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JÄRVAMAA I PÄEV

 +10 -1 101 - Madu valvab

 Puurimisega tasub olla ettevaatlik. Eal ei tea,
kuhu augu sisse teed, mida tabad, või mis sealt
välja tuleb! Ühe puurimise tulemust käivad
tuhanded inimesed tänapäevani vaatamas,
pudelid ja kanistrid kaasas. Nii ka meie.

 Mis on toru sisemine läbimõõt sentimeetrites?

 +10 -1 102 - Lähme ringiga

 Vältimaks olukorda, et suveseikleja saaks
öelda: "Häh, seda ma tean!", alustame selle
legendiga vähe kaugemalt. Kui mõtled välja
pildiloleva skulptuuri autori, leiad temalt ka
meie tänases alas asuva teose, mida väisamegi.

 Autori amet kivilt?

 +10 -1 103 - Mõni mõis

 Läänemerre suubuvatest jõgedest on see
suurima vooluhulgaga. Jõe suudmes asuv linn
jagab jõe suudme kaheks haruks. Meie nii suurt
ampsu ei võta ja rahuldume samanimelise
kanaliga, mis otsitava mõisa lähistelt alguse
saab.

 Mitu aastat oli Arvo direktor?
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104 - Siin on 5G-d ikka ropult   +20 -1

Siinsekandi kõrgeim punkt toob külastajaid nii
talvel kui suvel. Aga kui siin diskoks läheb, on
see näha isegi Tallinnast. Ehk ongi targem
siinne külastus jätta pimedale ajale, et
valgusmängu oma silmaga kaeda. Vastuse saad
merepinnast ~130 meetri kõrgusel Eriku pojalt.

 

Kust vaatab Jänedale?  

105 - Pildimäng   +10 -1

 

Sõidukile on paigaldatud ühe autotehase
modifitseeritud embleem. Mis autotehas see
algselt on olnud?

 

106 - Kõrtsist koju!   +10 -1

Matkaradade puhul ei tea kunagi ette, mida teeb
ilm. Kas on lämmatav kuumus ja kihulased või
sajab vihma ja müristab. Rajal jalutades kujuta
ette end talvisesse aega, kus lund tuiskab ja on
pime aga astuda tuleb. Nii mõistad ehk
paremini meie kirjanduskangelaste eluolusid.
Et matkamisel veidi lisategevust oleks, täida
tööleht ära.

 

Mitu Suveseikluse sentimeetrit on torni külge
kinnitatud laudsildi pikkus?
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107 - Pildimäng   +10 -1

 

Mitu piklikku ava on hoone allservas vasakul?  

108 - Kolm tomatit   +10 -1

Kui küsitakse Eesti kõrgeimat ehitist, teab
lapski, et see on Tallinna teletorn. Aga kui
küsitakse Eesti kõrgeimat rajatist, leiab selle
meie tänasest päevast. Igal juhul ei tasu neid
kahte omavahel segi ajada! Muide, kas Sa tead,
kelle hüüdnimi on pealkirjas?

 

"Kolme tomati" esimene telefoninumber sildilt?  

109 - Ainult omal vastutusel!   +10 -1

Ole ettevaatlik!!! Mäel on lahtised augud ja
šahtid, kuhu sa sisse kukkuda ei taha!

 

Selle, Järvamaa väidetavalt kõrgeima punkti,
võtsime me plaani ainult seepärast, et siia on
lahe autoga üles kihutada nii, et naised kiljuvad
ja lapsed näost valged on. Ja teist korda saab
nad karjuma, kui teiselt poolt alla sõidad!
Siiski soovitame kirjeldatut sooritada ainult
neil, kes peast vähe ohhoo on ja sääraseid
vägitükke ennegi teinud, elik omab autot, mis
selle triki vastu peab.
Mõistlik inimene läheb vajadusel üles jala ja on
ka õnnelik.

 

Viltuse kaevukaane diameeter Suveseikluse
detsimeetrites, ümardatult.
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 +10 -1 110 - Kas sa linnaseid tood?

 Kui täna juba mainitud autori laulusalm kutsub
noort ja tugevat meest ringi vaatama, kive
teritama ning aknaid puhastama, siis siia on see
noor ja tugev mees oma tee leidnud. Samuti on
leidnud tee tema juurde ka rahvas, kes tuleb pea
alati rõõmuga, sest tegu on ainsa omasuguse
töötava eksemplariga, vähemalt Mandri-Eestis
küll.

 Kolhoosi nimi?

 +10 -1 111 - He/she wants ...

 Kas mäletate veel seda auhinnatud reklaami,
kus mees avab külmiku, võtab pudeli ja ... lööb
jalaga külmiku ukse küljest ära. Või naine
hüppab kahe jalaga praeahju ukse küljest? Või
ema lööb lapse rula läbi pesumasina luugi. Kõik
need lõppesid ühe kindla lausega.
Nüüd peaks olema selge, kuhu allikatele me
minema peame.
Ahjaa, kohapeal saavad lapsed väikese
parvesõidu teha.

 Naisenimi pingilt ja aastaarv tuulelipult
kokkukirjutatuna?

 +10 -1 112 - Veel üks mõni mõis

 

 Opman, junkur, inspektor. Kes on loetelust
puudu?
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113 - Sõduriks ei sünnita   +10 -1

See kivi on püstitatud, mälestamaks kahte
sõjaväelast. Üks neist jõudis Poola rindel välja
teenida pataljoniülema pagunid, kuid samuti on
ta jäädvustanud end meie kultuurilukku
sõdurielu kirjeldavate jutustustega. Teine sai
aastal 1900 mereväe reservlipniku auastme,
seejärel lõi mõned aastad hiljem Liverpoolis
Eesti-Läti Laevasõidu agentuuri; samuti jõudis
ta olla nii Kanadas talunik kui ka asutada
Rahvuslik-Vabameelse partei.

 

Külmkapi mudel?  

114 - Pildimäng   +10 -1

 

Kes on paremal tänulikud?  

115 - Mets on kõrge, mets on kuri   +10 -1

20. sajandi alguses sündis 8-aastase vahega
Eestimaal kaks poisslast, kellest said
nimekaimud. Erinev oli nende elusaatus. Ühest
sai maailmameister ja ta elas kõrge vanaduseni
Otepää kandis, teine tapeti hävituspataljoni
poolt Kautla metsades. Tema mälestuskivi on
kohe tee kõrval.

 

Mitu Suveseikluse sentimeetrit on mõõga pikkus?  
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 116 - Karjapoiss Matu mättad

 Kui Andres tahtis kraavide vett jõe poole lasta,
ehitas Pearu piirikraavile tammi ette ja ujutas
sellega üle Andrese karjamaad ja hobustekopli.
Õnneks oli Andresel julge karjapoiss Matu, kes
tammi ära lammutas. Tammi lõhkumine tegi
aga Pearu väga kurjaks ja too hakkas Matut
taga ajama. Matu aga oli kerge ja kiire ja
hüppas mättalt mättale samas, kui Pearu nii
mõneski kohas porri kinni jäi.

 Proovi sinagi Matu kombel mättalt mättale
liikuda. Filmi oma sooritus ja pane video
Suveseikluse FB gruppi üles. Vastuseks saada
raja läbimise aeg sekundites. Aeg läheb käima
esimesele kiigele astumisega ja sulgub viimaselt
mahaastumisega.

 +10 -1 117 - Pildimäng

 

 Mitu kollast kurikat on nöörkeeglil?

 +10 -1 118 - 100 - 16

 Need RMK poolt Eesti 100. sünnipäevaks
tehtud kingitused on Suveseiklejatele ikka tee
peale jäänud ja jäävad ka edaspidi.

 Pikim sõna käsitsikirjutatud tekstis?
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119 - Ütled lehm, mõtled piim   +10 -1

Eesti on roheline riik ja igasugu puiesteed ehk
alleed ei ole kellelegi uudiseks. Meil on
tamme-, pärna-, kase-, vahtraalleed, Estonia ja
Vabaduse puiestee, isegi autovabaduse puiestee.
Aga Piimapukkide Puiestee (PPP) oleks palju
ägedam bändinimi kui Sõpruse puiestee.

 

Mille kinkis riigikogu?  

120 - Taaler, penn ja kross   +10 -1

Selle kabeli ajalugu uurides veetis rajameister
pikalt aega Genis, lootes leida tõendust oma
kõrgest soost päritolule. Aga tühjagi! Mats
matsirahva keskelt! Siiski loob paruni meelitav
epiteet rajameistri poole pöördumisel vihjete
küsimisel täna soodsama pinnase. ;)

 

Bodo sünniaasta?  

121 - Pildimäng   +10 -1

 

Sõna laululava alumiselt servalt?  

122 - Maalimeistri   +10 -1

Seda muuseumit enam ei ole. Õigemini see
kolis. Küll on aga ristmiku kõrval alles hoone ja
silt, millelt eelmise Järvamaa Suveseikluse aegu
küsimus küsiti. Taaskasutame seda!

 

Maalri perekonnanimi?  
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 +10 -1 123 - Mina sidusin mind kinni

 

 Mis aastal toimusid võtted viimati Järvamaal?

 +10 -1 124 - Punk on põhiline

 Järgmist mõisa otsime samanimeliste isikute
järgi, kellel pole küll mõisaga teadaolevalt
mingit pistmist, kuid legendi sobivad nad igal
juhul.
Esimene on ära mainitud nimekaimuna Apelsini
populaarses laulus. Tema pojapoeg aga on
kurikuulus riigikogu liige, kes valmistanud
peavalu teiste hulgas ka Prantsuse
eurosaadikule.

 Milline rekreatsiooniasutus asub hoone
tagaküljel?

 +10 -1 125 - 14 aastat noorem Carolina küsis:

 Ühes kohas, mille ladinakeelne nimi tähendab
suursugust, kõikehaaravat, juhtus eelmisel
sajandil traagiline lugu: saksa apteekri poeg sõi
tooreid mooniseemneid ja suri sellesse
tohutusse narkoannusesse. Praegu meenutab
seda aastakümnete tagust sündmust hauakuju
väikesest poisist moonidega.

 Mis aastal too õnnetus juhtus?
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126 - Vähe omamoodi   +10 -1

Kelles vaatetornid hirmu tekitavad, võib siia
torni julgelt ronida. Esiteks, on see ainult 12
meetrit kõrge ja mis veel olulisem - see ei saa
ümber minna - füüsika ei luba! Iseasi on see, et
kui tavaliselt saab vaatetornis imetleda kauneid
vaateid, siis siin on mets vaatlejale tünga teinud,
mistõttu me seiklejat esimese hooga ronima ei
sunnigi! ;)

 

Mitu aastat me enam siia ei tule?  

127 - Üle piiri   +10 -1

Nüüd võtame ette ühe veetee, mida mööda saab
läbida tervelt 4 maakonda. Kahe maakonna
piiril asub äge looduskaunis pais, mis on
märgitud kohalikuks huvipunktiks. Kui juhtute
saabuma veeteed mööda, soovitavad jõe
läbimise juhendid kanuu kindlasti kalda kaudu
ümber viia, sest paisust allasõitmine ei ole
kanuule tervislik.

 

Mitu meetrit on Pudukülla?  

128 - Pildimäng   +10 -1

 

Tuletõrje veereservuaari maht
kuupsentimeetrites?
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 +10 -1 129 - 14 aastaga pole midagi muutunud

 Mõisapargis on tiikide ja kanalite süsteem, mis
on ühendatud mõisa läheduses asuvate võimsate
allikatega, mis on andnud mõisale tema
saksakeelse nime. Praegune omanik on mõisa
renoveerimise väga suurelt ette võtnud, kuid
töödega veel väga kaugele ei ole jõutud. Võib
vaid ette kujutada kui võimas tulemus olema
saab.

 Mitu akent on mõisa esiküljel? Kinnimüüritud
auke ära loe.

 +10 -1 130 - Pildimäng - Meie Rei

 

 Hoone ehitamise aasta?

 +10 -1 131 - Große Überraschung

 Head lapsed kasvavad vitsata! Albu lapsi hakati
meie otsitavas mõisas aga koolitama juba 1719.
aastal. Teadaolevalt on tegu vanima mõisaga
Järvamaal. Enne Liivi sõda Liivi ordu, siis
G2A, siis loendamatu hulk tüüpe, kelle nimed
on Wikipedias kenasti üles loetud. Aga meie
jaoks on oluline, et siit avaneb lisaks päris mitu
küsimust!

 Sõna süvistatud reljeefilt?
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132 - Järvemuusika   +10 -1

Siin toimus 10 aastat omapärane kontsert, kus
keskseks instrumendiks oli klaver ning laulsid
meie armastatuimad lauljad. 2017. aasta 12.
augusti torm tekitas külale suuri kahjustusi ja
tollane kontsert jäigi viimaseks. Järve ääres on
ka mõis, mida lähemalt uurime.

 

Milline aastaarv asub aiavaaside vahel?  

133 - Loogikaülesanne (meestele!)   +10 -1

Siin külas on kõik selge ja lihtne. Surnuaed
asub Surnuaia teel ja meie otsitav mälestusmärk
asub ...

 

Mitu kuuske kasvab mälestusmärgi taga rivis?  

134 - Pildimäng   +10 -1

 

Melany kaaslane?  

135 - Need, mida täna pole olnud ...   +70 -1

... aga ilma milleta me ka ei saa! Seekord teeme
ülesande raskemaks ja põnevamaks ristsõnaga.
Ahjaa, nutikas täidab ristsõna pigem objektist
enesest kaugemal.

 

Tähed kollastest ruutudest?  



Kaupmehe eesnimi

RISTSÕNA
1

2

3

4

5

6

Kuulsa arsti eesnimi

Mitu jõhvi on sõjaratsu sabal (sõnaga)? 

Lähiaastatel 
maetud Saksa 
koloneli eesnimi

NB! küsimused ei ole järjekorras

Kunstniku eesnimi

Parun Schillingi eesnimi

1
2
3
4
5
6
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136 - Reo, kreenis!   +10 -1

Tegus mees. Esimene looduskaitseinspektor.
Ehitas loomaaeda. Korrastas loodus- ja
muinsuskaitseobjekte, looduskaitsealasid. Uuris
neid, mida tänases alas on palju. Ühed neist
nimetati tema järgi. Nüüd on sealkandis ka
matkarada.

 

Raja lõpus on "ringtee". Mitmest palgist koosneb
selle käepide?

 

137 - Aga see palgist sara?   +10 -1

Vanaaja Järvamaa inimesed põdesid nähtavasti
kerget suurusehullustust. Sest selle kiriku ees
seistes on raske uskuda, et tegu on Järvamaa
väikseima kirikuga. Millised need suuremad siis
veel on?

 

Mitu Johannest leiad vabadussambalt?  

138 - Taaskasutus   +10 -1

Pärimuse kohaselt olla kivil nutmas ja oma
rasket saatust kurtmas käinud orjad, kelle
pisarad uuristanudki kivisse arvukad lohud.
Pajatatakse ka, et tänaseni võib mõnikord öösel
kivil valgeid kujusid tantsimas näha.

 

Mis tosin?  

139 - Taaskord madin mõisamaadel   +10 -1

Mõisa ümbruses toimus 1918. veebruaris
kohalike punaste ja pealetungivate sakslaste
vahel verine lahing, mis lõppes punakaartlaste
lüüasaamisega.

 

Kui suur on seda lahingut kujutaval monumendil
kujutatud käte ja jalgade summa?

 



JÄRVAMAA I PÄEV

 +10 -1 140 - 18 58 1818

 Ei, see ei ole koordinaat vaid hoopis
strateegilised andmed ühe harrastuse objekti
kohta, milles saad kätt proovida isegi
laagriplatsil. Teadaolevalt on Suveseiklejate
seas selle ala harrastajaid tublilt palju! Ja üks
tulihingeline harrastaja ei jäta oma
mängukomplekti Eestis rännates kunagi maha.

 Mitu ketti ripub nr. 2-s?

 +10 -1 141 - Tagasi kooli

 Nüüd on võimalik teha eelmisel aastal halvasti
läinud algarvude kontrolltöö vigade parandus.
Leiame 15. algarvu ja läheme laagriplatsilt
niipalju kilomeetreid kirdesse, endise kooli
ette, kus asub üks unarusse jäänud mõis.

 Algarv kivilt?

 +10 -1 142 - Tunne ajalugu!

 Otsi üles mõni Suveseikluse saurus ja uuri talt
välja, kus sellise särgiga suveseiklejad omal ajal
ööbisid. Vot sinna kõrvale vaatetorni minegi!

 Mitu suveseikluse sentimeetrit on lipuvarda
ümbermõõt?
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 +10 -1 143 - Pitsatu

 Kae pilti kõrvallehel.

 Annode vahe kabelilt?

 +10 -1 144 - Siil, raisk, respekt!

 Nüüd kae alumist pilti.

 Сколько дней до приказа?

 +10 -1 145 - Pihelgas on mälestus

 Napilt 3 kuu pärast avatakse mälestuskivi
omakandi luuletajale, kelle nimeline
luulevõistlus on ligi kaks aastakümmet siinse
kandi luulehuvilisi heas mõttes pinges hoidnud.
Tema sünnikoha tähistava kivi juurde
suundumegi.

 Mitu marja on kivil?

 +10 -1 146 - Pildimäng

 

 Mitu lille on väraval?
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147 - Kuidas te julgete?! Muzeaalis!?   +10 -1

Tegelikult võib siin museaaliumis end vabalt
tunda ja isegi mõnel eksponaadil turnida.
Lastele vaatamist, vanameestele nostalgitsemist.
Ülejäänud võivad ümberkaudseid punkte võtta,
sest meestel läheb nüüd aega! ;)
Suveseikluse särk tagab prii sissepääsu.

 

Leia üles Priit Tallinna Liiva depoost.
Registreerimisnumbri kolm tähte?

 

148 - Käi siin paljajalu!   +10 -1

Nii nagu eluski, on siin tähtis leida õige rada!  

Mitu tennisepalli leiad rajalt?  

149 - Ära näpi minu õllet!   +10 -1

Ükskord kaugel ajal Pulliveere talu sauniku
peres sündis Kevin-Adam-Christian, kes võttis
omale kauni naise - naabertalu Christiine-
Pauliine-EevaLotta, kellel oli rangelt keelatud
mekkida toa nurgas parajasti käivat õllepruuli.
Ühel päeval sirutas ta siiski käe keelatud vilja
järele. Nagu ta oli seda rüübanud, käis välk ja
pauk ja taevast tuli piksenool, mis muutis Eeva
kiviks!

 

Pikim sõna tahvlilt?  
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 +10 -1 150 - Mina sõidan Volgaga

 Kui sul vene ajal siin "käsi sees" oli, olid tehtud
mees! Sest niisama mehed said siit ainult häda
ja õnnetust. Õigetele meestele aga
komplekteeriti "toode" parimatest juppidest
parima kvaliteediga. Kuigi tõsi, neid, kellele
tollal siia asja oli, väga palju ei olnud. Lihtsalt
selline luksus oli kättesaadav vähestele. Enamik
pidi leppima odavama tootega, kuigi ka see oli
juba kõva sõna!
Nüüdsel ajal saab tollal väärtuslikku teenust pea
igast vähegi suuremast asulast ja nii pikka teed
pole vaja ette võtta. Meie võtame ette siinse
kiriku.

 Rahamehe pojanaine Dagmari matmispaiga
asukoha number?

 +10 -1 151 - Mehed, meid on petetud!

 Mees, keda me Eesti minevikust järgmisena
otsime, on vist ainus, kelle kohta leiab huvitavat
lugemist tema omanimeliselt domeenilt. Eesti
Vabadussõdalaste Liikumise juhina oli ta
pinnuks silmas Pätsile, keda süüdistatakse ka
meie kangelase surmas. Mälestuskivi avati
kõigest 2 aastat tagasi.

 VR II/ ... ?

 +10 -1 152 - Neegripoiss

 Meie järgmine otsitav oli Eesti kooliõpetaja,
kirjanik ja astronoom. Millise hinnangu annab
uus põlvkond tema kirjanduslikule
pseudonüümile, näitab ajalugu. Tema
sünnipaigas ootab meid mälestuskivi.

 Ümar objekt mälestuskivilt?
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153 - Hoia silmad lahti!   +10 -1

Teel ühe linnamäel asetseva vaatetorni poole,
leiad mõni kilomeeter enne sihtpunkti tee äärde
loodusesse peitunud nelja küla mälestuspaiga.

 

Mitmest kivist koosneb kiviallee?  

154 - EV asutamise mõtte eest   +10 -1

Ei ole tavaline, et mõni rahvuslik I Eesti
Vabariigi ajal paigaldatud mälestusmärk säiliks
asula keskel terve Nõukogude okupatsiooni aja.
Ilmselt aitas sellele kaasa sobilik aastaarv.

 

Lühim viiest sõnast, mis vahepeal monumendilt
eemaldatud oli?

 

155 - Vale ja pettus   +10 -1

Siia saabudes võtab meid puudesalus vastu
mälestuskivi, mille kõrval Toidutare. Tõsi,
mälestuskivi on paigaldatud hallil vene ajal ja
toitu pole siin välimuse järgi ka juba päris palju
aastaid pakutud. Võiks ju arvata, et mõned
aastad tagasi filmitud suurfilm tõi siia kanti elu,
kuid võta näpust - siinseid hooneid peeti liiga
kaasaegseteks ja filmirahvas siia ei jõudnudki.

 

Mis aastal asutati maastikukaitseala?  
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 +10 -1 156 - Kui me lapsed on kord suured

 Mõnes mõttes oleme sellele paarile võlgu oma
tõe ja õiguse.

 Kaare kolmas sõna hauatähiselt?

 +10 -1 157 - Ammuta elujõudu

 Tänase seiklusala ilusaima ja töötavaima
tuuliku juurest 10 miili kaugusel kagusse jääb
veskiase, kus säilinud on vaid veskikivid. Kuid
need on igati eeskujulik näide, kuidas
pärandkultuuri esitleda.

 Korduv aastaarv veskikividelt?

 +10 -1 158 - Pildimäng

 

 Karskusseltsi nimi?
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159 - Pildimäng   +10 -1

 

Talu nimi?  

160 - Juosten on matka joutusampi   +10 -1

Mõni eestikeelne tegusõna on troostitult
üksluine - seda kasutatakse pigem ebaviisakas
kontekstis ja seetõttu annab selle googeldamine
esimesed 5 lehte, kui ÕS välja arvata, vaid meie
otsitava populaarse objekti vastuseks. Kuni
pingil jalgu puhkad, vasta ...

 

... milliseid baktereid ei leidu kunagi rabavees?  

161 - Pildimäng   +10 -1

 

Mitme käpa peal seisab mõmmi?  



Kogu raba on kaetud paksu turbasamblavaiguga, 
mis annab rabale tema värvid:
mätastele punakaspruuni ja mättavahede ererohelise,
laukakallastele veinivärvuse ja älveäärte ... kollasuse.

Laukavesi ei kustuta janu sest sealt puuduvad ... 

Seestpoolt ... ei tundu see soosaar nii salapärane, kui eemalt vaadates

Lageraba kõrgematel kühmudel kasvavad üksikud madalad ...

Siin saab selgeks, mis raba kutsutakse ka kõrgsooks: 
ta ... tõepoolest üle ümbritseva aga igal pool 
ei ole tõus nii märgatav.

Matkarajal hoiab värskust 
väike tähelepanuharjutus.

Tupp-villpea köidab suvel tähelepanu valgete villatuttidega. 
Tema õiepähikud ... aga ka varakevadel.



SUVESEIKLUS

162 - Julge hundi rind on rasvane   +10 -1

"Aknaid on meil nüüd küllalt! Maja ennast jälle
nagu vähevõitu ..."
Aga pargis leiduval püstkojal pole üldse aknaid.
Kohale kohane küsimus tundub olema ...

 

... mitmest roikast koosneb püstkoda?  

163 - Torn!   +10 -1

Sellest, teadagi mis tornist, paistavad laululava,
lafka, võrkpalliplats, paadikai ja veesilm. Aga
olgu hea seikleja hoiatatud - trepist allaronija
teeb omale häbi ja langeb ilmselt ka võimaliku
publiku pilgete ohvriks, sest see trepp on ainult
ülesminekuks! Üles aga tuleb minna!

 

Mitu põrandalaua rida torni ülemisel korrusel?  

164 - Pildimäng   +10 -1

 

Aastaarv?  

165 - Kas juba Tallinnas käidud?   +10 -1

Tänase piirkonna territooriumile jääb ka
mälestusmärk õpetajale, kel tekkis surmav
konflikt tol hetkel võimul olnud bolševikega.

 

Tütarlapse isa amet?  



KONTROLLLEHT SELTSKONNA NIMI
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