
Kolmanda 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

Ridala, Taebla, Martna, Haapsalu

Tänase päeva rajameistrid on Tauno ja Aigar
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NB! Tänaseid vastuseid saab saata kuni 18.00
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10301 - Suveseiklus AD 1932 
 
Suveseiklusel osalemise kord. 
 
/.../ 
 
§3. Suveseikluse einelaua ruumis ühiseinetamise laua ümber olevad 
istmed on määratud einetajatele kasutamiseks. Neid istmeid võivad 
kasutada mitteeinetajad ainult siis, kui einetajaid ei ole ja istmed 
vabad; einetajate ilmumisel tuleb aga istmed mitteeinetajate poolt 
vabastada.  
 
/.../ 
 
§5. Meesterahvastele - välja arvatud poisslapsed kuni XXX aasta 
vanaduses - viibimine naisterahvastele määratud telkides on keelatud.  
 
§6. Suveseiklusel ebaviisakate või joobnud isikute viibimine on 
keelatud.  
 
/.../ 
 
§8. Suveseiklusel viibijad on kohustatud korda ja puhtust pidama; 
sülgamine, samuti jätiste heitmine on lubatud ainult selleks määratud 
nõudesse.  
 
 
Ülaltoodud korra kirjapanekul lähtus rajameister vabas vormis aastast 
1932 pärinevast teedeministri määrusest raudtee jaamaruumide ja 
rongide kasutamise kohta... ei olegi ju nii väga eluvõõras see tekst, 
eh? 
Meie aga küsime: milline number on algses tekstis XXX asemel?  
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10302 - Tutvus Läänemaaga 

Lennuväli, kes on vapil, keskus, millisest sadamast sõidab praam 
Vormsile, suurim saar, sümboliks olev seen, pikim jõgi, sümboliks 
olev puu, kõrgeim punkt, mitu % territooriumist on kaitse all, 
rahvuspargi keskus, rand keskuses, sümboliks olev loom, mis värvi 
naisterahvas elab keskuses? 

Mitu tervet pulka on redelil? 
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10303 - See veider maailm... 
Kui vähegi uurida, võib laiast maailmast leida igasugu veidrusi - ning 
neile, kel uurimiseks aega vähe, tuuakse parimad palad neist suisa 
telekanalite abil koju kätte. Prime time'il ja puha. Samuti pole tõest 
sugugi kaugel väide, et ka Eestimaa pinnal on erinevaid veidrusi 
tehtud... meie peatuksimegi neist vaid ühel, kuid see-eest üsnagi eakal. 
Nimelt kogunes 86 aastat tagasi ühel kenal maikuu päeval kokku ühe 
Läänemaa gümnaasiumi segakoor, selleks et laulda... telefoni 
mikrofoni. Ning mis veelgi veidram - selle laulmise tähistamiseks on 
püstitatud väike mälestustahvel.  
Kas see on aga ikka nii veider? Eks vaadake tahvel üle ja otsustage 
ise. Meie küsime - mitu tekstirida sellel mälestustahvlil on? 

 
10304 - Tingel-tangel-tungel 

Kui lähtuda ainult nimest, näeks sealt objektist papagoisid ning 
jaanalinde; reaalsuses tuleb seevastu leppida rohkem siinsesse 
kliimavöötmesse kuuluvate isenditega. Hoolimata sellest on aga tegu 
igati uhke ehitisega - ning meie küsimegi, et kes on selle hoone oma 
peakontoriks valinud? 
(vastuse leiate... mnjaa... küll kohale jõudes aimate isegi, kuskohast...) 

 
10305 - Küünarnigula 

Langenud sõdurite ma-
lestuseks püstitatud kivi-
delt ja tahvlitelt pole 
mingit probleemi leida 
samade ees- või pere-
konnanimedega mehi 
või naisi - seda teavad 
tõenäoliselt kõik vähegi 
kogenumad suveseikle-
jad. Harva kohtab aga 
juhuseid, kui ühel kivil 
on mitu identset nime... 
Vaatame seega ka sellise juhtumi üle. 
Ehk siis: kiriku kõrval on mälestusmärk hukkunud sõduritele. Millise 
eesnimega kodanik on Ilmasõja ohvrite nimekirjas esindatud kaks 
korda? 
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10306 - Püha lõunasöömaaeg 

- Bzinn-vzinn-pinn-zinn-binn?* 
- Vzinn-binn-binn-vzinn-bzinn-bzinn-dzinn. 
- Tzinn-bzinn-zinn-zinn-pinn? 
- Bzinn-binn-bzinn-zzinn-bzinn-dzinn-dinn-binn-binn-binn-tzinn-
zinn-zinn-dzinn. 
- Zinn-binn-bzinn-dzinn-dzinn? 
- Dinn-binn-dinn-zinn-binn-zinn-zinn. 
- Binn-binn-binn-binn-binn-sweet! 
----------- 
*(vaba tõlge sääskede keelest) 
 
- Kallis, mis meil täna lõunaks süüa on? 
- Rajameister lubas hulga inimesi kohale tuua. 
- Tohoh, millega ta nad siis kohale meelitab? 
- Noh, laseb Läänemaa kõrgeimas tipus asuvale vanale 
suusahüppetornile viivaid metallist astmeid kokku lugeda. 
- Kas nad siis teda meiega koostöös kahtlustama ei hakka? 
- Vaevalt - suveseiklejad on hullemastki läbi käinud... 
- Heh-heh-heh-heh-heee... väga hea! 
Mitu metallist astet viib Läänemaa kõrgeimas tipus asuvale vanale 
suusahüppetornile? NB! Ronimine on rangelt keelatud! 

 
10307 - ...näis vastu taevasina, sünk ja paljas... 

Jõekäär moodustab siinsete kõrgete kallaste vahel loogeldes meeldiva 
loodusliku amfiteatri , kus uhke tamme all trepiastmetel istudes või 
hoopis mõnel sillal jalgu kõlgutades võid elavalt ette kujutada siinseid 
muistseid pidustusi. Ega tegelikult see koht praegugi eriti unustuste-
hõlma vajunud ole - jaanituled, suuremad peod ning ehk ka mõned 
laagridki saavad just siin peetud.  
Mõõkasid leiab Eestis paljudest kohtadest, meid huvitava koha 
keskmes on aga vaikselt rohtu kasvamas üks kilp. Kui te selle üles 
leiate, siis ärge seda lõhkuma-näppima hakake.  
Proovige parem visuaalselt teada saada kui mitu kilo see kilp kaalub? 
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10308 - 523368 
124466 619500 006241 585258 900432 150781 
257896 334540 918102 811174 788861 339677 
833898 019407 519826 201967 385777 987178 
270114 754380 673839 301983 346689 328545 
490440 312901 627627 494780 390622 436740 
937668 111010 322436 856533 941394 170684 
 

426 _ _ _? 

 
10309 - Kurjast vaimust vaevatud 

Muistendi kohaselt käivat kuradid nendel I aastatuhandest pärinevatel 
ringvall-linnuse jäänustel öösiti kell 12 tantsimas. 
Mitme tolli pikkune on torul olevate kriipsude vahe? 
(Mõõtmisvahendi leiad toru seest) 

 
10310 - Eelviimane 

See mälestusmärk on rajatud eelviimasele omasuguste seas. Samba 
asukohaks valiti mainitud isiku üks lemmikkohti Haapsalu lähistel. 
Ligi kolme meetri kõrgune monument oli valmistatud vasalemma 
marmorist. Mälestussamba tahvlid ja latern lõhuti 1917. aasta 
revolutsiooni käigus. Samba põhiosa on rikutuna säilinud tänaseni. 
Mis põõsastest hekk ümbritseb sammast? 

 
10311 - Käsna-Kalle 

See mereäärne karjatatav madal rohumaa, mis kõrgvee aegu võib 
jääda vee alla, on üks Matsalu rahvuspargi linnurohkemaid 
rannikualasid. Vastavalt kaugusele merepiirist ja kõrgusele keskmisest 
veetasemest moodustub taimestiku vöödiline struktuur. Leidke üles 
paika tutvustav infostend. Märkimist väärib ka see, et siin lähedal 
asuvas palvemajas toimus 1944. aastal Otto Tiefi eesistumisel Eesti 
vabariigi valitsuse viimane istung enne Nõukogude okupatsiooni. 
Mis on väiksemal sildil oleva tel. numbri 4 viimast numbrit? 
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10312 - Looduskaitse sümbolid 

Kaitse all on 
siin 5 puud, 
mille ümber-
mõõt on 3-5 ja 
kõrgus 12-25 
meetrit. Asulas 
on ka mõis, kus 
aastatel 1923-
1932 asus 
Läänemaa õpe-
tajate seminar ja 
1932-1939 
Scouts Üksik 
Jalaväepataljon. 
 

Mitu maapinnani ulatuvat muhku on pildil oleval puul? 

10313 - Hingekarjased 
See Läänemaa kunstiväärtuslikeim kirik sai esimesena Läänemaal 
oma seinale riikliku kultuuri- ja ajaloomälestise märgi. Pühendatud on 
ta Maarja Magdaleenale, kelle kujuke kirikus on Eesti üks vanimaid 
skulptuurifiguure. Tähelepanuväärsed on nii keskaegsed maalingud 
kui ka see, et arhailise pühakojajal puudub kõrgusse pürgiv kellatorn. 
Legendi järgi ehitati torn nii madal kartusest merelt tuleva ohu ees. 
Vähem kui nädal tagasi tähistati kiriku 740. sünnipäeva. Rahvajutu 
järgi olla kirikhoone ehitanud üks hiigelneiu hoopis endale elumajaks. 
Mitmendal märtsil Constantin Gust. Heinrich von Kursell sündis? 

 
10314 - Kingitus pruudile 

Praegu varemetes seisev hoone on Eesti üks mõjuvamaid 
neobarokseid hooneid. Selle lasi ehitada üks krahv oma Saksamaalt 
pärit mõrsjale, kes soostus ainult siis Eestisse tulema, kui saab siin 
täpselt samasuguse elamise, nagu tal kodumaal oli. Krahv lasigi teha 
täpse, kuigi väiksema koopia. Kahjuks preili suri ja ehitus päris lõpule 
ei jõudnudki. Peale II Maailmasõda jäi hoone nõukogude sõjaväe 
valdusse. Ligi kolmandik lammutati ja veeti laiali, ülejäänu on õnneks 
siiani säilinud. 
Mitu punaste äärtega varisemisohu silti on hoone väliskülgedel? 
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10315 - Breti kivid 
Ridala vallas võib tee äärest leida kivid, millesse on raiutud tekstid: 
"Meie ema on hea"  
"Kui ilus on inimene siis, kui soondes voolab armastuse veri..."  
"Sest kõik naised on armastuses süütud juba sellepärast, et nemad on 
alluv pool"  
Rahvas kutsub neid Breti kivideks. Kirjad raius kivisse Kallasmaa 
Albert ehk Kaarli Brett, nagu ta end ise kutsus. Juba lapsena ühest 
silmast pime ja noorukina pullilt puksida saades ka lombakaks jäänud 
mees ei leidnud punapäise kaunitari vastuarmastust. Nii ta siis oma 
tunded kividele kirja panigi. Bretil olid looduse poolt antud 
kunstnikuanded. Ta maalis, joonistas, nikerdas puidust, valmistas 
makette, graveeris, mängis akordionit ja klarnetit. Breti saatus oli 
kurb, ta läks 54-aastaselt vabasurma. Kivid aitavad autorist kujunenud 
legendi elus hoida. 
Mitu puurimisauku on emadele pühendatud kivi ülemises osas? 

 
10316 - Puuga pähe 

See aastaid tühjalt seisnud ja katkise katusega hoone tunnistati 1998. 
aastal kultuuriministri määrusega kultuurimälestiseks, kuid on siiski 
siiani lagunemas. Arhitektide E. Bernhardti ja K. Nymani projekti 
järgi valminud hoone valmis 1889. aastal. Asutatud on MTÜ, mille 
tegevuse eesmärk on leida ressursse ning vahendeid varemete 
korrastamiseks ning võimalikuks taastamiseks. 
Mis on viimased 4 numbrit uksele needitud arvust? 

 
10317 - Kividepea 

Kalapüügiga on siin tegeletud esmamainimisest (1614) saadik ja 
varemgi. Kuna siinsetel kaluritel suurem põllumaa puudus ja 
peamiseks elatusallikaks kujunes kalapüük, siis ehitati ka majad mere 
äärde üksteise ligidale. Nii kujunes tihe asustus, kus peatänav puudus. 
Kui teistel Lääne-Eesti sumbküladel oli majaõu vähemalt 
kiviaedadega ääristatud, siis siin ei eraldanud ühe maja õue teisest 
miski. Ja mis kõige omapärasem, erinevalt kivisest Läänemaast, pole 
siin kive kusagilt leida. 20. saj. Alguses asus siin Läänemaa tähtsaim 
kalapüügikeskus. Ja nagu traditsioone järgides, pole ainult 
põllumajandusest elatuvaid talunikke siin praegugi. 
Millised neli tähte on ümara torni tipus oleval ringil (tähestiku 
järjekorras)? 
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