avastasid 
restauraatorid alles 90ndate lõpus. 
NB! Vastust võib saada ainult ajavahemikul 12 - 18. 
Mis värvi on selja pööranud graatsia sall proua magamistoas?  

 
10211 - Kalad ja moos * 
Aleviku sildadele pandi 
nimed alles selle aasta 
märtsis. Seistes kõige 
pikema rippsilla keskel, 
on näha veel 3 silda.  
Kahekohaline number 
ühe silla tabalukul?  

 
 
 
 
10212 - Buss nr. 63 
Kauni rannaniidu servale on mõned aastad tagasi vanast võrgukuurist 
ehitatud külakeskus koos mänguväljakute, kiigede, lõkkeplatsi, 
paadisilla ja linnuvaatlusplatvormiga. SA Eestimaa Looduse Fond 
korraldas 2009.a selle rannaniidu laiendamise talgud.  
Mis on lihaveise nimeks?  
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10213 - Paela mülkad 
Raba kuulub üle 1000 ha suuruse sookaitseala koosseisu, mis 
moodustati 1981.a.  
Mis lind on vaatetornis asuval infotahvlil?  

 
10214 - Thymus vulgaris 
Jõe ääres koolimaja taga kasvavad 8 võimsat kaitsealust põlispuud. 
Teisel pool teed istuva öökulli all on aga võtmesõnad - sellenimelist 
kohta on vaja otsida linnulennult umbes 3 km kauguselt, et uurida 
välja....  
...mitu krooni maksab sibulasärts? 
NB! Vastust võib saada ainult ajavahemikul 9 - 21.  

 
10215 - Ants oli alles veel noor poisipõnn 
Eesti võimsaim, 88 hektaril laiuv tammepuistu, mis ühe legendi järgi 
olevat istutatud naabermõisa pargi ületrumpamiseks. 
Teeäärselt infostendilt uurime välja, mis on jada järgmine liige: hall 
lepp, pärn, saar, lehis, ...? 

 
10216 - Kes on minu kausikesest söönud? 
Eesti ja Euroopa suurim omataoline maastikutüüp, mis vahepeal 
traditsioonilise majandamise hääbumise tõttu võssa kippus kasvama, 
ent mida viimastel aastatel talgutööde korras taas hooldatakse ja 
laiendatakse. Infostendil olevat skemaatilist matkaraja kaarti on 
looduses üpris raske järgida, lõkkekohast mööduvat rada pidi edasi 
minnes võib siiski puudel värvitriipe aimata. 800-meetrise 
jalutuskäigu järel jõuame sooserva, kus meie jaoks on juba pada 
valmis pandud. 
Kes valvab pada? 
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10217 - Nii vanad kui noored tüdrukud on ilusad 
Mõisaarhitekt Otto Wildau loominguga tutvusime juba kolme aasta 
tagusel Suveseiklusel Valgamaal, ent üks tema omapärase stiili näide 
asub ka siinmail. Erinevalt tavapärasest mõisakompleksist on see 
hoone üksikuna parki peitunud. Majandushooneid ei ole, sest 
majandusmõisana kasutati samale suguvõsale kuuluvat naabermõisa. 
Viimased siin elanud mõisnikud olid kolm vanatüdrukut Maydelli, 
seepärast kutsusid kohalikud seda vanatüdrukute mõisaks. Hoonest 
800 m eemal peitub võssamattunud kalmistu. Neiu Alexandrine, kelle 
daatumid väheselt allesjäänud tekstilt hauakividel loetavad on, ei 
jõudnud kahjuks vanatüdruku-eani. 
Kui teie auto ei ole võsa- ega roopakindlamat sorti, siis on soovitav 
see mõisa juurde parkida ja kalmistut jalgsi otsida. 
Mitmeaastaselt suri Alexandrine? 

 
10218 - Siili siin ei ole 
Üks kahest esimesest Pärnumaal looduskaitsealuseks kuulutatud 
objektist on ümbermõõdult omataoliste seas alles maakonnas 
neljandal kohal. Kaunis ja väärikas siiski. 
Kui infostendi tabelis olevad tammed järjestada pikkuse järgi, siis 
mitmendal kohal oleks praegu 14ndana märgitud puu? 

 
10219 - Karge meri * 
Piirkonda on tituleeritud lausa Eesti Hollywoodiks, kuna siinmail on 
vändatud mitmed mängufilmid. Alles aasta tagasi seisis meres 
sammastel mõisahoone makett. Kuna enam seda ei ole, siis 
keskendume püsivamatele ehitistele ja tutvume neemetipus asuva 
tuletorniga. Kuigi selleni viivad väikese kaarega ka kadakatevahelised 
liivased autoroopad, soovitame pigem jalutuskäik teha. Naabrusse 
jäävad ka mõnusad supelrannad. 
Number tuletorni ukse kõrval seinal olevalt reeperilt?  
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10220 - Mind jälle äratab üks vana tantsuviis * 
Märkimisväärselt kaalukate eksponaatidega muuseum asub kõrvalises 
kohas ja saab seetõttu ülekohtuselt vähe tähelepanu. Kõneldud on 
muuseumi ületoomisest küll Türile, küll Naissaarele, ent praegu saame 
teda külastada veel endises kohas Pärnumaa väikseimas 
omavalitsuses. Särgikandjaile on täna kl 11-18 väliekspositsiooniga 
tutvumine prii. Absoluutne enamus eksponaatidest on välismaist 
päritolu, üks aga siiski ka eestimaine ja valmistatud aastal 1939.  
Piilume eksponaadi sisse ja selgitame välja, mis on keelatud tegevuste 
loetelus märgitud peale "söögi ja suitsetamise jätiste ning tikkude 
paigutamist"? 

 
10221 - Lubjamärk 
37,5 m üle merepinna ulatuval dolomiidist künkal asus muistne 
hiiemägi. Hilisemal ajal on siin ohtralt tegeldud lubjapõletamisega, 
nagu saame lugeda ka infostendilt. Edasi-tagasi 1,4 km jalgsimatka. 
Infostendi jooniste autori perenimi? 

 
10222 - Kallis kivi 
See suurmees on kahel korral pidanud riigivanema ametit, lisaks 
kuulunud Maanõukogusse, Asutavasse Kogusse, Riigikogusse, 
töötanud riigiprokurörina. Laagri alevis jõe kaldal on kiviga tähistatud 
temale kuulunud Veskimöldre talu asukoht. Täna otsime üles aga tema 
sünnikohta tähistava kivi. 
Kõrvaloleva vallakaardi valmimisaasta? 

 
10223 - Raha siin ei hoita 
Kohalik prohvet Järve-Jaan kuulutas, et selle tamme all võib sõja ajal 
rahumeeli särgiväel magada, sest tammeni sõda ei ulatu. Lähikonna 
karstilohkudes aga elavat kohalike kinnitusel kurjad olevused, keda 
kutsuti juudalasteks ja kellele ähvardati patustanud tüdrukuid orjaks 
viia. Infostendil on kirjas ka üks legend, mis praamikuningas Leedole 
kindlasti heameelt valmistab. 
Mitu rida teksti selles legendis on? 
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10224 - Kannatuste rada * 
Oma nimetuse saanud see piirkond sellest, et teerajad olevat ränduri 
jaoks kurnavalt konarlikud ja künklikud. Üpris üllatav on siitkandist 
selliseid pinnavorme leida. Kindlasti on üllatav ka see, et väike oja 
tänavukevadise suurveega mäslevaks jõeks paisus ja autosilla minema 
viis. Silda ei ole siiani taastatud, seetõttu on kõnealuse paigani 
jõudmine teatav logistiline pähkel. Otsime üles RMK puhkekoha. 
Põnevaimad maastikud, millega tungivalt soovitatav tutvuda on, 
jäävad sellest paarsada meetrit ida suunas. 
Mitu lauda on puhkekoha kõrvalt üle oja viival purdel? 

 
10225 - Gorjatsije estonskije 
Põhikaardil seisavad sellised koledad kohanimed nagu Riisipere lõpp 
(meenutab elektrirongide lõpp-peatust) ja Karva auk (ei taha 
mõeldagi, mida meenutab). Nende vahele jääb linnuvaatlustornikene 
koos infostendiga, kust saab muuseas lugeda noorte eesti tõugu 
täkkude karjatamisest. 
Mitu aastat see kestis? 

 
10226 - Kroonika 
Kinnitamata andmeil pidas selles pühakojas õpetajaametit meie kuulus 
kroonik... ei, mitte Anu Saagim, vaid Läti Hendrik. 
Perenimi mustast marmorist ristialuselt kirikaias? 

 
10227 - Salarelv 
Vastus ellipsi seest  
(ilma punktideta). 
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10228 - Seitsme maa ja vee taga * 
Kunagine muinaskihelkonnakeskus ja muistse Läänemaa tuntuim 
kindlustus, mis ühe 5 aastat tagasi valminud filmi võteteks 
rekonstrueeriti. Muinasajal ümbritses seda mädasoo, millest viis läbi 
tammepakkudest salatee. Pakud tegid siksakke ja vaenlasel oli kerge 
rajalt kõrvale kalduda. Tänast seiklejat sellised ohud ei varitse, küll 
aga seisab ees edasi-tagasi 4 km jalgsimatka.  
Loeme kokku pingid linnusevallil ning kirjutame selle numbri taha 
tähe ämbripõhjalt külakaevul. 

 
10229 - Kaikad ja kodarad 
Number sildilt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10230 - Püha vesi 
Ühel pool jõge on muistne ohvriallikas, teisel pool õigeusu kirik. 
Lahuta kirikuuksel olevast aastaarvust allika sildil olev number.  

 
10231 - Kiviaeg 
Selles külas asub vana Läänemaa vanim palvemaja, ent suurimaks 
turismimagnetiks on hoopis külatänavate ääres kulgevad kaunid 
kiviaiad. 
Küla kesksel teeristil on kaart ja postkastid. Viimastel on tavapäraste 
maavillaste perekonnanimede kõrval ka üks võõrapärane. Saada see 
vastuseks. 
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