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VÕRUMAA III PÄEV

 +10 -1 301 - Rahvalaulik

 Nagu tol ajal paljud, oli ka tema kirjaoskamatu,
ent sellegi poolest, peetakse teda eepose
loojaks. Ta sai riigilt toetust, mis innustas teda
veelgi rohkem ja veelgi pikemaid värsse
looma. Tema järeltulijad on tuntud laulikud
tänapäevalgi. Tema mälestuseks on sünnikohta
üles seatud mälestuskivi ja kohalik vald annab
välja temanimelist preemiat.

 Vastuseks saada number teisel pool teed olevalt
postilt.

 +10 -1 302 - Laula mu laulu, helisev hääl

 "Kulbi ma upa, heidi herneht.
Ua külbi mustalõ mullalõ,
herne heidi hellä liiva pääle.
Näksi nä katsi kasuma,
Ütsi üles minema.
Nägünese, kuulunõsõ:
sai no katsi kasunus,
ütsi üles vinnünüs,
naksi nä katsi höistelemä,
höistelemä, võistõlõma,
kua sai no illos häiermile,
kua rikas ristikilõ.
Herneh sai illos häiermile,
uba rikas ristikilõ.
Uba sai kõdrolõ kõvõmbi,
herneh lakolõ laembi."

Loo autori sarnastele "tegelastele" püstitatud
mäletsusmärgi juurest saad teada..

 Kes elas 01.1925..06.2011? Vastus kirjuta
kokku.
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303 - Kui mägi suveseikleja juurde ei
tule...

  +10 -1

.. siis läheb suveseikleja mäe juurde. Pärimuse
järgi võtab just siit, pühast paigast, Jumal
taevasse minemist ootavad hinged oma vankri
peale. Kohalik külarahvas on künka tähistanud
puidust skulptuuriga, mille jalamile nüüd
ohvriande tuuakse.

 

Mis liiki puukoorest on sall?  

304 - Peatumine keelatud   +10 -1

Street-race on enamasti illegaalne võistlus, kus
oma auto võimsus proovile pannakse lootuses,
et politseile vahele ei jääda. Siin aga saab seda
suhteliselt muretult harrastada, kuna ühtede
võim siia ei ulatu ja teistel puudub huvi.. Nii
nagu kiirusekummardajatele kohane, on ka
sellel "võistlustrassil" peatumine keelatud!

 

Mis pikkusühiku tähis on trassi alguses oleval
kollasel sildil?

 

305 - Pildiküsimus 1   +10 -1

 

Mis aastaarv on bussipeatuse juures kivil?  
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 +10 -1 306 - Piiskopikivi

 Ammu-ammu, nii paari-kolmekümne aasta eest
võtnud külamehed kivi peal viina. Hea rahulik
koht võtta, naised ei tule segama. Kivi olnud
siis üleni samblaga kaetud. Viina võttes
hakanud mehed kivi samblast puhtaks kaapima
ja siis see aastaarv ja nool välja tulnudki.
Meestele tulnud mõte: kui on selline
aastaarvuga tähtis kivi, siis peaks tal ka nimi
olema. Mõeldud - tehtud: "Mis me talle siis
nimeks paneme?" - "Paneme piiskopikivi!". Nii
see Piiskopikivi siis saigi

 Kui pikk on nool?

 +10 -1 307 - Seitse

 Seitse on number, mis tihti esineb erinevates
uskumustes, pärimustes ja muinasjuttudes.
Näiteks "Seitsme maa ja mere taga", "Seitse
pöialpoissi", "Seitse ühe hoobiga", "Seitse
venda" ... Olgu nendega kuidas on, kuid
"Seitsme mäe" juures on 1,8km matkarada..

 Kes lasti pika keti otsa?

 +10 -1 308 - Taaskasutus 1

 Omal ajal kirjutasid Martti ja Piret nii:
"Eesti esimene proffesionaalne naishelilooja.
Tema auks on nimetatud Tartus ka üks
gümnaasium. Kui sa tead tema perekonnanime,
siis leiad ka Eesti kõrgeimad
liivakivipaljandid."

 Mitu lauda on silladekil?
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309 - Vaatetorn   +10 -1

Selle vaateotorni platvormi kõrgus maapinnast
on tänase seikluspäeva suurim. Torni tipus,
nagu ikka, lehvib lipp ja vaateplatvormil on
märgitud erinevatesse suundadesse jäävate
paikade kaugused. Muuseas, selle torni lipp
lehvib alati pärituult.

 

Mis on suurima ja väikseima kauguse vahe
täiskilomeetrites?

 

310 - Üks vana lugu   +10 -1

1928a Postimees kirjutas nii: "Suur
neljaharuline mänd, nimetaud "XXXXXX" asub
XXXXX sõdurite linnas, 2. div. õppekompanii
ja kaitseliidu barakkide läheduses. Sarnaseid
suuri puid on leida setumaal õige palju.
Nendega on ühenduses järgmine komme:
Surnu asetati peale pesemist laotsile, õlgedele.
Ööseks viidi need õled "XXXXX" alla, kus siis
palvetati ja surnule sellega taevateed
tasandati. Sarnane pruul  olevat mõnes kohas
veel praegugi tarvitusel. Pildil olev "XXXXXX"
kuulub kohalikule külakonnale, kes selle tänavu
maharaiumisele määras. Üks kohalik elanik
ostis selle külakonnalt ära, hakates selle juure
elamut ehitama, päästes sellega ühtlasi
ajaloolise puu."

 

Millega määrati tõenäoline vanus?  
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 +10 -1 311 - Keelatud, kuid natuke lubatud

 Siin asub üks loodus-õpperada, mis ieseeneset
polegi teab mis eriline ning rajal olevad
infotahvlidki ootavad hoolitsevat kätt.. Oleks ju
võinud selle väljagi jätta, kui PPA poleks
hiljuti üht kingitust teinud. Nüüd ongi raja
lõpus üks objekt, mis on äravahetamiseni
sarnane paljude teistega siin piirkonnas, ent
siiski eriline.
NB! Rajal võidakse nõuda isikut tõendavat
dokumenti!

 Kui suur on objekti ümbermõõt sentimeetrites?

 +10 -1 312 - Elu mitme piiri peal

 See küla on ristmikuga tänavküla, millel kolm
otsa: Alaots, Vool'aots ja Mõisniguots. Kuni
1920. aastate alguseni kulges läbi küla Petseri
ja Pankjavitsa valla piir selliselt, et Alaots
kuulus Petseri valda ning Mõisniguots ja
Vool'aots kuulusid Pankjavitsa valda. Teine
piir jagas küla selliselt, et Vool'aotsas elasid
riigitalupojad ning Alaotsas ja Mõisniguotsas
mõisatele alluvad talupojad.
Nii, nagu siinsetele küladele kohane, on ka
selle küla keskel tsässon, mille nimipühakut
peetakse naistekaitsjaks ja tervisepühakuks.
Sealt leiadki küsimusele vastuse.

 Mitu ruutu on ristil kolmnurkade vahel?
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313 - Taaskasutus 2   +10 -1

Omal ajal kirjutasid Tauno ja Jana nii:
"See Setomaa ridaküla olevat oma nime
saanud tsaar Peeter I-lt, kes käinud siin suviti
puhkamas ja randade ilu nautimas. Peeter I oli
Põhjasõja ajal samanimelise mäe vaatepunktist
ümbrust jälginud ja tänu sealt avanevale
kaunile vaatele külale nime pannud. 12,5
meetri kõrgusest vaatetornist avaneb vaade
kahele võõrale saarele ja teisele tornile, millest
valvsad silmad jälgivad iga teie liigutust."

 

Mitu astet viib torni tippu?  

314 - 3,14 Ameerikas   +10 -1

 

Kuhu minek on eluohtlik?  

315 - Originaal   +10 -1

Aeda trügida pole vaja!  
Originaal (ladina keeles originalis, prantsuse
keeles original) on algne, personaalne,
kaasasündinud või loodud objekt. Originaali
vastandiks võib olla näiteks mutatsioon,
koopia, reproduktsioon.

 

Mis on ülemine sõna sinisel ämbril?  
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 +10 -1 316 - Johannese pärand

 Ka see küla on läbi aegade olnud omamoodi
piiriala. Küla läheduses olev oja kujunes piiriks
Liivimaa ja Venemaa vahel. 1341 aastal peeti
külast veidi lõunas olevatel väljadel maha üks
suurimatest lahingutest Liivimaa Ordu ja
Novgorodi vägede vahel. 300 aastat hiljem
peeti siin Vene ja Rootsi riigi vahel
läbirääkimisi siinsete alade üle... Tuntuim on
aga siinne ohverduspaik. Usutakse, et kivil on
raviv toime, kuna sellel istus Ristija Johannes
ise. Kui panna haige koht vastu kivi, saab see
terveks. Tervendav mõju on ka kivi kõrval
olevast allikast väljuval veel... Eks proovige
järgi!

 Mitu lauda on silladekil?

 +10 -1 317 - Naiste lossi ime

Külastus on tehtud tasuliseks. 2€ inimene.
 Seda ehitist hakati rajama Maarja kuulutamise

päeval ning pühitseti Neitsi Maarjale, mistõttu
kutsuti seda "naiste lossiks". Läbi ajaloo on
selle üle mitmeid lahinguid peetud ning olnud
rootslaste, venelaste, poolakate valduses.
Siinne vaieldamatult kuulsaim sündmus, ime,
jõudis omal ajal isegi Rooma paavstini, kes
seepeale siia jõudnud palveränduritele 40
päevase patulunastuse lubas. Ehkki ehitisest
pole täna kuigi palju järel, käivad
palverändurid siin tänapäevalgi.

 Mis putukas tervitab trepil?
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318 - Uut ja vana   +10 -1

Aeg-ajalt tuleb elus ette olukordi, kus tahetakse
kellelgi "uut ja vana" näidata.. Siin ongi
mõlemad kõrvuti, üks uus ja teine vana.
Vanake olevat omataoliste seas mandri-Eesti
vanim.

 

Mis sidesõna on kaevu juures oleval kivil?  

319 - Pildiküsimus 2   +10 -1

 

Mis on sildile kirjutatud?  

320 - Seal, kus lõpeb...   +10 -1

See on väike tänavküla. Siin lõpeb nii
maismaa, Eesti Vabariik kui Euroopa Liit. Küla
servas asub keskaegne kalmistu, mille keskel
tsässon. Tsässona seinalt võib leida mitmeid
aastaarve, millest vanim tähistab selle
ehitamise aastat, ülejäänud renoveerimise
aastaid. Tsässonas aeg-ajalt teenistusi pidanud
preester tuli vanasti linnulennult ca 1km
kauguselt, nüüdne aga ca 5,5km kauguselt.

 

Mis täht esineb sildil enim kordi?  
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 +10 -1 321 - Püha Preestermärter

 Juttude järgi olevat selles kirikus teenistusi
peetud ainult vene keeles, mis kohalikele
suhteliselt raske mõista. Seepeale võtnud
iseteadlikud end kokku ja hakanud kohe
kõrvale oma krikut ehitama. Müürid said püsti
kuid kaugemale pühamu ehitusega ei jõutud.
Riigikord muutus ja sellest ehitisest sai
hoopiski sepikoda. Nii jäigi see pühamu siia
ainsaks.
Praegune, kivist kirik, on ehitatud eelmisest,
puukirikust, 20m põhja poole. Selle kiriku
pühak on põldude ja karjade kaitsja ning hinge-
ja ihulike haiguste ravija, pere heaolu ja õnne
hoidja. Tema mälestuspäeva tähistatakse 2.
augustile eelneval reedel. Muuseas, selle kiriku
elu-olus olulist rolli mänginud preester
kuulutati pühakuks.

 Mis tähed on Püha Preestermärtri hauakivi
küünlaalusel?

 +10 -1 322 - Rahvuslik geograafia?

 

 Mis liiki puu kasvab raami kõrval?



SUVESEIKLUS 2018

323 - Surematu Hirmunõtsk   +10 -1

Ühtede jutu järgi olevat selle silla ehitamiseks
kive raiunud poolakatest vangid. Kel tervis
tööle vastu ei pidanud, maetud kuhugi siia
lähedusse... Teiste teadmise järgi tahtnud
taganevad Saksa väed silda õhku lasta.
Vedanud siia tünnide viisi lõhkeainet, käinud
suur pauk - terve maa olnud auke täis, ent sild
täiesti terve. Surematu teine..

 

Vastuseks kirjuta number silla kohal olevalt
pisikeselt postilt.

 

324 - Hiiglaste org   +10 -1

Küsimuse muutus!!  
Siin orus võib kohata kahte hiiglast:
* ühel neist märgitud pikkuseks üle 46m, olles
sellega omasuguste seas lausa maailmas
esimene
* teisel aga pikkust 2m enam, ent see paigutab
ta esikohale Eestis, maailmas aga kaheksandale
kohale

 

Mitu cm on hiiglaste diameetrite vahe?  

325 - Pildiküsimus 3   +10 -1

 

Mis loom on hoone sildil?  
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 +10 -1 326 - Taaskasutus 3

 Kõige sobivamaks elupaigaks on talle
avamaastikud, mis vahelduvad
metsatukkadega. Lisaks sellele võib teda leida
ka soodes ja rabades, kuid mitte kunagi
suurtest metsamassiividest. See loom on
põhiliselt üksikeluviisiga ja küllaltki paikne.
Jahti peab ta peamiselt videvikus, kuid võib
seda teha ka päise päeva ajal. Jälitamise
korral on ta erakordselt ettevaatlik ja näitab
üles üllatavaid oskusi ajajate eest põgenemisel
ning jälgede segamisel. Meeltest on tal enam
arenenud haistmine ja kuulmine. Jooksuajal ja
erutusseisundis laseb ta kuuldavale katkendliku
haukumise, mis kõlab nagu klähvimine.
Kui sa tead millisest loomast on jutt, siis leiad
ka selle allika..

 Mitu horisontaalselt pulka on allika juures,
laudtee lõpus?

 +10 -1 327 - Sigadele pärleid

Avatud 11-17
 Omal ajal olnud siin sigala. Kuna pumbad

olnud tol ajal nõrgavõitu, ehitatud veetorn. Aeg
läinud, olud muutunud ja torn jäänud
kasutuseta. Tänaseks on torn leidnud sootuks
teistsuguse kasutuse. Kes soovib, võib koera
polkat proovida...
Tasub ka kohalikku elu-olu tutvustavaid stende
uurida - ühel neist on Trükikurat toimetanud..

Suveseikluse särk tagab tasuta sissepääsu.

 Mitu aastat enne kiriku õnnistamist asus
teenistusse Laine?
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328 - Mõisapreili puhkepaik   +10 -1

Mänd olevat üle 300a vana, ümbermõõt üle 5m
ja kõrgus 30m. Ladvas olnud põrand laua ja
istmetega, kuhu viinud trepp. Koht olnud
mõisniku jahiseltskonnale ja proua-preilide
jalutuskäikude puhkusepaigaks.

 

Mis liiki puudesalu on istutatud männist itta?  

329 - Pildiküsimus 4   +10 -1

 

Mis aasta on toksitud seieri kohale?  

330 - Veerevad kivid   +10 -1

Selle kivi lugu on järgmine:
Oaml aajl palnereund bludrooseijhut Flekis
tetemami, anilut väkie kviinkuk patisund vljäa.
Inmietsel on kidvie vatsu tetuad asutus - on ju
tgeemsit ikakgi jääjaa rnänuemetsgea,  mdia
jää vereeatund siia kaguetlet
skadninavaiamdaalet... Knua ütghei mõsiltikku
tveetiia klivie ei juatha ja inofthavel on
hväineund, siis ehk asbiatb õgie teotsea
lidemseil see:
"viisstesiepnuktkhakseaükeshakuuskuus
kkassetsiepnuktnelinlulkkasükhsea"

 

Mis lehtpuu kasvab kivi all?  
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 +10 -1 331 - Silmapesuvesi

 Silmi tuleb kolm nädalat kolm korda päevas
selle veega pesta ja vee peab igaks pesemiseks
võtma otse allikast. Koju varuks viidud vesi
kaotab oma ravitoime. Otsid õgest kohast, kui
"3,14 Ameerikat" jääb ca 3,2km ja "Veerevad
kivid" ca 5,7km kaugusele.
Teekond alikale läheb aia äärest, jäta auto tee
äärde.

 Mis liiki on allikale lähim suur puu?

 +10 -1 332 - Pildiküsimus 5

 

 Mis liiki on lähim suurem puu?

 +10 -1 333 - Pildiküsimus 6

 

 Mis küla?
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334 - Taaskasutus 4   +10 -1

Omal ajal kirjutasid Martti ja Piret nii:
Setomaal on igal külakogukonnal oma
traditsiooniline pühakoda kus küla kõige
vanem mees, pereisa või külavanem pidas
pühadel, mõnikord pühapäeval ning erilistel
sündmustel tunniteenistusi. Need kojad asusid
küla keskel tee ääres ja olid avatud kõigile.

 

Millises ilmakaares vaatab selle pühakoja uks?  

335 - Let's Make a Wall   +10 -1

The outcrop has been named after the mulder
village opposite. On the spot, the outcrop is
still called a masonry, but the beautiful river
basin is making the valley. The track descends
to the bottom of the valley and continues along
the river mouth in the forest forest, which is
characterized by the hops of the previously
presented hollows. A little underwater in the
marble can be a sign of beaver traces. In recent
decades, we have come to the forefront. In the
vicinity of the river, there is also a meadow and
an ointment.

 

"... HASSA MARIA" Mis on puuduv sõna?  
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 +10 -1 336 - Taevalikud ilu põrgulikus hauas

 Rahvas räägib Palo Gustast, kellele unes teada
antud, kust peidetud varandust leida. Raha tuli
otsima minna neljapäeva öösel kell üks Meeni
palu esimese teeharu pealt  ja mõõta seitse
rootsi mõõgatäit paremale. Mees tegigi nii.
Enne kaevama asumist aga sõitnud Vanakuri
mööda ja viinud kulla ära. Teadja  sõnanud, et
küllap  tuli Vanahalb  otse siinsetest haudadest,
need ju nii lähedal. Hea oli et Gustal hing sisse
jäi.

 Kelle nime ei tohi suhu võtta?

 +10 -1 337 - Objekti otsing

 Kui oled leidnud pildil oleva objekti, siis liigu
mööda teed umbes sadakond meetrit lõuna
poole. Sealt leiad mälestuskivi, millel fraas
"KELLE LÄBI XXXXX TULEB"

 Mis tuleb?
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338 - Vestle kiviga   +10 -1

Kümmekond aastat tagasi väitnud kivi uurinud
3 sensitiivi, et see kivi olevat väga tugev
ohvrikivi, kuid oma funktsiooni litsalt
unustanud. Seepärast soovitanud nad
pööripäeval küünal süüdata ja kiviga vestelda..

 

Valgete tähtedega tekst roheliselt viidalt  

339 - Pildiküsimus 7   +10 -1

 

Valgete tähtedega tekst sini-must-valgelt märgilt  

340 - Lihtsalt passimiseks   +10 -1

.. on püsttoend, mille ristlõige on ringikujuline
või hulknurkne ning on tavaliselt müürist või
sienast erladatud ning selle pind võib olla sile,
püstvagudega või spiraalvagudega.
Sünnikoduks peetakse Vana-Egiptust.
Tihtipeale lisatakse need ehitisele, et rõhutada
suursugusust ja võimsust.
Meid huvitavale objektile on neid lisatud viis.
Tegevus, mille tarbeks see objekt loodi, on
lihtsalt passimine. Selleks, et passides päris
igav ei hakkaks, on siia ohtralt
lugemismaterjali üles seatud.

 

Mitu liitrit vett mahutab tuletõrjeauto?  



KONTROLLLEHT SELTSKONNA NIMI
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