




KOLMANDA SEIKLUSPÄEVA LEGENDID 

  

 

11301 - Saaremaa 
Mart Saar on helilooja, kelle pilt kiilas pea, prillide, vuntside ja 
kitsehabemega oli muusikaajaloo õpikutes teistest 
loomemeistritest tunduvalt erinev ning tänu sellele ka paremini 
meelde jääv. Täna lähme vaatame üle nii tema sünnikodu kui ka 
selle lähedal paikneva matkaraja. Et tegemist poleks lihtsalt 
lonkimisega mööda laudteed piltilusas rabas või metsarajal, on 
rajameister sealsete infotahvlite abil ette valmistanud hulga 
väiteid, mille siis peate vastavalt tõeseks või vääraks liigitama. 
Meeldivat jalutuskäiku!  

1. Järglaste kantseldamine on osa igapäevasest raskest tööst.  

2. Mart Saare sünnitalu asutas tema vanaisa.  

3. Hundipihlakas õitseb juunist septembrini.  

4. Matkarajal on lubatud oma mudasest, kuid värskest olekust 
rõõmu tunda.  

5. Puisniidu infotahvlil tuuakse katkend 1945. aasta Õhtulehest.  

6. Paarsada aastat tagasi ei tohtinud Norras rabamurakaid 
omaniku loata isegi suhu pistmiseks noppida.  

7. Peterburis õppides kulus Saarel toidule 30 kopikat päevas.  

8. Mart Saare nimelise ujumiskoha infotahvlil on kasutatud 
T.Vettiku tsitaati.  

9. Kuresoo raba on Soomaal suuruselt teine raba.  

10. Kollimetsas on 10 seent.  

11. Kontsertmeistrite kaasad töötavad majahoidjatena.  

12. Villpea on jänesvilla teine nimetus.  

13. Mart Saar müüs metsavahiks hakkamise eesõiguse 300 rubla 
eest oma õemehele. 

Vastuseks saatke tõeste väidete numbrid kasvavas järjekorras 
ühes jadas (nt. 12345678910111213). 
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11302 - Jäägermeistri kaasavara 
Eelviimane Olustvere krahv oli Paul Fersen. Tema ema, 
sündinud von Silberharnisk, rootslanna, nagu ta nimi näitab, 
olnud ebaharilike kalduvustega. Tal olnud reisimiskirg. Suures, 
toredas, eriti tema jaoks ehitatud reisitõllas, mille sees ka ahi 
olnud ja mille ette kuus hobust rakendatud, reisinud krahvinna 
suviti ja talviti hiilgava pompiga. Nende reiside peale kulunud 
kogu ta suur varandus ja kui ta mees surnud, pole sel olnud 
särkigi selga panna. Ainult maniski pandud ette. Seda kurba lugu 
jutustanud Paul ise.  

Olles niiviisi vaesestunud, pidanud krahvinna vanas eas kodus 
istuma omas puumajas, mis seisnud Olustvere mõisa praeguste 
kahe lossi vahel. Kui kord mõisa rehi - see seisnud seal kus nüüd 
on puukool - maha põlenud, siis masindatud ja ropsitud mõisa 
linu krahvinna korteris, kes enda kasutada jätnud vaid ühe toa.  

Paul Fersen oli kirglik, julge jahimees ja sai keiser Aleksander II 
jäägermeistriks. Kusagil oma reisil olnud keiser tiigrijahil. Keegi 
tema seltskonnas pole julgenud hirmsa röövlooma vastu välja 
minna, kui aga Fersen. Sellepärast hinnanud teda ka keiser.  

Kuna ta ei olnud vanematelt kuigi palju varandust pärinud, pidi 
aga oma seisuse kohaselt elama ja armastas pummeldada, siis 
sattus ta kitsikusse. Et oma asja parandada, meelitas ta ära päratu 
rikka vene krahv Strogonovi tütre. Strogonov oli hirmus vihane, 
ei tahtnud oma tütre, olgu küll juba vanapoole preili, abielust 
säärase "karjapoisiga" midagi kuulda. Tema kaebuse peale pandi 
Fersen vangi. Kes teab, kui kaua Fersen oleks vanglas istunud, 
kui mitte kõrgeima aristokraatia daamid poleks kavalust 
tarvitanud, et romantilist noorpaari aidata.  

Kord keisri õueballil istunud nad nukralt vaikides. Nähes seda, 
küsinud keiser, mispärast nad ballil nii kurvad on? "Sellepärast," 
vastanud daamid, "et krahv Fersenit, kõige paremat tantsijat, siin 
ei ole." Aleksander II kui viisakas kavaler ei võinud daamisid 
lohutamata jätta, ta käskinud kohe Fersen vangist pidule tuua, 
kus daamid teda juubeldades vastu võtnud.  

Nüüd pole Strogonov enam võinud viha kanda ega vastu panna. 
Ta leppinud noorpaariga ära ja annud oma tütrele Strogonovi 
kohase kaasavara. (allikas: Jaan Kuldkepp'i kroonika) 

Krahvi viimsest puhkepaigast saad teada, mitu aastat elas 
krahvinna Elise lesena? 
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11303 - Bensiinijaama bluus 
Kui palju näitab pildiloleva 
tankuri naabri mõõdik? 

11304 - 
Kaevupaviljon 
Katusega rataskaev asub 
ülemise tiigi kaldal ning selle 
pumba paneb nimele kohaselt 
käima suur ratas. Sellest 
kaevust saadi joogivett 
ümberkaudsetele majadele.  

Mitmele postile toetub 
paviljoni katus? 

11305 - Tehnika ime 
2008. aastal tehti siia investeeringuid kogusummas ligi 40 
miljoni krooni ulatuses ning selle tulemuseks oli betoontorn, 
tipuga ca 160 meetrit merepinnast kõrgemal. Tornitippu viidud 
tehnika oli vähemalt tol hetkel tehnika viimaseks sõnaks, 
milletaolisi Eestis mujal ei eksisteerinud - lähim analoogset 
tulemust andev komplekt oli Soomes. Tundub ulme seda üles 
leida? Äiolemitte - kui leiate Sakala kõrgustiku põhjaosa 
kõrgeima tipu, leiate ka selle torni. Leiate torni, leiate selle 
kõrvalt ka veskikivi paljude-paljude väikeste ümmarguste 
aukudega teepoolsel küljel. 

Loeme need augud nüüd kokku. Et see aga liiga julm poleks, siis 
ümardage saadud tulemus enne saatmist lähima kümneni. Aitäh. 

11306 - Kolm pintslit 
Üks huvitavamaid Johann Kölerile püstitatud mälestusmärke 
kujutab endast maakivile asetatud kunstniku büsti (autoriks ei 
keegi muu kui A. Adamson) koos paleti ning pintslitega.  

Paletti kasutatakse teadupärast värvide segamiseks. Mitu 
värvisegu on ülalmainitud paletil? 
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11307 - Tammsaare 
Nagu olete praeguseks hetkeks tõenäoliselt aru saanud, on 
Viljandimaalt võrsunud igat masti kultuuritegelasi, ärimehi, 
poliitikuid, sportlaseid ja keda kõike veel. Vähestele neist on aga 
püstitatud majamuuseum... ning vaevalt et mõni neist asub 
kaugemal tsivilisatsiooni äärest kui see, kuhu antud legend teid 
suunab. Saite juba aru, millisest kohast jutt käib? Suurepärane... 
Kui olete õigesse kohta jõudnud, leiate sealt peale rehielamu, 
parkimisplatsi, kiige ja infotahvli veel palju-palju muud põnevat. 
Territoorium on suur, kuid suveseiklejal on kahjuks alati kiire, nii 
et küsimusega oleme seekord tavalisest pisut vastutulelikumad. 
Nimelt tuleb teil üles leida üks saar. Ei, mitte puu. Tahe tükk 
maapinda, mis enamasti on veega ümbritsetud. Saarele viib 
omakorda sild. Võtke siinkohal hoolikalt aega kõigi silla 
puitdetailide kokkulugemiseks - te ei või kunagi teada, millal 
neid vaja võib minna. Kui olete üle lugenud, minge saarele ja 
lugege üle sealsed tammed.  

Mitu tamme on saarel? 

11308 - Toika-kaika-roika 
Luha ääres on küün nagu leinal Infotahvel vaikides küüni seinal 
Tahvlil kujutet' mõnigi pilt Ja ühel neist piltidest silt (Antud 
värsiread on pühendatud kõigile harrastusluuletajatele, kellega 
antud legend mitte mingil moel ei haaku) 

Mis on lühimaks sõnaks sel sildil? 

11309 - Castrum Leole 
Seistes selle muistse linnamäe ida-loodepoolses tipus näete eemal 
kivide kogumit, mis jätavad esmapilgul üsnagi tahutud mulje. 
Lähemale liikudes selgub aga, et ühele neist on kirjutatud ühe 
(praeguseks küll oma tegevuse lõpetanud) Eesti ajalehe nimi.  

Kui mitmest tähest selle ajalehe nimi koosneb? 
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11310 - Waterworld (ilma Costnerita) 
Infokioski vastast saab alguse matkarada, mis vaatetornini 
suundudes viib matkajad muuhulgas ka Euroopa kõrgeimale 
rabarinnakule. Paraku pole seal asukohast tulenevalt just 
ebatavaline selline olukord, kui kõndides vesi üle kummikuääre 
sisse loksub. Et ka praegusel kuival ja palaval (heh-heh) ajal 
matkaraja külastajad veetasemest aimdust saaks, on raja 
algusesse posti külge kinnitatud daatumid erinevate 
veetasemetega. 

Vastuseks saatkegi aastaarvude jada alt üles lugedes (nt. 
199719952001). 

11311 - Ajaratas 
Küla keskel (poest mitte kaugel) asub veskikivilik mälestuskivi 
viie aastaarvuga.  

Järjestage need aastaarvud kasvavalt ning saatke vastuseks 
keskmine.  

11312 - Eesti-Eesti! 
Mitut neeti on kujutatud 
pildil oleva kangelase 
käes oleva kilbi 
välisküljel? 

 
 
 
 
11313 - Tunne oma naabrit 
Viimastel aastatel oleme igal suveseiklusel tutvustanud 
poolkohustuslikus korras mõnda geopeituse aaret. Seekord 
astume aga suure sammu edasi ning anname võimaluse näha 
geopeiturit ennast! Sellele tegelasele on vist pakutud rohkem 
erinevaid välimusi ja nägusid kui Stigile tuntud briti autosarjast 
Top Gear - nüüd saab siis igaüks ise perra kaeda, milline see 
poolmüütiline geopeitur välja näeb. Vt. ka: geopeitur, geopeitus, 
geokrahv, aare, 990, soovitan, mugu, aasta aarde kandidaat, FTF, 
EVEJ, KST. 

Sarnaselt kassile on ka geopeituril mitu hinge. Kui palju kruvisid 
neid koos hoiab? 
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11314 - "This mustang is no more" 
Kui siin oleks matkamaja, oleks see lihtsalt meeldiv üllatus 
matkaraja läbijale või lihtsalt juhuslikult siiasattunud turistile. 
Kui siin oleks olnud matkamaja nii kümme tuhat aastat tagasi, 
oleks seda aga tõenäoliselt tänapäevasesse keelepruuki panduna 
reklaamitud kui "miljööväärtuslikus elukeskkonnas paiknev 
moodne kodukoht, kus hing laulab merevaatele sulnist laulu" - 
või midagi analoogset. Vaevalt et tol ajal üldse merel ja 
jääpaisjärvel vahet tehti... kuid tolle iidse veekogu lained on siia 
metsade vahele omal ajal mõnusad rannaluited loksutanud, nii 
ligi 10-meetrised. Silmale on need kenad vaadata ja palaval 
suvepäeval silmad kinni liival pikutades mõjub puude kohin 
tõesti merekohinana. Ühesõnaga - kui te olete siia kuidagimoodi 
kohale jõudnud, näete peale mõnusa varjualuse, lõkkeplatsi jmt 
ka ühte luitetippu viivat treppi. Jah, trepp. Trepiastmed. Klassika, 
kas pole? 

Olgu, kuna osad on suveseiklusel siiski esimest korda, ütlen 
küsimuse ka välja: mitu trepiastet viib luite tippu? 

11315 - Laudne laud 
"No kuhu mujale omal ajal kõltsi ikka tehti kui mitte tee äälde. Ja 
noh, talvel läksid teed üle soo, eks siis kõvemad mehed ehitasidki 
soo peale kõltse. Läägitakse, et mõnikold vajunud need kevadel 
suule sulaga põhja kah. Aga selle kõltsi juulde on küll lihtne 
minna - pane ainult heinaküüni juulest otse ajama ning oledki 
valsti kohal. Ega seal suult midagi enam vaadata ole - tühipaljas 
kolsten on vaid püsti vana vundamendi peal. Aga asi seegi - uhke 
kolsten on, mantelkolsten, nagu linnamehed läägivad. Omal ajal 
käis kunagi isegi Sangaste klahv siin uudistamas. Aga jah, kui 
tsaal viinamonopoli seaduse vastu võttis, polnud sellel kõltsil 
enam pikka pidu... ei aidanud siin enam klahv, oobelst ega 
kubelnel... " 

Mitmest lauast koosneb lauaplaat? 

11316 - Vabaduse ja õnne eest! 
Selle asula tekkeloost räägitakse legendi: kui Kõigevägevam 
Sakala kõrgustikku voolis, väsis ta väga ära. Et mägede ja orgude 
tegemisel ülejäänud prahti kuhugi panna polnud, siis võttis ta 
oma viimase võhma kokku ja virutas mulla ja mättad konnadele 
sohu küljealuseks. Saigi rabade keskele soosaareke. 

Kui olete pealkirjas mainitud mälestuskivi üles leidnud, saatke 
vastuseks suurim aastaarv kivilt. 
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11317 - Monumentaalne Maali 
Kaarli kirik asub Tallinnas ning üldse mitte tänase päeva 
territooriumil - ehk siis tasub need seiklejad tagasi kutsuda, kes 
juba esimeste sõnade peale auto poole tormasid. Mis seda kirikut 
aga tänase piirkonnaga seob? Krundi ja ehituskivid annetas 
Ambla kihelkonnast pärit Hans Heinrich Falck... projekteeris 
baltisakslane Hippius... ehitusmeistriks oli Põlvamaalt pärit 
Beermann... altarit ehivad baltisaksa kunstniku von Kügelgeni 
maalid. Siiski-siiski: nimelt maalis just üks Viljandimaa mees 
vaid kümne päevaga sellele kirikule fresko, mis tol hetkel oli 
siinmail ainulaadseks - ning tänapäeva mõistes oli ka tema 
käitumine erandlik: nimelt ei tahtnud ta selle maali eest sentigi 
raha.  

Lähme nüüd selle mehe sünnikohta ning liidame kokku 
mälestuskivil oleva aastaarvu ja aiavärava kohal olevale 
põiklatile graveeritud aastaarvu. Aitäh. 

11318 - Heavy tuleb 
See pole õige seiklus-
päev, kui ühtegi raud-
teega seonduvat hoonet 
sees pole.  

1930. aastal ehitati see 
väikeseks ning mõnu-
saks jaamahooneks 
ning seda ta pikka aega 
ka oligi - kuni laia-
rööpmelise raudtee saa-
bumiseni. Peale seda 
algas aga vaikselt allakäik ja 2004. aasta inventuuris nenditi juba 
maja seisukorra kohta: "Avariiline. Katusekattes on augud, 
räästakarniis lagunenud. Aknaraamide värvikiht tugevalt 
kulunud, ruudud purunenud. Välisuksed lagunemas. Lukustamata 
välisuste tõttu valitseb kõrgendatud vandalismioht."  

Praegusel hetkel pole välisuksi isegi enam alles, rääkimata nende 
lukkudest - seetõttu on huvilistel võimalik heita pilk jaamahoone 
ülesehitusele. Vastust ei pea aga seest otsima - kui te seisate pildi 
tegemise kohas, jääb jaamast vasakule väiksem ehitis, mille 
seinal on hobuseraua kõrval kakskeelne lühikese tekstiga hoiatus.  

Milline on lühim eestikeelne sõna selles tekstis? 
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11319 - Metsatehnik Martin 
Vaatad eemalt: võsa. Jõuad lähemale, saad teada: ei ole võsa, 
salu hoopis. Salu, mille on istutanud 14. lend. Orav on. Sääsk on. 
Kukk on. Metsatehnik on. Mälestuskivi on. 

Viimane perekonnanimi mälestuskivilt? 

11320 - Kõigile meeldivad numbrid 
40 000 - nii mitu rubla maksis endine rentnik selle mõisa 
ostmiseks. 19 - sajand, mille esimesest poolest pärineb tänane 
mõisaansambel. 150 - nii mitu aastat olid selle mõisa 
valitsejateks Bockid. 17120 - on antud mõisa mobiilse giidi 
number. 1926 - sellest aastast tegutseb mõisas kool.(neile, kes 
guugeldada ei taha, lisavihje: Lahmuse) 

Jätka loogilist jada: 1,1,2,8,8,9, ...... ? 

11321 - Fersen Poolas 
Üks Olustvere mõisa omanikest Fersenitest sai surma Poola 
sõjas. Ta hukutajaks olla legendi kohaselt olnud üks Poola 
naisterahvas. Krahv sõitnud ilma ihukaitseta, ainult kutsariga 
kohtamisele selle naisega. Ta peatunud ühe suure lossi ees, 
käskinud kutsaril oodata ja astunud ise sisse. Mõne aja pärast 
löödud uks lahti, visatud verine süda kutsari juure kalessi ja 
öeldud: "See on krahvi süda, krahvi ennast ei ole enam olemas."  

Kutsar pannud selle südame piiritusse ja toonud Olustveresse. 
Siin paigutatud süda hõbekarbi sisse ja pandud karp halli 
marmorsambasse, mis Suure-Jaani kiriku laulukojas pahemal 
pool altari kõrvas seisab ja mille peal ka krahv Ferseni väike 
vapikuju on. Suure-Jaani õpetaja G. Rosenberg jutustas, et kui 
viimane kord kirikut remonteeriti, siis võetud sammas lahti ja 
leitud, et hõbekarp südamega olnud kadunud.  

Karbi kohal olnud ainult verine plekk näha. Arvatavasti viisid 
töölised, kes hõbekarbist olid kuulnud, karbi kõige südamega ära. 
Töölise Tihase arvamise järele, kes viimase remondi puhul 
samba lahti võttis, ei ole süda mitte hõbekarbis olnud, vaid 
klaaspurgis, mille ümber olnud ümargune puunõu. Suure-Jaani 
kalmistuvaht saanud krahv Fersenilt iga aasta 2 toopi piiritust 
purgi jälletäitmiseks, kui piiritus kahaneb. Nüüd olla süda 
kadunud, klaaspurk purunenud ja tühi. Ametlike teadete järgi olla 
krahv Hans Heinrich Fersen langenud 16. juulil 1800. aastal 
Dubno lahingus Volõõnias. (allikas: Jaan Kuldkepp'i kroonika) 

Seekord huvitab meid aga mõis ise. Kui me lahutame 
magasiniaidast meierei, siis mis on tulemuseks? 
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11322 - Druiidide päev 
See suhteliselt kaasaegne ehitis tõmbab endale pilku nii 
Viljandisse kui ka Tallinnasse sõites. Eriti just kerge uduga 
õhtutel jätab ta mulje müstilisest Stonehenge'ist, kus sambad 
uduse põllu keskelt taeva poole avanevad. Reaalsus on tegelikult 
palju proosalisem - lähemale sõites selgub, et tegemist on vaid 
katuseta ahervaremega, millel druiidide pühamuga suhteliselt 
vähe pistmist on. 

Säilitame aga kasvõi hetkekski seda lapselikku uudishimu ning 
lähme loeme üle, mitu "sammast" taeva poole vaatab? 

11323 - Kärestikumeeste 
Palgiparvetust võis Soomaa jõgedel näha kuni 1930.-ndate 
aastateni, ikka umbes 100 parve kevade kohta. Nelja-viiekihilist 
parve ehitati kahe mehega terve päeva. Õhtul hakati liikuma 
mööda laia veevälja sihtpunkti poole. Kaks nooremat meest 
pandi keskmistele parvedele, raskematele ja juhtparvedele kolm 
meest, neist üks parvejuht, kelle korraldusi täpselt täita tuli.  

Kes kuulus parvetamise meeskonda veel peale prankerite ja 
palgisorijate? 

11324 - Mulgimaa sisemine ilu 
Kõik kohad ei saa alati ohhetama ja ahhetama panna, nii et 
rabatuna suu lahti seisad ning imestad, et mis moel küll siiani 
elatud on, kui sellist imeasja kohatud pole. Mõnikord peitub ilu 
hoopis lihtsuses, näiteks vaadeldes siin mulkide juures 
heinamaad ning omaette mõtiskledes. Proovige järele. 
Lõdvestuge. Ommmmmmmmm. 

Hakkas ju parem? Ei, seda vastust saata pole vaja. Saatke parem, 
mis kell algab öörahu? 
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11325 - Nämma... 
Mari on lihakvili, mis sisaldab arvukalt seemneid. Tekkimise 
põhjal võib mari olla kas paljasvili või rüüsvili. Ülemise 
sigimikuga õiest moodustub paljasvili - näiteks hariliku kartuli 
mari või viinamari. Alumise sigimikuga õiest aga õiepõhja 
kaasabil rüüsvili - näiteks mustika mari või karusmari. Lisaks 
neile on botaanilises mõttes marjad veel näiteks banaanid ja 
tomatid. 

Sageli tähistab sõna "mari" argikeeles väga mitmesuguseid vilju, 
mis botaanilises mõttes ei ole marjad: näiteks vaarika vilju 
kutsutakse marjadeks, tegelikult on need aga koguviljad. 
(Vikipeedia) 

Millised marjad või viljad on viimastel aastatel valge roosi linnas 
eriti suureks "kasvanud"? 

11326 - Heinamaa 
Objekti kõrvale teele olevat 1941. aasta augustis maha 
matsatanud Saaremaa kohal väga auklikuks lastud He-111, mis ei 
saanud maandumisluba Pärnus, meeskonna neljast mehest olevat 
ellu jäänud vaid radist. 

Mis on esimene sõna objekti kirdenurgale jääval sildil? 

11327 - Üks on viis 
1911. aastal juhtunud siin niisugune lugu, et turul näidatud 
pornograafilise filmi eest määrati filminäitlejale Herman 
Tensudale 25 rubla ja kuulutuse trükkijale 5 rubla trahvi. Filmi 
oli näidatud öösel ja ainult meestele. Turg kolis siit ära 1932. 
aastal ja 1934. aastal sai koht oma praeguse nime. 

Mitu põõsast on poisikesega pargis? 

11328 - Seltsis segasem 
Praegu tehakse siin sporti, kuid algselt oli koht ehitatud hobuste 
ja lehmade tarvis. 

Mitu ümmargust lampi on sisemise hoone välisseintel? 

11329 - Kui onu hullumajas käis 
Praeguse hoone valmimise ajal peeti seda Baltikumi uhkeimaks. 
Varasemalt on samal otstarbel kasutusel olnud aga ka Seasaare 
kõrtsi teine korrus ja Koidu seltsimaja. 

Mitu harjadega jalaresti on esiuste ees? 
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11330 - Nunnu 
Ajaloolased arvavad, et tegelikult tehti selles väikeses 
muinasjutulossi välimusega hoones hoopis juustu, mitte viina. 

Mitu põrandalauda on objekti taga asuval sillakesel? 

11331 - Visa hing 
1928. aastal sai alguse üks iga-aastane traditsioon. 1990. aastal 
avati selle auks lausa monument. Lisaks monumendile leiab 
lähedusest ka graniitplaatidest sambad. 

Mis on sammaste kohta käivale infotahvlile lähima samba ülevalt 
kolmandale kivile kirjutatud eesnimi? 

11332 - Perschmoise 
Selle objekti esise ümmarguse muruplatsi keskel kasvas kunagi 
Eesti suurim saar (tüve ümbermõõt 5,7m, kõrgus 20m.), mida 
hetkel on meenutamas võimas känd. Objekt ise on püstitatud 
1872. aastal vana ja hävinud asemele. Koht väärib mainimist ka 
sellepoolest, et just siin oli Eesti esimene maapiirkonnas asunud 
telefon. 

Mitu astet on trepil, mida kaunistavad 2 lillepotti? 

 
11333 - Uus ja uhkem 
XIX sajandi keskpaigal otsustati, et ühest hoonest jääb linna ja 
kihelkonna elanikele väheks. Mõisnik eraldas maad ja 
kihelkonnaelanikele mõeldud hoone ehitustööd algasidki 1863. 
aastal. 
Silma paistab ehitis ka selle poolest, et tavaliselt sellisest kohast 
muuseumit ei leia, kuid siin asub Jaan Lattiku tubamuuseum.  

Mitme poldiga on kinnitatud kantseleisse viiva ukse varikatus? 
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11334 - Mesine käpp 
Objekti peetakse omataoliste seas üheks 
omapäraseimaks. Sellele vaatamata olid tal juba 
eelmise sajandi algul mõned vägagi tähtsad osad 
puudu. 1964. aastal muutsid Viljandi matkaklubi 
liikmed otstarbeta seisva ehitise alpinistide 
treeningupaigaks-ronimisseinaks. Objekti tippu 
ehitati rippuvate köite kinnituseks spetsiaalne 
konstruktsioon, mida tihti hoopis 
vaateplatvormiks peetakse. 

Millisel telefoninumbril antakse infot? 

11335 - Märg koht 
Selle jalakäijatetänava ja puhkeala avamisel anti Viljandile üle 
metsapealinna tiitel. See puhkeala võeti esmakordselt kasutusel 
1922. aastal. Siis töötas seal suvekohvik ja toimusid 
vabaõhukontserdid ning mängiti tantsumuusikat. 7 aastat pidas 
seda kohta üleval ka tuletõrje orkester. 

Mitu ümarat auku on maapinnale paigutatud metalltahvlites 
kokku? 

11336 - Jalakeerutus 
Rahvasuu räägib, et siin asunud linnus olla tekkinud laeva 
jäänustest. Linnus oli kasutusel vaid lühikest aega ja tõenäoliselt 
sellepärast ei mainita seda kordagi ka Liivimaa Henriku 
kroonikates. 

Mitu kriipsukest on tõmmatud Peipsi järve peale? 

11337 - Harjutamine teeb meistriks 
Sellest pargist leiab lausa 3 graniitskulptuuri - "Noor tehnik", 
"Hülged" ja "Noor naturalist". Hoopis rohkem kuulsust toob 
pargile aga Aleksander Loginovi projekteeritud objekt. 

Mitu kohta on ametlikult tähistatud parklas? 
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11338 - Püha paik 
Seda II aastatuhande algusest pärinevat hiiekohta on peetud 
Sakala vanema Lembitu hauaks, samuti Madisepäeva lahingus 
1217. a. langenud eestlaste hauaks. Arheoloogilised 
väljakaevamised on näidanud, et tegu pole siiski matusepaigaga, 
arvatakse, et see on hoopis kunagine kokkusaamiste ja 
nõupidamispaik. Mida hiis inimesele annab? Seal tunneb igaüks 
omamoodi tundeid. Hiieskäik annab rahu hinge. Seal olles 
kaotame ajataju ja see on hea, sest nii saame vaikuses oma 
mõtteid mõelda ja nii mõnigi küsimus leiab seal omale vastuse. 
Hiis on ühtaegu nii kes kui mis, temas tunnetatakse väge ja 
jõudu. 
Mis arv on kirjutaud looduskaitse sümboliga tähistatud betoonpostile? 

11339 - Raha see on õnn ja armastus 
1843. aastal ehitati see maja 
ohvitseride, aadlike ja kõrgete 
ametnike seltsihooneks ja lõbustus-
asutuseks, nõukogude ajal sai hoonest 
aga hoopis õmblusvabrik. 

Mis on esimene musta värviga 
kirjutatud sõna ümmargusel lillega 
sildil? 

11340 - Terviseks! 
Mis on tervis? Sellele on keeruline üheselt vastata. Iga inimene 
sõnastab tervist endale erinevalt. Viimasel ajal on üha 
sagedamini hakatud ütlema, et tervis - see on heaolu. 

Üsna sageli hakkame me oma tervisele mõtlema alles siis kui 
kuskilt midagi haiget teeb. Kas poleks õigem tegeleda oma 
heaoluga iga päev? 

Tänapäeva maailm on nii inforohke ja avatud, et sageli on raske 
leida seda õiget ja olulist infot õigel ajal. Oma valikud teeme me 
kõik ise. 

Kivi talu pakub huvilistele killukese iidsete kultuuride - Sumeri, 
Vana-Egiptuse, Hiina ja Induse teadmiste ja ravivõtete ning 
tänapäevaste uute avastuste baasil kombineeritud 
enesetervendamise ja haiguste ennetamise süsteemi.  

NB! Külastusajad kell 12.00; 14.00; 16.00 

Mis ilmakaarde avaneb orgoonenergiakapi uks? 
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11341 - Rahu majas 
See koht võeti kasutusele 1941. aasta suvel, kuid 1944. aastal, 
kõik sinna püstitatu hävitati. 1991.-1993. aastal rajati see uuesti.  

Värava kõrval müüri sees asuvast postkastist leiad abimaterjali. 

Mis on keskmise tahvli alt 3. rea 1. sõna? 

11342 - Deja vu: Sinine silm 
Legendi kohaselt uputas end siia oma suure murekoorma tõttu 
üks sinisilmne tütarlaps. Vaatamata sellele või tulenevalt sellest 
usutakse veel olevat palju tervendavaid omadusi. Siinkohal on 
paslik rääkida aga ka Viljandi paadimehe legendist, kes noore 
mehena kauni tundmatu neiu paadiga üle järve viinud ja neiu 
sinistesse silmadesse lootusetult armunud. Teise loo järgi olnud 
tegemist hoopis Gauja paadimehega, kes oma kallimale laulu 
pühendanud. Kuna aga noorik Viljandi kanti ära kolinud, saanud 
laulustki hoopis Viljandi paadimees. 

Mitu trepiastet läheb üles? 
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11343 - Viljandi arhitektuur 1 

Ehitame maja, ehitame maja, 
kena väikse maja. 
Kive kokku veame, palke tooma peame 
ja veel muud mis vaja. 
Ehitame majakese metsa veerde, 
õitsevale aasale, 
lõbusasti vuliseva oja äärde, 
mahlakase kõrvale. 
Töö käib hoogsalt, 
killa-kõlla, kopp-kopp-kopp, 
hoolsalt, valvsalt, 
plaani järgi tipp ja topp. 
Seinad üles laome, kopsime ja taome, 
kaugelt kostab kaja. 
Katusegi peale ilusasti seame, 
nii meil valmis maja. 
Ei me karda vihmasadu, tuulehoogu, 
tantsu lööme soojas toas. 
Saiakesed küpsevad meil uues ahjus, 
pliidil keevad maiusroad. 
Tulge külla, sõbrad, 
teid me ootame. 
Kõiki teid pea kohata 
siin loodame. 

Kes või mis kannab alates 1995. aastast nime "SAKALA"? 
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11344 - Viljandi 
arhitektuur 2 
Mis on teine sõna maja nurgal  
asuval ümmargusel metallist kaanel? 

 
 
 
 
 
 
 
11345 - Viljandi 
arhitektuur 3 
Mitu pikkupidi vahet on maja ukse  
ees jalarestil? 

 
 
 
 
 
 
 
11346 - Viljandi 
arhitektuur 4 
Mis kell lõpeb lõuna? 
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11347 - Viljandi 
arhitektuur 5 
Kes avab ukse, kui lasta uksekella? 

 
 
 
 
 
 
 
11348 - Viljandi 
arhitektuur 6 
Mis on veesõlme kirjelduse sildil 
märgitud läbimõõduks? 

 
 
 
 
 
 
11349 - Viljandi 
arhitektuur 7 
Maja kõrval oleval elektrikapil 
numbri 3 ees on 2 tähte. Mis need 
on? 
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