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VÕRUMAA I PÄEV

 +10 -1 101 - Keskea rõõmud

 Kui enamasti on turistimagnetiks mõni ehitis
või looduslik vaatamisväärsus, siis selle küla
magnet oli üks kohalik elanik. Tippaastatel
külastas seda küla lausa 10 000 turisti aastas.
Täna siia turistid enam naljalt ei satu.

 Istu talle pühendatud pingile ja saada vastuseks
seltsimaja korstnate arv.

 +10 -1 102 - Kits kärneriks

 Kui kits oleks selle töö ikkagi saanud, siis see
väga omanäoline ehitis olekski tema ametimaja
olnud. 

 Kes valvab?

 +10 -1 103 - Kaua tehtud..

 Selle hoone ehitust alustati esimese vabariigi
aegu, ent okupatsiooniajal võeti hoone
kasutusele hoopis teisel otstarbel.
Taasiseseisvunud Eestis jätkati hoone ehitust
esialgsele otstarbele kohaseks. Kuigi esimest
korda leidis hoone sihtotstarbelist kasutust juba
1993 aastal, siis lõplikult õnnistati see sisse
alles käesoleval sajandil. Lähme vaatame, kas
kaua tehtud on ka kaunikene.

 Mis on Dolorese perekonnanimi?

 +10 -1 104 - Pühakirja panoraam

 Leia kirik, mille hoovis asub teemapark.

 Peatüki number, kus toimub pattulangemine?
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105 - Mudajärv   +10 -1

Tänases alas on päris mitu punkti, mis on
Eestis kõige-kõigemad. Sedapuhku on kõige-
kõigem muda järve põhjas, mida on seal suisa
18 meetri jagu! Kuna järv ise ei erine kuigivõrd
suvalisest teisest järvest siinkandis, vaatame
meie hoopis järve kaldal asuvat mõisa
peahoonet.

 

Mitu pinki on mõisa järvepoolse sissekäigu ees?  

106 - Haukka riismed   +20 -10

Lisaülesanne: leia prillid!
Punkri leidmisel oli Rajameistril abiks üks selle
otsimise ja taastamise eestvedaja. Ta avastas
hiljem, et tagasiteel olid prillid rinnataskust
välja libisenud. Ilmselt siis, kui ta korra
kukkus, kusagil poolel maal laudteest purdeni,
otse keset kujuteldavat jalgteed. Härra oleks
väga tänulik, kui suveseiklejad tema prillid üles
leiaksid.

 

Mitu puupakku on punkri ukse juures oleva
toruristi juures maas?

 



106

Detsembri algul 1944 kogu Haukka grupi 
juhttuumik Eestis arreteeriti või tapeti kinni 
võtmisel. Nõukogude vastuluure saagiks lang-
esid ka raadiopäevikud, lainepikkused, kut-
sungid ja šifrid. Kõik. Alles jäid ainult mõned 
üksikud perifeerias olevad Haukka grupi 
mehed, nende hulgas ka meie tänases alas 
töötanud Harald Keem ja Viktor Lukk.

Väljavõte Eesti NSV riikliku julgeoleku 
ministeeriumi aruandest ENSV Ministrite 
Nõukogu esimehele:

Luurajate saatus
Metsavendi oli väga erinevaid. Täna 
külastame punkrit, kus tegutses grupp 
tõsiseid luurajaid, kes pidasid välismaail-
maga raadiosidet, trükkisid ja levitasid 
aktiivselt lendlehti ning üritasid kohalike 
põrandaaluste organisatsioonide tööd 
toetada ja koordineerida. Tegu oli viimaste 
jäänustega Eestis tegutsenud Haukka 
luuregrupist. Grupp komplekteeriti 
Soomes peamiselt endises Erna grupis, 
Soome kaugluures  ja Soome sõjaväes 
teeninud eestlastest. Luuregrupi algne 
eesmärk oli anda Soome luurele infot 
Saksa sõjaväe tegemiste kohta Eestis. Paar 
nädalat peale Nõukogude okupatsiooni 
algust otsustati luurajad Soome tagasi viia. 
Evakuatsioon jäi aga ära, sest Soome väljus 
sõjast ja sõlmis Nõukogude Liiduga rahu. 

tead
mist
e

nurg
ake

“1945. a. detsembris avastati ja likvideeriti 12-liikmeline bandiitlik 
luuregrupp, mis tegutses ENSV-s Võrumaal.

Seda bandiitlikku luuregruppi juhtisid Soome luure agendid Harald Keem ja 
Viktor Lukk, kes 1943. aastal olid lõpetanud spetsiaalse luurekooli Soomes.

Saksa fašistlike vägede taandumisel Eestist jäid Soome luurajad Soome 
luureorganite ülesandel Punaarmee tagalasse nõukogudevastase õõnestustöö 
eesmärgil. Kasutades oma sugulussuhteid Eestis, asusid nad elama Võrumaale, 
läksid põranda alla ja pidasid kuni likvideerimiseni raadiosaatjate abil 
sidet Rootsi luurega.

Soome luure agendid lõid illegaalidest ja nõukogudevastastest 
elementidest bandiitliku luuregrupi, mis kogus spionaažiandmeid Punaarmee 
väeosade kohta, levitas nõukogudevastaseid lendlehti ja üleskutseid ning 
viis läbi nõukogudevastast agitatsioonitööd eesti noorte hulgas.

1945. a. juunis seadis bandiidirühm sisse sideme Võrus tegutsevate 
põrandaaluste nõukogudevastaste noorteorganisatsioonidega “Põhjala noored” 
ja “Noored partisanid”.

Soome luure agendid Keem jt. kogusid nõukogudevastaste organisatsioonide 
“Põhjala noored” ja “Noored partisanid” liikmete kaudu spionaažiandmeid 
Punaarmee väeosade ja sõjaväetehnika kohta Võrumaal, sõjaliste objektide 
asukoha kohta, valdade partei ja nõukogude aktiivi nimekirju, andmeid 
partei ja nõukogude asutuste asukoha kohta, samuti Nõukogude võimuorganite 
poolt aastail 1940 – 41 ja 1944 – 45 arreteeritud ja represseeritud isikute 
nimekirju, andes need andmed väidetavalt Rootsi ja Soome luurele.”
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107 - Täna arsti vastuvõttu ei toimu   +10 -1

Eesti TV saatesarja «Surma ei otsinud keegi»
13. saates kajastati ühte 13. märtsil toimunud
ning 13 eluküünalt kustutanud arveteklaarimist.
Meie läheme hoonesse, mida kasutati staabina.

 

Mitu piksevarrast on hoonel?  

108 - Taevarada   +10 -1

Avatud kuni 23:00  
Sellel matkarajal saab suveseikleja tutvuda
päikesesüsteemiga mõõtkavas 1:1 miljard.

 

Mitu pinki on päikese all?  

109 - Vanameister   +10 -1

Võrredes eelmise suveseiklusega on
vanameister vahepeal 100 poega saanud.
Läheme kaeme vanameistri üle.

 

Mitme aasaga on kinnitatud piksevarda
maandustraat?

 

110 - Mina olin esimene   +10 -1

Esimene on ikka hea olla - Hulludel Päevadel,
jalgpalli MMil, WC-järjekorras. Ja on järjest
tavalisem, et oma esimeseks olekut tuleb kogu
maailmale kuulutada. Millal siis veel, kui mitte
ESIMENE olles? Kuid see härrasmees ületas
oma edevuses vist kõiki - jah, ta oli esimene
ning laskis selle ka kivisse raiuda. Aga no kus
kohas esimene, tule Jumal appi!

 

Mis taim kasvab nurkades?  
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 +10 -1 111 - Mõista-mõista

 "Maailmameister läheb laka peale, oda õlal."
Läheme vaatame, milline sealne kultuurimaja
välja näeb!

 Kestutise perekonnanimi?

 +10 -1 112 - 28 joodikut

 1988. aastal tegeles selle küla aktiiv
innustunult karskete eluviiside juurutamisega.
Ei saa öelda, et ülesanne oleks kergete killast
olnud - külanõukogu territooriumil elas tervelt
28 kroonilist alkohoolikut, kõik ilusti arvele
võetud. Prooviti nii kohalikke
mõjutusvahendeid kui ka meditsiinilist
sekkumist - ei midagi. 
Meie läheme sinna, kus osa neist täna oma
igavest puhkust peavad.

 Mitu inglipead on kabeli ukse kohal?

 +10 -1 113 - Pildiküsimus 1

 

 Leia lähedalasuv tahvel, millega kohalikud
mälestavad Vabadussõjas hukkunuid. Vastuseks
saada enim korduv perekonnanimi.
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114 - Üks roosa kõik   +10 -1

Iga suveseikleja peaks juba teadma, et
rajameistri jaoks ei ole virsik värv, vaid
puuvili. Ning meil pole õrna aimugi, mis värv
on mauve. Seekord juhtus aga nii, et kohalikud
ise veiderdavad nende värvidega. On see nüüd
roosa või vana-roosa, tont seda teab!
Aga ehk pole ühe jumalakoja puhul värv see
kõige tähtsam asi..

 

Kv.St.T.-Hüdr.os. aastaarv?  

115 - Seenemetsad, marjametsad jm.
metsad

  +10 -1

Ega selle koha nime tähendus päriselt teada
polegi, palju sõltub tõlgendaja rikutuse astmest.
Kuna rikutuid oli Eestis ikkagi palju, tahtsid
kohalikud juba vene-ajal asulale uue nime
anda, nimi oli isegi välja valitud - Liismetsa.
Kuid sinna see jäi - liiga kallis ettevõtmine! Ja
kuigi seal midagi vaadata pole, siis käime ära
ikka. Et oleks käidud.

 

Mis värv on bussiaegade taustaks?  

116 - Kas sa Rimmi Triinut tead?   +10 -1

Ja jaa, olen kuulnud!
Temast rääkida võin nii mõndagi head
Aga peale selle on tal ka väikesed vead:
mil ta iganes lahti
siis on alatihti
joobnud noorukeist tulvil kõik tema toad.

Soovitame külastada enne kl 22 õhtul.

 

Mis on kirjutatud peaukse kohal olevale
putukale?
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 +10 -1 117 - 2 kuud pealinna-staazi

 Selle koha sünnilugu on lihtne - pealik soovis
ja Georg Brown andis käsu. Asutajaks loetakse
loomulikult ikka pealikku.

 Leia linna asutaja skulptuur. Mis puud on
istutatud kuju külgedele?

 +10 -1 118 - Tsuh-tsuh

 

 Vastuseks saada infotahvli lähistel betooni
jäädvustatud aastaarv.

 +10 -1 119 - Püha jõgi

 Selles jões elab Pikne ja kui seda jõge
rüvetada, siis rikub Pikne ilma ära. Selline oli
iidne uskumus. Kui kohalik mõisnik ehitas
jõele veski ning järgneval aastal tuli ikaldus,
siis ainuvõimalik samm kohalike poolt oli
veski maha põletamine ja tammi lõhkumine.
Seda sündmust mälestava kivi juurde lähemegi.

 Mine nõlvast alla ja istu pingile. Mitu ust on lava
kõrval?



SUVESEIKLUS 2018

120 - Dienvidi   +10 -1

Sõpruse sild ühendab Ramsi ja Purekkari
neemt. Leia puuduv lüli.

 

Kes ohustavad külalisteraamatut?  

121 - Omaalgatuslik muuseum   +10 -1

Suveseiklejate ekskursioonid toimuvad kell
11:00, 13:00 ja 16:00

 

Eesti vanim vabaõhumuuseum asutati 1948.
aastal rahvamaja juhataja initsiatiivil
isetegevusliku koduloomuuseumina. Tegemist
on ühtlasi Eesti kõige väiksema
vabaõhumuuseumiga. Museaalid ei ole
iseenesest midagi erilisemat kui teistes
vabaõhumuuseumites, aga inimesed seevastu
on siin eriti toredad! Suveseiklejatel on
võimalus lühiekskursioonina (30 min) kuulata
põnevaid lugusid elust rehielamus (särk tagab
tasuta sissepääsu).

Kes soovib ülejäänud ekspositsiooniga tutvuda
ja veel põnevaid lugusid elust-olust kuulata,
saab suveseikluse särki kandes soetada 2 euro
eest sooduspileti.

 

Kus magasid 6-7 aastased lapsed?  
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 +10 -1 122 - Tõotatud maale

 1849 aasta talurahvaseaduse kõrvalmõju oli
väljaränne Venemaale - seal pidi olema
külluses vaba haritavat maad. Otsitavast külast
asus teele 5 vankritäit rahvast ja 1 jalamees.
Mindi Võru kaudu Riiga, sealt edasi tulid
Vitebsk ja Tambov, kuni lõpuks peale 4 kuud
kestnud teekonda jõutigi Saraatovisse. Vaba
maad kohe muidugi polnud, kuid oludega
kohaneti ja lõpuks saadi hästi hakkama. Ka
hilisemad sealsed "kulak-kolhoosid" olid
eestlaste kätetöö...

 Mitu kilomeetrit on Navisse?

 +10 -1 123 - Eesti pikim

 See objekt on jällegi üks Eesti kõige-kõige
ning sealt avanevad kaunid vaated järvele. Eriti
sulnis on vaade päikeseloojangul.

 Leia punane süda. T+?

 +10 -1 124 - Pildiküsimus 2

 

 Leia allavoolu asuv esimene jalakäijate sild.
Mitu pinki on selle otstes?
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125 - Linnusest linnaks   +10 -1

ja seda sõna otseses mõttes - Võru linna
esimesed hooned (või nende vundamendid) on
ehitatud selle linnuse kividest. Algselt Tartu ja
lõuna poolt kulgenud kaubateede kaitseks
mõeldud ehitis kaotas oma oluliususe, sest
lõuna poolt polnud enam kedagi ründamas...
Aga õnneks on üks müürijupp linnuse asupaiga
tähistamiseks ikkagi alles ka jäetud.

 

Mitu astet viib varemeteni?  

126 - Pildiküsimus 3   +10 -1

 

Mis nime saad välja lugeda bussipeatuse sildilt?  

127 - Külmale maale   +10 -1

Idee algatas kohalik noorsoopolitseinik 2014
aastal ning juba 2016. aastaks oli ideest saanud
reaalsus. Märkimisväärne rahaline panus tuli
Maire Aunaste kaudu poliitikute nn.
katuserahadest. Kunstiline teostus telliti
tõeliselt vanameistrilt, kelle monumendid
ehivad paljusid kohti nii Eestis kui väljaspool.

 

Mitu liiprit viib monumendini?  
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 +10 -1 128 - Konnumäe torn

 Rajameister leidis selle päeva alast kolm
korralikku vaatetorni, aga üks neist asus
tasulises alas ning üks oli hiljuti maha
lammutatud. Nii et jäigi ainukesena see 2007.
aastal avatud torn.

 Torni tipust saad teada, mitme kilomeetri
kaugusel on Suur Munamägi.

 +10 -1 129 - Kes aias?

 Minge Saarjärve bussipeatuse juurde ning
sukelduge üle tee olevasse metsa, kaldudes
natuke vasakule. Kaugele pole vaja minna, et
näha selle valdkonna arengut läbi
aastatuhandete. Redeliga puu juures on näha,
kuidas neid "linde" peeti tuhandeid aastaid.
Lähedalasuva haralise männi otsas näete
innovatsiooni, mis sai teoks umbes 400 aastat
tagasi. Ning sellest veel edasi, lähedalasuva
teeharu ääres on paarsada aastat tagasi tehtud
uuendused - seal linnud sees ei elanud, vaid
selliseid "kodusid" kasutati talude juurest
plehku pannud linnuperede kinni püüdmiseks.
Ükski neist pole originaal, vaid uuel ajal
taastatud. Siiski - selles kõige vanemas
(redeliga puu) elasid linnud veel mõned aastad
tagasi, jaapanlaste vändatud filmi jaoks.

 Mitu rippuvat karupeletajat on haralise männi
otsas (see 400-aasta tagune uuendus)?
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130 - Wulfi veski   +10 -1

2009. aastal plaanis Metsavenna talu omanik
nendes hoonetes konverentsiturismi arendada.
Täna on näha, et see mõte pole millimeetritki
edasi liikunud. Vahepeal ehitati sinna ka
kalapääs, mis leidis isegi KIKi aastaraamatus
ära märkimist kui õnnestunud näide jõgede
seisukorra parandamisest. Kui kohale jõuate ja
pääsu näete, siis ilmselt paneb vaatepilt teid
kukalt kratsima.

 

Mis on von Wulf'i eesnimi?  

131 - Segasummamõis   +10 -1

Avatud kuni 23:00
Palun austa elanike soove!

 

Kaunite puitnikerdustega mõis on vaatamist
väärt, aga omaette vaatamisväärsus on kohalik
kogukond tervikuna. Mõisas elavad inimesed,
kes toimetavad siin oma argipäeva tegemisi
ning kogu hingega arendavad siinset
keskkonda. Mõisas on avatud ökopood,
raamatukogu, lastehoid ja kool.

Palume ka suveseiklejatel austada elanike
soove: palun parkige auto parklasse (mitte
mõisa ette), suitsetage vaid selleks ettenähtud
kohtades, ärge tarvitage siin alkoholi ning
hoidke vaikust.

 

Mis puu kasvab vabadussõja mälestusmärgi
taga?
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 +10 -1 132 - Laulupäev

 Siin peeti laulupäevi juba esimese vabariigi
aegu. Need tõmbasid kokku hulka rahvast nii
Tartust, Võrust, Valgast kui Antslast.
Suurematest linnadest toodi osalejaid ja külalisi
bussidega. Lähemalt tuli igaüks nii nagu ise sai
- rahvast voolas kokku jalgsi, vankritel, ratastel
ja teiste sõidukitega. Isegi peaminister on
osalejaid kirjalikult tervitanud. Maaliliselt
kauni ürgorus oleva järve kaldale on alati palju
lauljaid ja külalisi kogunenud.

 Mis aasta tegu?

 +10 -1 133 - Eesti-Läti kalmistu

 Küla kalmistu asub alla kilomeetri kaugusel
Läti piirist ning seetõttu on siia maetud nii
eestlasi kui lätlasi. Raske isegi öelda,
kummasid neid rohkem siin puhkab. Meie aga
vaatame üle mäenõlval asuva kella.

 Millal walatud?

 +10 -1 134 - Jackpot

 Legend räägib, et elas siin kord
kaardimängulembene mõisnik, kes kord
välismaal käies mõisa maha mängis. Kui uus
omanik tuli valdusi üle vaatama, mängiti uuesti
kaarte. Seekord sokutas mõisnik mängima ka
ühe nutika toapoisi. Kõigi üllatuseks võitiski
toapoiss mõisa tagasi. Tänutäheks sai ta
eluaegse ülalpidamise ja matusepaiga härraste
kabelis. Läheme vaatame selle uhke kabeli üle!

 Mitu aknaava on tamburil?
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135 - Pildiküsimus 4   +10 -1

 

Monumendi põhiteksti tähe kõrgus sentimeetrites
(komakohti pole vaja)?

 

136 - Auväärne teine   +10 -1

Alates 1997. aastast hoiab see puuhiiglane
auhinnalist hõbedast kohta jämedaimate
tammede edetabelis. Kord olla puuõõnsuses
lausa mesikäpp talveund maganud. Vaadates
tema hetkeseisundit tuleb aga tõdeda, et kauaks
ei pruugi see pidu kahjuks jätkuda. Kasutame
võimalust, kuni seda vana puud veel imetleda
saab.

 

Mis aastal paigaldati piksevarras?  

137 - Pargist parki   +10 -1

Kaks aastat tagasi suve hakul leidis siin aset
puunädal, kus osalesid Eesti, Kanada ja Itaalia
skulptorid ning Tartu kõrgema Kunstikooli
tudengid. Noored, kes soovisid proovida
puuskulptuuri, olid samuti oodatud kaasa
lööma. Lõpptulemusena valmis kokku seitse
puuskulptuuri, millest suurem osa leidis endale
koha mõisapargis.

 

Kellele tegi Lauri sohva?  
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 +10 -1 138 - Kas adrenaliin on kodus?

 Jah, on! Ainult suveks on ta õue kolinud. Aga
meie läheme ikka tema kodu juurde. Tegu on
Euroopa ühe suurima sedalaadse ehitisega.
Mõned numbrid ka: pikkus 120m, laius 60m ja
kõrgus 15m. Mahub päris palju adrenaliini, kas
pole?

 Mis ministeerium hoone ehitamist toetas?

 +10 -1 139 - Eestimaa uusmärtrid

 Külastame neile pühendatud mälestuskivi.

 Millises sugulusastmes on Maret nende
pühakutega?

 +10 -1 140 - Talveks sooja

 Ühes asulas lubas omavalitsus kõikidele
kortermaja soojustajatele kinkida maja
otsaseina kaunistuseks maali. Ja pidaski sõna.
Leia valminud maalidest põhjapoolseim.

 Mitu kanalisatsiooni luuki on maali ees oleval
mururibal?
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141 - Hävitatud kodud   +10 -1

Mälestuskompleks haarab kõiki ilmakaari -
põhi, lõuna, ida, lääs. Igalpool on teostus
erinev, aga idee sama. Meie külastame lõunas
asuvat mälestusmärki. Sel kohal olnud talul on
paljude hävitatud kodudega sarnane saatus -
sealt on mindud Vabadussõtta, varjatud
metsavendi, viidud Siberisse ning okupatsiooni
ajal varastati ja veeti minema kõik, mis veel
võtta oli.
 

 

Kes kaugelt läbi vaevade aia koju jõudis?  

142 - Mõtestatud mets   +10 -1

Seansid algavad igal täistunnil kl 11-17  
Siin ootab seiklejat filmiprogramm. Nö
"kohustuslikus kavas" on Nõukogudeaegne
dokumentaalfilm Võrumaa elust ja olust.
Propaganda võib seikleja kõrvust mööda lasta,
aga muud osa tasub tähelepanelikult kuulata ja
vaadata. Omal soovil võib tutvuda ka
varasemate dokumentaalfilmidega.

Aega veeta saab siin aga rohkemgi: mängides
nutimängu, uudistades näitusi päevaliblikatest
jne. Lisaks saab seikleja täita veepudelit ja
teabejuhi käest infot pumbata lahendamata
legendide kohta (ikkagi kohalik).

 

Mitmeks aastaks oli Kreutzwaldil eluasemelaen?  
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 +10 -1 143 - See on originaal

 See konkreetne säilis, kuna ta oli väike (ainult
tahvel) ning Elmar ja Alfred viisid ta vallamaja
pööningule peitu. Peitu jäi ta pikaks ajaks, kuni
1980ndate lõpus tõi seesama Alfred ta jälle
välja ja tegi vallavanemaga juttu plaadi üles
panemisest. Millegi pärast aga asjad venisid
kuni lõpuks sai Alfredil mõõt täis ning ta pani
lehte kuulutuse: "Müüa Vabadussõja
mälestustahvel." Pakkumisi ei tulnud ja ega
tõele au andes ta poleks müünud ka. Aga
reklaam töötas, teised inimesed korjasid info
üles ning täna on plaat väärilises kohas ilusti
üles pandud. Meie lähemegi sinna parki.

 Mitmest betoonblokist koosneb kivi piirav ääris?

 +10 -1 144 - Orjatäht

 Nagu ikka Eestis kombeks, sai kõik alguse
sellest, et mindi riidu. Seekord olid osapoolteks
kaks kultuuri edendamise seltsi. Tüli
tulemusena muutus üks neist väga aktiivseks ja
hakkas suure innuga kohalikku seltsimaja
ehitama. Päeval tehti põllutööd, õhtul ehitati.
Terve küla käis õhtuti klopsimas, nii vanad kui
noored. Raha eriti polnud, nii et
ehitusmaterjalid korjati kohalike talunike käest
palk palgi ja kivi kivi haaval kokku. Raha eest
osteti ainult üks vana magasiait, mille materjale
uuskasutati. Ja esimesel kevadpühal saigi
kultuurihoone valmis!

 Mis puu see on, mis kahel pool mälestuskivi
kasvab?
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145 - Pildiküsimus 5   +10 -1

 

Rekonstrueerimist toetas Wõro ....?  

146 - Ah, minge metsa!   +10 -1

Pole just palju metsatukkasid, millest oleks
kirjutanud rahvusvaheline meedia. Sellest siin
on aga ilmunud kirjutisi mitmel pool maailmas
(Dezeen, Designboom, Bored Panda,
Independent jne). Sedavõrd kuulsat kohta ei
saa ju suveseikleja külastamata jätta!

 

Mis puu vineer?  

147 - Pildiküsimus 6   +10 -1

 

Kes on teisel nurgal? Vastuseks saada
perekonnanimi.

 



VÕRUMAA I PÄEV

 +10 -1 148 - Kivide vaimne isa

 Ilma selle meheta oleks läbi aegade ikka väga
paljud suveseikluse legendid olemata jäänud
või hoopis igavamad olnud: ühes metsas on üks
suur kivi. Võta siis kinni, milline kivi ja
millises metsas. Tänu tema tööle on aga hoopis
lingukivi, tool, kerisekivi, vestitaskukivi jne.
Külastame talle pühendatud mälestusmärki
tema kodulinnas.

 Mine mööda teed otse järve suunas nii kaugele
kui saad. Mitu pinki on ujumisaugu ümber?

 +10 -1 149 - Pildiküsimus 7

 

 Mitu pinki?

 +10 -1 150 - Ubina vurts

 Rajameister ei teadnudki, et ühel suveseikluse
tiimil on siinkandis omanimeline päev ja laat.
Sel aastal toimus üritus 26. mail kohalikus
kirikuaias. Kiriku endaga on muidugi ka palju
legende seotud, enamik stiilis "torn kõrge -
Vanapagan pahane - vaja torni kividega
loopida".

 Aasta kindlustusseltsi plaadilt?
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151 - Pildiküsimus 8   +10 -1

 

Mis küla?  

152 - Kuula!   +10 -1

Kui mõtled välja, mis ühendab kahte salvestist,
tead täpselt, kuhu minna.

https://tinyurl.com/yasq99cl

https://youtu.be/wh1V-Jvj3J4

 

Mitu betoonposti on mäe seljakul lõkkeaseme
ümber kaares?

 

153 - Pildiküsimus 9   +10 -1

 

Mis köögivili see on, mida tee ääres
kasvatatakse?

 

https://tinyurl.com/yasq99cl
https://youtu.be/wh1V-Jvj3J4


KONTROLLLEHT SELTSKONNA NIMI
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