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11201 - Linnaveski 
Legend räägib tõmmusilmsest poola kaunitarist, kes hullutas 
kindluses teeninud noormehi. Järjekordne mahajäetud kavaler ei 
suutnud taltsutada oma vihapurset ja kägistas neiu. Mõrvatöö 
varjamiseks lükkas ta ohvri vallikraavi, kust too hiljem leiti. 
Linnuse ülemaks oli hukkunud neiu isa, kes oma kaotusevalu 
elas välja alamaid karistades. Kaks sõjameest otsustasid 
põgeneda taolise kohtlemise eest ja jälgede segamiseks panid 
linnuses eelnevalt plahvatama püssirohutünnid. Põgenenud 
süüdlased saadi hiljem kätte, kuid mõrvatud neiu vaim 
kummitavat veel praegugi linnuse müüride vahel. 
Linnuse õuel suure tamme juures seistes ja itta vaadates paistab 
müürile kinnitatud kivitahvel. 

Mis on viimane sõna tahvlil? NB! Ära muuda kirjapilti! 

11202 - Pildimäng 1 
Pildimängus vihjeid ei 
jagata. 

Ausad ja töökad  
põllumehed ja ... ? 

 
 
 
 
 
 
 
11203 - Sõjamehe mängumaa 
Mäherdune idüll... Väljas on 32 kraadi, päike kõrvetab lagipähe. 
Ükski heinakõrs ei liigu. Pole tuulepoegagi. Sina vantsid raske 
sammuga mööda alleed ja loendad pärnasid. Loendad 
tähelepanelikult, et segi ei läheks! Ah et miks loendad? No 
rajameister soovis nii. Ototot, kas see ikka oli pärn? Ahhaaaa... 
Einojah, loenda loenda. Vaata, et ei puterda! Nii ehk naa loed 
kindluse pärast topelt üle. Aga lihtsuse mõttes loenda siiski vaid 
neid pärnasid, mis otse allee kõrval kasvavad. Allee lõpus on 
pingikesed. Seal saad enne tagasipöördumist jalgu puhata. 

Palju kokku said? 
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11204 - Peetruse vembud 
Kiriku torni lõi pikne sisse keiser Nikolai sünnipäeval 1892. 
aastal ja süütas selle põlema. Põlev torn kukkus tuule ebasoodsa 
suuna tõttu otse katusele ja süütas ka selle. Kirikust jõuti küll 
välja kanda lühtrid, orel, pingid, kantsel ja altar koos altaripildiga 
kuid paari tunniga olid hoonest järel vaid varemed. Kirik taastati 
pooleteise aastaga. Täna teeb kiriku tornis häält Suislepa Õigeusu 
kirikust toodud kell. 

Kiriku ees infotahvli küljes ripub konks ampli jaoks. Mitmest 
lülist koosneb kett? 

11205 - Onu Tomi Saareke 
Oleks Toots selle venna olemasolust teadlik olnud, poleks ta 
pidanud venemaale õppima minema. Ta sündis küll pärisorja 
peres, kuid tubli ja edasipüüdliku mehena arendas ta ennast igal 
võimalusel ja temast sai oma aja vaieldamatult targeim Eesti 
päritoluga põllumajanduse mees, kelle teadustööd levisid üle 
Euroopa. 25 aastat tagasi paigaldati looduslikult imekaunisse 
kohta talle mälestuskivi. Mälestuskivini saab ujudes, parvega või 
mööda väga kõikuvat pikka omapärast purret. NB! Hea 
ujumiskoht. 

Mälestuskivi tagant läheb teerada, mida mööda sammudes jõuad 
kolme aheldatud õeni. Mis on suurema vahe vahel? 

11206 - Vaaderpassi 
Looduslikult lehised Eestis ei kasva. Lehisepuistuid on hakatud 
meil rajama rohkem kui sajand tagasi. Vägevaimad lehised 
kasvavad praegu Vigalas, Vastseliinas ja siin. 2007.a mõõtmiste 
tulemusel jäi üks siinne lehis vaid 20 sentimeetriga alla Eesti 
kõrgeimale puule, Järvselja kuusele. Kõrged lehised ümbritsevad 
mõisakalmistut, kuhu perioodil 1791-1903 on maetud ühtekokku 
9 inimest. 

Aastaarv kõige väiksemal ristil? 
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11207 - Ajahambakivi 

Võtab selle legendiraamatu ja pressib end läbi rinnuni heina 
subjektini. Nüüd on aega võrrelda pilti ja tegelikkust. Kas tõesti 
oli vanasti muru rohelisem ja loodus elegantselt kaunim? 

Mitu O-d on puu täiteks müüritud kivil sõnas JOONATAN? 

11208 - Saaremaa värk 
Kahtlemata kuulub see puu vanemate ja vägevamate hulka, 
loomulikult on puu ka looduskaitse all. Vihjeks niipalju, et kaardi 
järgi lähim punkt on "40 aastat linnamees". 

Mis on kirjutatud lillelisele lukule? 

11209 - Au hunnik 
Kaits versta kirikust lääb mäe sissi suur urg. Urg minnev kolme 
harru, üits minnev kiriku, tõine kirikukõrtsi ja kolmas Ristirehe 
alla. Eganüten elävät õits Vanapagan, kes joodikile, varastele ja 
neile, kes kirikun ei käi, kolli tekkev. 

Koopasuu lähedal pingi otsa juures on hakanud kasvama üks 
puukene. Mis liiki? 

11210 -  
Metsa sanitari 
Lähima poe ukselt  
saame teada,  
kellele ma meeldin? 
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11211 - Mäng võidu, mitte mõisa peale 
Vanast asjast on meeles reklaam, 
kus räägiti kutseharidusest selles 
koolis. Seda lasti nii telst kui 
raadiost ikka söögi alla ja peale. 
Kokandust saab seal praegugi 
õppida. Samuti autosid paran-
dama, ehitama või miks ka mitte 
arvuteid remontima. Jalutamist 
väärib kooli ümber olev park ja 
uudistamist ka kõrvalhooned.  

Muide, kooli vastas poes müüakse imehäid lihapirukaid ;) 

Mitu astet on kooli peaukseni? 

11212 - Hauakambri lood 
Riias valmistatud ja praegu 
Viljandi lossimägedes asuva 
rippsilla kinkis Viljandi linnale 
mõisnik von Mensenkampf. 
Otsime üles koha, kuhu sai 
algselt mööda sedasama silda.  

Milline on purunenud kivide 
tükkidel terveks jäänud 
aastaarvude vahe? 

 
 
 
 
11213 - Kalaleele! 
Igale angerjast lugupidavale mehele on see küla tuttav. Saab just 
siit hankida seda kalade kuningast hõrku delikatessi. Olgu siis 
värskena, marineerituna või suitsutatuna. Küla servas asub tore 
vabaõhumuuseum, kus huviline saab oma näpuga katsuda kõiki 
neid riistu, millega läbi aegade on hõrk kala eestlase söögilauale 
toodud. NB! Tõelisel kalafännil tasub lahtiste silmadega ringi 
käia, ehk saab mõne kala järgi lõhnava kavala mehega sõprust 
sobitada! 

Küsime mehe eesnime, kes annetas muuseumile sepa poolt 
valmistatud kalepurjeka purjekahandaja. 
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11214 - Kunksmoor 
Tegu on maakonna kõrgeima põlispuuga. Selle tüvi hargneb kahe 
meetri kõrguselt kolmeks ja kõik kolm haru lahknevad omakorda 
veidi ülalpool. Sellest olevat ka nimi tulnud. 

Puu juures seistes näeme, mis on riputatud pruuni hoone seinale. 

11215 - Neli tärni 
Aastal 1784 maeti pildiloleva objekti lähedusse siinne mõisnik 
von Berg, Sangaste rukkikrahvi vanaisa onu. Viimased matused 
on siin olnud aga alles detsembris 2010. 

Kivilt saame teada, kuidas on kadunukese perekonnanimi? 

11216 - Ainult skoorijatele 
Mõisnik olla kord ühe tüdruku ära narrinud ja viimane suurest 
murest end allikasse uputanud. Et tüdrukul olid olnud ilusad 
helesinised silmad, muutunud ka allikavesi helesiniseks, et kogu 
külarahvas mõisniku süüst teada saaks.  

Mis on Antsu perekonnanimi? 

11217 - Kas remont on juba lõppenud? 

Mis aastal sündis Arseni Jakovlevits Tihhomirov? 
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11218 - Urgas 
Nälg ununend, mis rahvast vaevanud 
Nüüd õnnel hõiskab keel..... 
Kuid urgas see, mis kehvad kaevanud, 
On alles, alles veel. 
(J.Tamm, 1890) 

Mis number on punasel taustal posti küljes keset jõge? 

11219 - Pildimäng 2 
Pildimängus vihjeid ei jagata. 

Mis on hägustatud sildil tegelikult kirjas? 
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11220 - Redlop 
Seekord on viltu 
vajunud mitte tuletorn 
vaid vaate-torn. Üles 
ronimine omal 
vastutusel! Vastuse 
jaoks ei ole ronida küll 
vaja. 

Terasvaiade arv, millele 
on vaatetorn ehitatud? 

11221 - ...võta 
paem terve 
päts 
Mitu sepistatud naela on 
löödud terrassil 
nagideks? 
 
 

11222 - Siit saadik ja mitte enam! 
See on kiri Vabadussõja mälestussambalt, mis püstitati endise 
kõrtsi esisele platsile meenutamaks tähtsat lahingut 1919.a 
alguses. Punaste pealetung peatati ja 5 päeva kestnud lahingus 
löödi nad tagasi. Lahingus hukkus 17 eesti sõjameest. Nagu 
tavaliselt, on ka see mälestussammas püstitatud, hävitatud ja jälle 
taastatud.  

Mis on samba edelapoolse külje viimane sõna?  

11223 -  
Kivid said otsa 
Need kaks meest on jälle 
oma lemmiktegevust 
harrastanud. Ühe kivi 
veepiiril, teise oma 
võserikus. Otsimegi siis 
seda viimast ja uurime,... 

...mis liiki puu on 
kasvanud vastu kivi? 
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11224 - McFerrini soovitus 
"Ku mia tõusu varvaste pääle - näe mia kaugese XXXXXXX 
pääle", kirjutab Nikolai Baturin. Lähmegi siis sinna rajameistri 
poolt ristidega tsenseeritud paika, mida Arumetsas elav 
kirjanikuhärra kikivarvul näha võiks. Piirkonna elektrifitseerimi-
ne toimus päris viimaste seas. Kuigi 1940-teks olid tööstus-
ettevõtetel töös nii mõnedki kohaliku tähtsusega generaatorid ja 
jõumasinad, puudus siiski üldine elektrivarustus. Alles 2. 
veebruaril 1948 sai valmis peale pooleteiseaastast peamiselt 
ühiskondlikku tööd alajaama hoone, samuti mõned kõrge- ja 
madalpingeliinid. Puudu olid veel trafod. Ühtlasi alustati 
kõrgepingeliini ehitust Punase Koidu kolhoosi. Ehitati rahva 
ühisjõul. 29. detsembril 1948 sai lõpuks voolu kohalikus 
restoranis esimene elektripirn võimsusega 150 W. Nimetatud 
sündmus leidis aset majas, mille vastas trepil istus aastakümneid 
hiljem põllulilledega Väints "Vanade ja kobedate" filmis. 
Alajaama hoone kõrvalt sisse pöörates ja natuke ringi vaadates 
näeb seikleja varsti teksti "DON'T WORRY, BE HAPPY." 
Asjalik soovitus kogu selle jutu peale, kas pole? :) 

Mis sõna on teksti taga? 

11225 - Patuste ja paganate paik * 
Ürgorus esineb arvukalt paljandeid. Suurim neist jääb 1,5 km 
pikkuse matkaraja äärde, mis algab Tõllamäe tamme lähedalt. 
Paljandil on 2 koopaava, kust vett välja voolab. Üks neist on 
allikas, teisest avausest paistab aga tähelepanelikumal uurimisel 
valguskuma. Uurimegi siis hoopis kohta, kus vesi mitte ei välju, 
vaid koopasse sisse kaob. Seal läheduses on torm maha murdnud 
võimsa puu, niiet vaid paarimeetrine könt kalda serval püsti on 
jäänud.  

Mis liiki on (õigemini oli) puu? 
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11226 - 40 aastat linnamees 

Nii oodati presidenti aastal 1931. Uurime välja, kuidas 80 aastat 
hiljem võetakse seal vastu suveseiklejaid. 

Väike Jaan seda sündmust ei mäleta, teda siis veel polnud 
olemaski. Küll aga teavad tänapäeval Väikest Jaani väikeses 
alevikus peaaegu kõik. Vastuse jaoks on seiklejatel vaja Jaaniga 
kokku saada. Kui ei oska teda kuskilt otsida, siis kohalikud 
kindlasti teavad juhatada. 

Uurige välja ja saatke vastuseks, mis tal viimati katki läks? 

11227 - Enne Lembitut 
Tegu on Sakala maakonna ühe vanema linnusega. Kahjuks on 
selle vall ja õu kannatada saanud rohkem kui sada aastat tagasi 
toimunud kruusakaevandamise tõttu. Linnuse asukohas on ka 
seiklejale juba tuttav Eesti muinaslinnade metallkaart.  

Mis täht on linnuseõue serval metallpostil? 

11228 - Pomoloogia pärl 
Teadaolevalt ainus mälestuskivi Eestis, mis püstitatud viljapuule. 

Uurime kivi kõrvalt infotahvlilt, mis oli kunstnik Anna 
perekonnanimi? 
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11229 - Stella Maris 
Vaatamata soliidsele kaugusele merest kasutasid enne tuletornide 
ajastut vanad meremehed Läänemerel ja Pärnu lahel 
orienteerumiseks kirikutorni Viljandimaal, mis õhtupäikeses 
särades nii kaugele olla paistnud. Kiriku kõrvalt leiame umbes 20 
aastat tagasi maetud 5 inimese haua. Otsime seejärel üles koha, 
kus nad tapeti. 

Millise linna nime leiame ahjult? 

11230 - Oberst Schultz 
Kooli ajalugu ulatub aastasse 1837. Õisu mõisniku von Sieversi 
eestvedamisel alustas siis kool õppetööd Õisu vallas Lolli talus. 
Õpetajaks oli rätsep Jaak. Kool on muutnud mitu korda nime ja 
asukohta, praegusele koolihoonele pandi nurgakivi 1938. 

Kes rajasid roosipeenra? 

11231 - Vapiloom 
Ratsaväekindral Joseph lasi mälestusmärgi paigaldada oma isa 
auks, kes langes Preisi-Prantsuse sõjas praeguse Poola 
territooriumil. Skulptuur on valatud Berliini keiserlikus 
valukojas. Perekonna vapi eripäraks on kammi fragment, seda 
sõjaratsu laka jaoks. 

Ühine sõna lähedalasuval ristil ja magaja taga? 

11232 - Mulgimeeter 
Hallistes elavad ubamulgid, Helmes undrukumulgid, Holstres 
punapõsksed mulgid, Karksis korbimulgid, Kolga-Jaanis 
hobusemulgid, Kõpus metsamulgid, Pilistveres ubinamulgid, 
Põltsamaal tanumulgid, Viljandis kuklimulgid. Otsime üles 
kiriku, kus käivad kapsamulgid ning kiriku ees oleva 
puuskulptuuri. 

Mis on skulptori perekonnanimi? 
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11233 - 
Lucerna 
Mulgi Mees ei tervita 
mitte Kihnu Virve 
bändi vaid hoiab 
hoopis pead kinni, sest 
nägi poe seinal mõneti 
kummalist silti.  

Mis võib seal variseda? 

11234 - Om maid maailman tuhandit... 
Alates aastast 1924 
tegutseb Sakala kõr-
gustiku ühe kõrgeima 
tipu jalamile ehitatud 
mõisas kool. Mõisa 
peahoone kõrval on 
mälestuskivi luulekogu 
"Mulgimaa" autorile. 

Mis on joonistatud 
liblika kõrvale? 
 
 
 
 

11235 - Pombre 
Nagu seiklejale juba silma hakanud, 
on kaevandamine siinkandis suht 
levinud äritegevus. Seikleja otsib 
üles selliste märkidega tähistatud 
tee. Seejärel jätab auto märgi juurde 
ja liigub üles mööda parem-poolset 
serva paarsada meetrit, et leida uusi 
legende.  

Seikleja võtab kotist ühe 
legendilehe ja paneb ülejäänud 
täpselt samamoodi samasse kohta 
tagasi. 
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