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Mehikeste tähendused:



IDA-VIRUMAA II PÄEV

 +10 -1 201 - Pildimäng minevikust

 

 Huvitav, mis puu all asub kooli mälestuskivi?

 +10 -1 202 - 4. klassi algebra

 Selle paiga on pühitsenud Vana-Vene ainus
naisvalitseja, kes tõi Venemaale ka ristiusu.
Pärimuse järgi olla tema paat Narva jõel
rännates ümber läinud, valitseja suutnud aga
kaldale ujuda. Pääsemise auks lasi ta rajada
pühakoja. Praegune kirik on ehitatud eelmise
sajandi alguses ja taastatud Eesti
taasiseseisvumise ajal.

 Korruta küla esmamainimise mälestuskivil
leiduva aastaarvu ristsumma kivil olevate
numbrite seast leiduvate algarvude summaga ja
esita tulemus rooma numbrina.

 +10 -1 203 - Mõisahärra ahvid

 

 Mitu noolt on mõisa vapil?
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204 - Pildimäng 1   +10 -1

 

Korduv sõna hoone ustelt?  

205 - Hej då   +10 -1

Selle legendi peategelaseks on tamm, mille
seeme sai mulda Nõukogude lööktööperioodi
viljakatel aastatel. Arhiivimaterjalide järgi võib
öelda, et meid huvitav tamm on üle 70 aasta
vana. Nagu tihti juhtub, jagus hoolt ja indu
väheseks ja nii jäigi tamm hoolitsuseta ja vajus
unarusse. Et mitte öelda metsistus. Eesti aeg tõi
uued suunad ja maa sai uue omaniku, kellele
tamm meeldis. Nüüd on tamm ilusam kui
kunagi enne ja rahvaski käib teda vaatamas. Ja
lõpuks võtsid ametnikuhärrad ta ka kaitse alla!

 

...kommerts?  

206 - Kati karu on läinud ära   

See metsade sees asuv kompleks oli Eesti
põlevkivikaevanduse objektide seas kõige
rangemini valvatud. Omal ajal sai siia ka
rongiga. Nüüd jätab kogu ala mulje nagu oleks
valve valvsus hetkeks raugenud.

 

Natüürmort suveseikleja, karu ja diivaniga
Suveseikluse FB lehel annab punkte. 
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 +10 -1 207 - 5917927346

 Ahju ja kaevu peamine erinevus on see, et kui
kaevust väljub sulgunud kaevandusse pressiv
vesi, siis ahjud on töötavate kaevandusšahtide
korstnad, kust ventileeritakse välja kõik
ebameeldiv ja kahjulik.

 Mitu sinist triipu on hundi varrukal?

 +10 -1 208 - Pildimäng 2

 

 Mis puu?

 +10 -1 209 - Tunneme neid tundeid jälle!

 

 Talveks vajalik, värava kõrval.
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210 - Detektoristi unistus   +10 -1

Neid tammepuid tuntakse siinasunud talu nime
järgi. Suurim neist on Ida-Virumaa jämedaim
omasuguste seas. Või oleks õigem öelda oli!?
80 aastat tagasi leidis kohaliku talu peremees
nende puude alt varanduse. Kündes tuli välja
pudel, mis sisaldas üle 6 kilo 17. sajandist pärit
hõbedast taalreid.

 

Beebipuu kivipost 89 juurest?  

211 - Pildimäng 3   +10 -1

 

Milline loodusobjekt siin oma otsa on leidnud?  

212 - A puuki teeme?   +10 -1

Kase talu asus ristteel, seda peeti maagiliseks
kohaks. Vanasti, neljapäeva õhtuti ja täiskuu
ajal käidi ristteel endale puuki tegemas. Kini
peremees käinud ka kahel korral proovimas,
kuid peas hakanud kohisema! Justkui kukuksid
puud peale ning mees jätnudki ettevõtmise
pooleli. Puuki tuntakse ka krati nime all. Usuti,
et peale kuradiga lepingu tegemist hakkab
käepärastest vahenditest tehtud nukk - puuk
oma peremehele varandust kokku tassima.

 

Loom pildilt?  
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 +10 -1 213 - 5917627317

 Arvatavasti on enamus suveseiklejaid üle rakke
serva piiludes Antsu juhiste järgi koju jäänud
nõidu loendanud. Kui kaev just parasjagu
keenud ei ole. Siinse kandi kaevud on veidi
teistsugused. Kindlasti mitte nii romantilised ja
populaarsed aga omamoodi põnevad kindlasti.

 Mitmest torust väljub vesi?

 +10 -1 214 - Arnoldi pajatused

 On tänapäeva kahetsusväärne tõsiasi, et
inimesed reisivad suure kiirusega ja
hulgakaupa, olgu lennuki, rongi või laevaga.
Seda teevad ka noored, kelle janu sotsiaalse
suhtluse järgi sunnib neid jätma oma
sotsiaalmeedia kontosid isegi vaatetornidesse,
nagu koer iga posti juures enda siinoleku
märgistab. Ikka selleks, et ka teised saaksid
matkarajal nendega oma emotsioone jagada!

 Millist sotsiaalmeediat kasutab Lana?

 +10 -1 215 - Pildimäng 4

 

 Mitu oranži postkasti?
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216 - Kelle saab obesest ja eeslist?   +10 -1

Kui ma oleksin vetevana, elaksin ma mingi
loogika järgi just seal! Sest just siit peaks
vähemalt tänasest alast kõige enam vett läbi
käima. Autoga saab kõige ligemale sirge keskelt
ära pöörates.

 

Mitu redelipulka on meremärgil?  

217 - Mesikäpp, va pagan!   +10 -1

Õigeusu tava järgi käiakse kadunukese haual
olulisi tähtpäevi tähistamas ja kostitatakse ka
lahkunut. Selle kombe raames jäetakse hauale
sööki ja maiustusi. Paraku ei ole õigeusklikud
teinud metsarahva seas piisavat selgitustööd ja
nii avastas selle kombe üks kohalik mesikäpp.
Arvates, et lahkunu enam rooga ei vaja, käib ta
järjepidevalt kalmistul head-paremat nosimas
ja vandaalitseb selle tegevuse käigus ka
haudade kallal.

 

Igaviku tööajavälise telefoni 3 viimast numbrit?  

218 - Kabelimats   +10 -1

Looduskaitseala servas asub sama nime kandev
külake. Samanimeline on ka järv ja RMK
lõkkekoht. Küla on tüüpiline väike tänavküla,
alla 10 suitsu. Seega ei tohiks suveseiklejal
tekkida raskusi leida üles WWII ajal hävinud
kabeli vundament.

 

Huvitav, mitu m2 on vundamendi sisepindala?  



IDA-VIRUMAA II PÄEV

 +10 -1 219 - Seal väikses aias...

 Siia ilmalikul inimesel reeglina asja ei ole. Väga
vähestel õnnestub nende müüride taha vaadata,
või siinset kirikut külastada. Austame meiegi
privaatsust ja piirdume vaid välise
kiibitsemisega.

 Mitu nurgatorni on hoonet ümbritseval aial?

 +10 -1 220 - Palju paaki mahub?

 Kui tead, kus pildilolev mees Suveseikluse
viimasel seikluspäeval esineb, mõtled välja ka
objekti, mille lähedalt leiad vastuse.

 Vähemalt mitu kuuli läks jänesest mööda?

 +22 -1 221 - Kohtumispaika ei muudeta

Eriti ebamõistlik on objekti otsida pimedas ;)
 Siin on kohtunud Eestimaa ja Liivimaa ja

Tartumaa ja Virumaa. Praegu kohtuvad siin Ida-
Virumaa ja Jõgevamaa. Aga ka Alutaguse ja
Mustvee. Kui Peipsi tahaks kohtumisele tulla,
peaks ta läbima vahemaa, mis muide, on umbes-
täpselt sama pikk, kui oli seda omaaegne Volga
autotehase Vazi verst.

 Kujund piirikivilt
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222 - Mitu astet on säilinud?   +10 -1

 

Mitu polti on seniidis?  

223 - Pildimäng 5   +10 -1

Küsimuse objekti leidmine võib osutuda
lehmade puudumise tõttu raskendatuks ja julge
seikleja jalad on puuke täis!

 

Tõlgi eesti keelde esimene sõna sirbi ja vasara
embleemi alt.

 

224 - Kunda, Klooga, Kukruse, Kiviõli, ...  +10 -1

Leia puuduv K ja mälestuskivi.  

EL riik samba jalamilt?  
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 +10 -1 225 - Ahoi, ristirahvas!

 Selleks, et teie oma jumalavallatute mõtetega
püha õdede pilgu alla ei satuks ja veelgi enam
patte oma nurjatule hingele ei saaks, läheneme
järgmisele objektile väljastpoolt. Hiiemäe
poolt! Ja seda seepärast, et kogu Suveseikluse
patupesas pole ühtegi sündsalt käituda mõistvat
tiimi, kes ristiinimesele sobilikul ajal ringi
kõnniks. Ei, ikka on vaja konnata ja laaberdada
varavalgest hilisööni võõraste väravate taga ja
oma imetegudega küla koeri ja süütuid
tütarlapsi hullutada. Hea kui mitte vagasid
nunnasid! Otsime kõige kõrgemal asuvat
väravat! Ja ei mingeid koerustükke! Vaatad,
loendad ja tuled viisakalt ära! Muidu saadan
sulle koleda vistriku kannika peale!

 Mitu rombi on jalgväraval?

 +10 -1 226 - Veepark

 Vabale seiklejahingele on vastukarva teadmine,
et nii mõnedki teed ja rajad on meie ees
suletud. Kui aastal 2005 said suveseiklejad
helesinise laguuni kaldal vaielda, kas see on
nüüd leelis või hape, siis päris sarnast kogemust
me pakkuda ei saa. Küll aga on settebasseinide
juures peaaegu sama äge ja kindlasti ka
ohutum. See neljakandiline bassein keset Ida-
Virumaad väärib kindlasti külastamist.

 Järves põhjapoolses servas asub
sisselaskemagistraal. Mis on selle Kirdepoolse
otsaplaadi laius Suveseikluse cm-tes?
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227 - Pildimäng 6   +10 -1

 

Mitu palgist lauda koos pinkidega on külaplatsil?  

228 - Ah et kus on konks?!   +10 -1

Legendi järgi raiunud vaenlased lahingust
väsinud Kalevipoja jalad põlvist saadik maha,
kui vägilane maganud. Kalevipoeg ajanud veel
põlvenukkidelgi vaenlasi kuni Kivinõmmeni
taga, seal aga lõppenud tema ramm. Vägilase
keha maetud siis Kivinõmme metsa. Kalmukivi
me otsimegi.

 

Mitu Suveseikluse sentimeetrit on
"KALEVIPOJA" lai?

 

229 - Pildinupumäng   +10 -1

 

Esimese keldri kohal asuv ruum?  
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 +10 -1 230 - Tea kas on ikka?

 Nii nagu nõukaajal peeti meile kalliks Leninit,
peame me nüüd kalliks vabadust.
Vabadussõjale pühendatud mälestusmärgi
leiame igast võimalikust ja ka võimatust kohast.
Ka selle koha mehed avastasid ühtäkki, et neil
puudub nimetatud sammas ja hakkasid kiirelt
samba tarvis raha koguma. Raha kogumise
käigus paisus ka mõte suuremaks ja nii tehti
mälestusmärk kõigile vabadusvõitlejaile!
Killumetsa järgi on tegu ainsa sel sajandil
püstitatud ja seega ka kõige uuema vabadussõja
mälestuskiviga.

 Pikim sõna monumendi aluselt?

 +10 -1 231 - Kõnnumaa

NB! Maja on ootamatult lukku pandud. Diivan
on sinine. PALUN SULGE LAHKUDES
KINDLASTI VÄRAV!

 Tavaline rohenäpp näeb oma töö vilju kiirelt.
Juba mõne kuu või hiljemalt paari aastaga.
Siinse aia kujunemine on aega võtnud kauem
kui keskmisel suveseiklejal vanust on.

 Mis värvi on diivan?

 +10 -1 232 - Aitab, miks ta's ei aita!

 - "Sõitsin naisega püha allika juurde ja
palvetasin seal mitu päeva!" räägib üks sõber
teisele.
- "Noh ja kuidas mõjus?" uurib sõber.
- "Ei midagi," ohkab sõber. "Mingit imet ei
juhtunud. Sõitsin sama naisega jälle koju
tagasi"

 Mitu taevasinist keraamilist plaati on
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basseinikese põhjas?

233 - Kuidas teha mälestuskivi?   +10 -1

Kes ütles, et mälestuskivi valmistamine on
kallis? Paberist šabloon, pudel aerosoolvärvi ja
voilaa! Kohalike arvates tähistab kivilolev
aastaarv kõrvaloleva settebasseini valmimise
aastat.

 

Mitu suveseikluse sentimeetrit on kaevandus lai?  

234 - Tamme viimane ohver   +10 -1

Kui kõik suveseikluse puud samas tempos otsa
lõppevad, nagu meil tänasel teekonnal paistab,
pole kolmandal ringil enam ühtegi puud
vaadata. Siinse puu juures tekib küsimus, et
kust leitakse see pagan või uskmatu saemees,
kes selle puu kallale julgeks minna, kui see
palveränduritele ohtlikuks muutub.

 

Mitu kuldset teravikku on tamme ümbritseval
aial?

 

235 - Ristiisad   +10 -1

Vahel annavad majutusasutused
numbritubadele nimed seal ööbinud kuulsuste
järgi. Eelmisel aastal said kaks siinset ruumi
nimeks Malmsteni magala ja Andersoni
apartment.

 

Mitu betoonist valget muna kaunistavad
spordihoone treppi?
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 +10 -1 236 - Kollane härg mää pääl, sarv pääs

 Kahtlemata on Eestis inimesi, kes tunnevad
kirikuid vitraažide järgi. Kas ka suveseiklejate
seas selliseid on, saame kohe teada.

 Millist külmaainet kasutatakse kiriku kütmisel?

 +10 -1 237 - Mälestus möödunud ajast 

 Sellest ajast on möödas küllalt palju aastaid, kui
meie maal ei olnud ei autosid, ronge ega rattaid.
Veel vähem tehti tollal pikki matku nagu
tänapäeval üsna tihti näha saab. Aga sellest
polnud lugu, sest upsakas poiss sõitis külast
külla. Vahel viis tema tee ka linnast linna. Tal
oli soe kasukas üll ja habe härmas. Tasuks sõidu
eest ootas teda vahel suudlus, vahel hõberaha.
Aga kui hobu puhkas, võeti külmarohtu ning
sõit läks peagi täies hoos jälle lahti.

 Mis oli sulase liikumise nõutav kiirus? ... km/h?
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238 - Pildimäng 7   +12 -1

 

Mida tahab ta küll teile öelda?  

239 - Rutates pühapaikadest mööda   +10 -1

 

Lähim puu lõunas?  

240 - Kohalik aktiiv   +10 -1

7 aastat tagasi käis kellestki läbi
aktiivsuspuhang ja valla külakivide juurde tehti
toredad triibupingid. Pahatihti kipub aga kõik
kaunis unarusse jääma. Siin põllu keskel künkal
võidki jalga puhata ning mõtiskleda ajalise ja
ajatu üle.

 

Mis põõsas on kivi kõrval?  



IDA-VIRUMAA II PÄEV

 +10 -1 241 - Pilditaibumäng

 Mälestuskivi juurest, mis Su siia juhatas,
paistab teinegi kivike. Kui võsa pole liialt
suureks kasvanud!

 Mitu O tähte leiad teiselt kivilt? Aga vastama
pead kose juures ;)

 +25 -1 242 - Pähklist sai käbi

Siin liikudes peab kaasas olema isikut tõendav
dokument!

 Kala leiad käimla ja infostendi vahelt tamme
otsast!

 Lühim sõna puu otsas rippuvalt kalalt
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243 - Pildimäng   +10 -1

 

Mitu cm3 on monumendi ehitusel kasutatud
tellise maht? Ümarda kümnelisteni.

 

244 - Kaardimäng   

Kaardil märgitud kohas näed vaigutuslanku.
Õigemini küll mõnda puud, mis sinna püsti
jäetud. Kuivõrd metsas pole midagi tarka
küsida ja sul kindlasti juba kibeleb, siis ...

 

... valge-kollase(rohelise) tähistusega puu juures
(ja ainult seal!) on see koht, kus saad
rajameistrile tasuta ja ohuta öelda kõik, mis
hingele kogunenud on. Püsi Twitteri piirangus! 

 

245 - Kolm õde   +10 -1

Kollast puukirikut väisates, möödud ristist.
Kokku on sarnaseid siinkandis kolm. Järgmised
avanevad peale esimesele vastamist.

 

Mis puu kasvab kivi kõrval?  
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 +10 -1 246 - Kui Arno isaga koolimajja jõudis...

Autoga heinamaal sõitmine KEELATUD!!!
 ... oli sellest ainult mälestuskivi järgi jäänud.

r=~1,25km
Sulle öeldakse, kui on õige aeg!

 Pikim sõna kivilt?

 +10 -1 247 - 99. lugu

 

 Automark pildilt?

 +10 -2 248 - Jälle see Vanapagan

 Kui siit mitte väga kaugel olev asula sai oma
nime Vanapagana kiuslikkuse tõttu, siis see
asula tema arguse tõttu. Jäetud kord Vanapagan
ühest suurest laevast maha (sest ta polnud ei
lind ega loom; ja ilmselt oli seal veel üks
põhjus, mis täna kõlaks poliitiliselt väga
ebakorrektsetena). Hukkumisest päästiski see
kuiv küngas!

 Laululava juures on lipumast, mille kõrval
kasvab suveseiklejate üks lemmiklill. Mis lill see
on?
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249 - Müüa eramu koos krundiga   +10 -2

Piirkonnas on privaatsed ja optimaalse
suurusega eluasemed, palju rohelist keskkonda
ning hea infrastruktuur. Kõik krundid on
kõrghaljastusega. Valikus on igale maitsele
sobilikke krunte - kahe- ja ühehobusekohti ning
ka käsitöölistele sobilikke eluasemekohti.
Sarnane looduslähedane stiil hoonete välimuses
tagab piirkonna hoonete üldise maitseka
väljanägemise. Tüüpprojekti järgi on igale
krundile ehitatud koosehitised, mida on soovi
korral võimalik hiljem ise laiendada. Piirkonda
rajatakse tervikliku taristuga asundus. Kõik
eluks vajalik on käe-jala juures: kool, arst,
veterinaar, ämmaemand, konstaablipunkt jne.

 

Esimese kooliõpetaja perekonnanimi?  

250 - Usutüli tagajärjed   +10 -2

Kui koguduse liikmetele tema poolt peetav
jutlus ei meeldi, siis...
Muideks, just sealsamas mäes sees asuvad
muuhulgas Tallinna linna võtmed ning ühe teise
linna varemed. Kuidas need võtmed sinna said,
ei tea keegi. Aga linna varemed on seal
Vanapagana kiuslikkuse pärast (nagu ikka!).
Vanatühja tegutsemisest on ka see asula omale
nime saanud. Meie läheme sinna mäele!

 

Mitu kaarja ülaosaga aknaava on uuel kirikul
vanaga võrreldes rohkem?

 

251 - Kangelasvennad!   +10 -2

HÄÄD UND!  

Kivilt saad teada, mis linna kangelasvendadest
jutt käib?
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 +10 -2 252 - Ida Virumaa kultuurseim paik

 Jah, täpselt nii! Rikkaim polnud ta siis ega pole
ka praegu. Kuid kodukultuur oli kõrge. Ilmselt
oli põhjuseks asula eraldatus, mis ei lasknud
linnamaitsel võõrkehana sisse tungida ning
algupärast lagastada, vaid võimaldas kodudel
rahulikus tempos moe muutumise ning
progressiga kohaneda. Vähemalt arvas nii üks
kuulus kirjanik. See sama kirjanik pani muu
hulgas tähele, et pea iga maja katusel oli
raadioantenn, nii et massikultuur ka sinna kohta
oli jõudnud – majaperemehe orelimängu sekka
kostub raadiost tulevat popmuusikat (nagu
näiteks mustlasmuusika). Täna on eraldatus
oluliselt väiksem (isegi teed on asfalteeritud),
kuid kas see kasuks on tulnud, pole kindel.
Viimane kool pandi sel aastal kinni ning
lasteaias on 14 last.

 Kohalikult mälestusmärkide kogunemisplatsilt
leiad ühe korduva eesnime (infotahvel ei lähe
arvesse). Mis see on?

 +10 -1 253 - Ainult loodushariduslikul
eesmärgil

 

 Mis suureleheline püsilill kasvab betoonkastis?
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254 - Kõht on tühi   +10 -1

Kui Peeter ja Oleg teineteisega kohtuda
sooviks, oleks see mälestuskivi nende teekonna
peal umbestäpselt keskel.

 

Rõivavabrik kivilt?  

255 - Siin läheb tiba aega...   +10 -1

Selle, Ida-Virumaa kõrgeimal asuva Lutheri
kiriku ümbruses on palju erinevaid
mälestuspinke, kus väsinud suveseikleja oma
hinge eest hoolt saab kanda. Samas alevikus
asub ka legendaarse Eesti korvpallikoondislase
korvpallikool.

 

Ja une pealt tuleb lill kiriku ukse eest!  

256 - Kaugel külas   +10 -1

Kui tee tundub autole karm, võta mõistusega!  
Teatud reservatsiooniga võib öelda, et kasutades
selle küla nimelist sõnaliidet, näitame objekti
allumatust tegevusele või subjekti
mittetoimimist. Selles külas on ka
samanimeline oja ja järv. Elanikke viimase
rahvaloenduse järgi vaid kaks. Kooli
mälestuskivi sümboliseerib kogu küla saatust.

 

Mis ametimees oli Eduard Melder?  

257 - Pildimäng 8   +10 -1

 

Ujuvvahendi pikkus meetrites?  
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 +10 -1 258 - Kunstizaalis!

 Fotonäitus, mida me kindlasti külastama
peaksime, ei jäta külmaks isegi kunstikaugeid
inimesi. Olgu see sild metsapunktide ja kultuuri
vahel. Ekspositsioon on kohaliku mehe töödest,
mis on tunnustamist leidnud loodusfotode
võistlustel või avaldatud ajakirjades.
Omapärane on ka kunstisaal ise - 4 meetrit lai
ja oma 20 meetrit pikk soolikas. Huvitav on ka
see, et seal ei ole ühtegi akent ega ka mitte
elektrit, ometigi on päevasel ajal kunst piisavalt
valgustatud! Selle leidmine ei tohiks valmistada
raskusi, seda enam, et tegu on Rannapungerja
kandi ainsa püsiekspositsiooniga fotonäitusega.
Suveseikluse särgiga on sissepääs tasuta. Näitust
külastada on sedapuhku lubatud kuni varajaste
hommikutundideni.

 Mitu ämblikku leiad fotodelt?

 +10 -1 259 - Silmad kõõrdi!

 Selles, tänase ala ühes pindalalt suuremas külas,
on äge külaplats. Sellist pole sa veel näinud!
Kaks mälestuskivi on ka!

 Mitu korda esineb sõna ROOSTOJA kahe kivi
peale kokku?
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260 - Selle daami nina ees ...   +10 -1

... mälestame sõjameest.  

Mitme teeplaadi laiune on sambaesine plats?  

261 - Mu elutee okkane rada   +10 -1

Selles külas on sündinud end üheainsa lauluga
paljude eestlaste südameisse laulnud mees. Aga
alustagem Boris Kõrverist. Ilma temata oleks
too üle 50 aasta ühes ja samas teatris töötanud
mees jäänud rohkem tahaplaanile. Meie otsime
sellest külast kooli mälestuskivi. Kool, muide,
oli omal ajal ainus siinse kandi talurahvale
mõeldud kool.

 

Suurim number raamatust.  

262 - Ristsõna matkateele   +40 -1

Matkaraja esimese kilomeetri peal leiad
metsavahi infostendi. Vastates küsimusele, saad
vastuseks ristsõna küsimuste lüngatäited.

 

Mitu akent on kooguga kaevu pildil?  



N
uputam

ist m
atkarajale

_____________________ boonus

__________________ tuntud loomaraamat

Leivu kihistu ______________________ kivim

___________________ keha

___________ elutsev putukas

Lind kes suudab _____________ kõndida

Eesti suurim ______________
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KONTROLLLEHT SELTSKONNA NIMI
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