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13001
Kuningas on surnud

Pähkel on meil tänavu korstnasse kirjutatud.
Täpsemaid vihjeid tuleb küsida kuningalt.
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13101 - AUH-AUH  ☼ 
Taluhoonele andis praeguse väljangemise selle kunagine omanik, 
kes oli ajakirja „Eesti Raudtee“ ärijuht. Hoonete hilisemate 
kasutajate hulka kuulub ka näiteks Kurvitsa aiandussovhoos. 
Astu aga julgesti väravapostide vahelt sisse ja vaata ringi, 
omanikuga on valgel ajal õue peal uitavate suveseiklejate osas 
kokku lepitud  

13102 - Tõin ka teisi, kauneid õisi ☼ 
 

 

Kui seista tukata tüdruku selja taha ja vaadata tema parema käe ja 
keha vahelt läbi tukaga tüdruku vasku käe ja keha vahe, saame 
teada otsitava objekti suuna.  

13103 - Ainult skoorijatele 1 
Esimene matus kalmistule toimus jaanuaris 1781, viimane juunis 
1930.  
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13104 - Kolm silda 
Üle vee saamiseks võib valida kolme lähestikku asuva silla 
vahel. Seiklejale meeldib teadagi see sild, mis tundub raskesti 
ligipääsetavana, kuid õigesti lähenedes võib sillale tõusta lausa 
kivitreppi mööda. 

13105 - Lõppjaam 
 

 

13106 - Mulgi Ekspress 1 
Viljandi mees Juhan võttis ühel ilusal Raamatuaasta suvepäeval 
kompsu selga ja istus Mulgi ekspressi peale, et sõita külla 
sugulastele Abjas. Ta oli mõned aastad tagasi seda teed juba 
sõitnud ja teadis, et enne Õisu jaama sõidab susla üle vahva silla, 
kust avaneb mõlemale poole maaliline vaade. Suur oli aga 
tukkuma jäänud Juhani pettumus, kui vagunisaatja hüüe teda 
äratas, et rong seisab juba Õisu peatuses. „Hea, et Abjat maha ei 
maganud,“ mõtles Juhan ja vaatas rongiaknast välja. Vedur 
pahvis suitsu ja rong vuras juba järgmise peatuse poole. Ühtäkki 
tundis Juhan ära tuttava silla. „Mitte midagi ei saa aru,“ mõtles 
Juhan. „Sild, mis oli enne Õisut, ei saa ju nüüd olla pärast Õisut! 
Või olen siis ikkagi Abja maha maganud ja rong juba otsa ümber 
pööranud?“ Igaks juhuks lõi Juhan külakostiks mõeldud pudelile 
korgi peale tagasi ja libistas selle sügavale taskusse.  
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13107 - Rebane Ja Ilves 
Kunagise NSV Liidu sõjalaevastiku juhataja asetäitja ja 
Kroonlinna komandandi sünnikohta tähistab mälestuskivi.  

13108 - Soomlasele kõlab see koht 
huvitavalt 

Oh tule noor ja tugev mees 
ja vaata ringi veski sees 
Sa otsi riistad ülesse 
Ja raiu nimi kivisse 

13109 - No panic 
Et mingi osa tol ajal ja sel moel ehitatud rajatistest veel siiani 
püsti püsib, tähendab vaid seda, et ehitamise ajal rohkesti 
vandesõnu sideaineks kasutati. S*tast, tatist ja j*ptvajumatist on 
ehitatud ka meid huvitav objekt, sestap ärge kaugelt massiivse ja 
pommikindla mulje jätva kahe laskeavaga rajatise katusele 
ronige. Küll aga peaks selle kunagise S-75 tüüpi rakettidega 
varustatud baasi kaitsefunktsiooni täitnud rajatise ukseavast sisse 
kiikama. 

13110 - Valgest istmest mustani 
Kiriku seinal oleval tahvlil on kaks aastaarvu – 1959 ja 1989. 

13111 - Kingitus Jelizaveta Petrovnalt 
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13112 - Sillapoolikud 
 

 
 

Tegu on esimese tehisjärvega Eestis, mille põhja on puhastatud 
turbast ja võsast. Pildiloleval teenindussillal on puudu pea pooled 
lauad, kohalike jaoks on see aga poolenisti ujumissild.  

13113 - Winnetou jälgedel 
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13114 - Lehte ja Venda tütar 
Karksi kandis elanud muiste kolm vanapaganat koos oma 
perekondadega. Ühe nimi oli Lasna, see elas lossi juures. Teise 
nimi oli Lisna, see elas Koodiorus. Jagasid kõike vennalikult, 
omandasid ühiselt maja- ja muid riistu. Kui Lasnal oli vaja leiba 
küpsetada, hüüdnud ta Koodiorgu: "Lisna, anna leivalabidat!" 
Kohe visanud Lisna Lasnale nõutud asja kätte. Kolmanda 
vanapagana nime enam kahjuks keegi ei mäleta, kuid tema 
elupaik ehk põrgukoobas on tänaseni säilinud. Kui mõni arvab, et 
nimetatud põrguvärava leidmine nõuab põrgulikku pingutust, siis 
suveseikleja jaoks ei tohiks see küll keeruline olla. 

13115 - Õnne 13 ☼ 
Alates mõisa asutamisest kuni 1919. aasta võõrandamiseni oli 
mõis von Siversite perekonna valduses, viimane omanik oli Karl 
von Sivers. Mõisas on säilinud väike kompaktne klassitsistlik 
arhitektuuriansambel. Mõis on eravalduses, seega peale 
päikeseloojangut pole suveseiklejatel sinna asja. 

13116 - Lahetuuna  

 
 
 
 
 
 



ESIMESE SEIKLUSPÄEVA LEGENDID 
 

 

13117 - Tammisnospel 
Legendi järgi peab kalamees koos õngeridvaga nende 
kokkukasvanud tammede vahelisest õõnsusest läbi pugema, et 
järvest head kalaõnne oleks loota. 
 

 

13118 - Kantsimägi 
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13119 - Ainult skoorijatele 2 

 

13120 - See pole Joss 
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13121 - Veneetsiast lõunasse 
Üks ja sama nimi on „Metsatölli“ laulul, praegusel kommunaal- 
ja kanalisatsiooniteenuseid pakkuval firmal, kunagisel 
karskusseltsil ja ühel kivimürakal. Viimatinimetatud kahe seos 
ajas ühe kohaliku joomaseltskonna sedavõrd närvi, et 1934. 
aastal püüti karskusseltsi nimega kivi õhku lasta, mis aga 
ebaõnnestus, kuid põhjapoolsest servast siiski killu rebis. 

13122 - Ainult skoorijatele 3 
Mälestuskivi on püstitatud 19. sajandil ühe kohaliku talumehe 
poolt oma naisele, kes kirikusse sõites vankrist välja kukkunud ja 
saadud vigastustesse surnud, kui hobune tõusul lõhkuma oli 
hakanud. Väidetevalt on tegu Eesti esimese mälestuskiviga 
liiklusõnnetuses hukkunule. 

13123 - Veekandja neitsi 
1938.aastal lõikas Pallase üliõpilane Elsa Põld paljandisse 
reljeefse naisekujutise.  

13124 - Ürgoru serval 
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13125 - 
Tikutopsi-
mees 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13126 - 
Kits all 
vasakus 
nurgas 
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13127 - Vana valla keskus ☼ 
Üks klassik on öelnud, et hullud on aiaga piiratud seepärast, et 
neid on vähem. Muidu oleks vastupidi. Ehk siis oli kunagi ka 
karsklasi niipalju vähem, et nad omaette hoonesse varjuma pidid. 
Üle 140-aastase raamatukogu lähedal asuvas katusealuses võiks 
natuke ringi vaadata. 

13128 - Piris punktas 

    
13129 - Ainult skoorijatele 4 
Kivi ümbermõõt on ca 22 meetrit, see on suuruselt Viljandimaa 
kolmas. 

13130 - Järvamaa järv 
Enne siin järve polnud, see tuli Järvamaalt. Must härg olevat ees 
tulnud hirmsasti möirates. Kui pilv sinna paika jõudis, kus nüüd 
järv on, olid heinalised loogu tegemas. Esmalt sadas alla 
puupeaga nuga, seejärel kõiksugu kalu ja lõpuks vihma kui 
oavarrest. Heinalised põgenenud kaugele. Üks noorik läks 
heinasao peale unustatud helmeid võtma, kuid vesi mattis ta enda 
alla. Sellest ajast peale on järves näkk, kes igal aastal ühe 
inimhinge pärib. 

Legendil paistab tõsi taga olevat, sest ka tänapäeval upub järve 
keegi pea igal aastal.    
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13131 - Kiire küngas 
Kui rajameister tänavuse seiklusala kõrgeimasse punkti jõudis, 
leidis ta nõgeste vahelt mahakukkunud sildi. Toigas oli aga veel 
täiesti püsti. Loodetavasti ei ole vahepeal midagi muutunud, 
kuigi võiks  

13132 - Pisa torn 

 

13133 - Paganate pidu 
Künka kohta on mitmeid legende. Kunagi olevat siin 
pulmarongid kokku põrganud ja üks pruutidest surma saanud, 
kelle nime järgi siis mägi nimetatud. Arvatakse, et tegu on 
kunagise ohverdamiskoha ja matmispaigaga. Kitzbergi jutustuses 
„Maimu“ määras rahvas selle mäe ka nimitegelase üle 
kohtumõistmise paigaks. 
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13134 - Kiviristi 

 

13135 - Kitse Peetri noorim poeg 
Sündis rätsepa peres, kasvas koolmeistri peres. Õppinud vaid 
vallakoolis, kuid töötanud kooliõpetajana, vallakirjutajana ja 
isegi notarina. Hiljem ka tõlkijana. Meie tunneme teda eelkõige 
kirjanikuna. 

13136 - Saapaga visata 
Neitsikivi olla oma nime saanud nii, et ammustel aegadel olnud 
ühel kivil süda haledaks läinud ja kivile istunud nutvale neiule 
sobiva aseme teinud. Praegusesse asukohta tirisid selle kivi aga 
maaparandajad. 
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13137 - Mulgi Ekspress 2 

 

13138 - Kui sa tuled, too mul lilli... 
50 aastat, 2 000 000 inimest, 600 kilomeetrit, 10 aastat. 

13139 - Läheb kaubaks? 
Kreisisaadik ja mõisnik Valentin von Bock müüs 1865. ja 1866. 
aastal talumeestele maha 21 talu. Tähelepanuväärne on fakt, et 
ostjad said kauba peale lisaks 5 kuni 23 hektarit metsa, mis seni 
oli mõisale kuulunud. Peale metsa andis mõisnik paljudele 
talumeestele kauba peale ka ehituspalke ja küttepuid.  

13140 - Hirmul suured silmad ☼ 
Kõpu jõgi on suhteliselt suure kaldega, seega pole ime, et 1930-
tel jõel lausa 5 vesiveskit töötas. Kaks neist jäävad tänasele 
seiklusalale. Maalilise paisjärve kaldal olevast vanast 
veskihoonest võiks mööda sõita. Autost välja tulla pole vaja. 

13141 - Ainult  skoorijatele 5 ☼ 
Pastor Ernst Schneideri nõudmisel alustati 1856. aastal Abja 
Gümnaasiumi kunagise eelkäija ehitust. Vallakooli õpetajaks 
valiti tuntud kultuuritegelane ja kodu-uurija, kellele praeguseks 
on vana koolimaja asukohale mälestuskivi paigaldatud.    
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13142 - Tuuletallaja mälestused ☼ 

 
13143 - Põletatud mets 
Kirikaia väravatel on daatum 22.10.1900. Rohkem kui pool 
sajandidt tagasi lõi välk kiriku põlema ja kogudus suleti. 
Kogudus taasasutati mõned aastad tagasi.  

13144 - 1926-1973 

13145 - Ulmus Laevis 
Kuigi kaitsealune väga vana ja võimas puu on registrites kirjas 
teist liiki puuna, kinnitavad botaanikud, et tegu on hoopis Eesti 
punases raamatus ohustatud liikide alla kuuluvaga.  
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13146 - Kadunud järv ☼ 
Mõisakülast alguse saava oja ääres asuv vesiveski on tänapäeval 
sarnases lagunenud seisus nagu enamik kunagisi veskihooneid.  

13147 - Lisnamäe ☼ 
Rahvajutu järgi oli üks vanapagan teise peale nii vihaseks 
saanud, et virutanud koodiga, nõnda, et maa mütsus. Löönud 
suure augu maa sisse ja nii see org tekkinudki.  
Oru järgi nimetatud koopaks on ekslikult peetud kunagise mõisa 
õlleköögi juures asuvat pikka tehiskoobast, mis kaevati oru nõlva 
sisse õlle säilitamise eesmärgil.  

13148 - Ainult skoorijatele 6 

 

 
 
 
 
 
 
 



ESIMESE SEIKLUSPÄEVA LEGENDID 
 

 

13149 - Sirutame jalgu 
 

Selline on matkaraja algus.  

13150 - Erelise mõis 
Soosaarel olnud rahvajuttude järgi Erelise mõis. Arvatakse, et 
mõis on hävinenud lätlaste röövretkede käigus. Arvatakse ka, et 
samanimelisi mägesid on kasutatud 12. kuni 14. sajandil 
paosaartena, kuhu sai mööda tammepakkudest salateed.  
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