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JÄRVAMAA III PÄEV

 +10 -1 301 - Radikaribi linn

 Kes siis ei teaks Radikaribi linna! Ka tänases
alas on üks väga sarnase saatusega koht olemas.
Näeb välja natuke kurb. Aga ka natuke
lootusrikas. Nii nagu "päris" Radikaribi linnas,
on ka sellel kohal oma Pikne McQueen, kelle
nimi on jätkuvalt tuntud ka peale tema siit
ilmast lahkumist. Ning kelle (hüüd)nime
kandvasse asutusse tullakse nii kaugelt kui
lähedalt.

 Mitu lipuvarrast on asutuse maja ees?

 +10 -1 302 - Elav legend

 Selle legendi tegemisele pühendas rajameister
ekstra hoolt, armastust, tähelepanu ja oma
väärtuslikku aega. Loomulik, et seiklejatel
tekib küsimus - miks? Eks ikka sellepärast, et
see legend on korduvkasutatav. Seda saab
kasutada lisaks Järvamaale ka Lääne-Virumaal
ja Harjumaal. See on suisa kolm ühe hoobiga!

 Mitu pinki on legendi aias? 

 +10 -1 303 - Must öö

 8000 pudelit vahuveini ning 3000 pudelit viina.
Selline oli tollasel segasel ajal kahe inimelu
hind. Kurjamid saadi küll kätte (peale ühe),
kuid tegu oli tehtud. Meie läheme selle kurva
öö järel püstitatud mälestusmärgi juurde.

 Mis aastal anti mälestusmärk riigi bilanssi?
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304 - Von Bremen   +10 -1

Kuidas see tulekahju täpselt puhkes, ei
saadudki teada. Üks legend on, et lapsed, saades
inspiratsiooni Astrid Lindgreni Karlssonist,
seadsid ennast sisse korstnajala juures, ning
sealt tuli alguse saigi. Igal juhul, punastest
tellistest puhtavuugiga laotud mõis põles seest
tühjaks ning taastati ainult väljaspoolt. Peagi
tuli uus omanik, kuid edasi midagi toimunud
pole - mõis laguneb segamatult ja vaadata seal
suurt midagi enam pole.

 

Aastaarv viinaköögi seinalt?  

305 - ... ise kolmas   +10 -1

Kui rajameister laps oli, siis räägiti, et ta jäi
Tartus rongi alla. Nagu hiljem selgus, oli see
üks suur lora, millega lastele kärbseid pähe
aeti. 
Laialdasemalt kogus ta tuntust tänu oma
esimesele tütrele ja lapselapsele. Kokku oli ta
abielus kolmel korral ning igast abielust sündis
tal üks tütar. Veidral kombel pani ta kõigile
kolmele tüdrukule sama eesnime (olid ikka
veidrad ajad, eksole). Leidub ka allikaid, mis
väidavad, et esimese tütre sai ta alles
40-aastaselt, mis on tolle aja mõttes ikka
erakordselt geriaatriline rasedus!

 

Samanimelise küla kiriku hoovil on 05.09.2009
paigaldatud tahvlike ühe sünnipäeva auks. Kui
vanaks sai?
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 +10 -1 306 - Fotopunkt 1

Avatud 7-22
 

 Mitu hammast on kurjal koeral?

 +10 -1 307 - Selimatsi

 See punkt on tänase päeva rajameistrite üks
lemmikuid. Siin on lihtsalt nii ilus! Võtame ette
väikese jalutuskäigu mööda rabas olevat
matkarada ja külastame pisikest vaatetorni, kust
saab raba laukaid imetleda. Tänase päeva alast
välja minna ei ole vaja!

 Mitme poldiga on kinnitatud vaatetorni
põrandarestid?

 +10 -1 308 - Fotopunkt 2

 

 Punaselt kirjutatud sõna alumisel sildil?
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309 - Fotopunkt 3   +10 -1

 

Kiri vasakul olevalt sildilt?  

310 - Kivi keset põldu   +10 -1

Ütleme nii, et selle kivi nimetuse kohaselt olid
ootused veidi suuremad. Aga mis seal ikka.
Kivi on kivi ja inimesed armastavad ikka öelda,
et suurus pole oluline. Seega vaatame selle
kohaliku mõisnike matmispaiga järgi nime
saanud kivi üle!

 

03879???  

311 - Valged roosid   +10 -1

Viimasel kahel sajandil enne 1919. aasta
maareformi kuulus mõis von Stackelbergidele.
Varem olid mõisa omanikud von Rosenid, kelle
järgi see paik ka nime sai.

 

Kubermanguarhitekti eesnimi?  



JÄRVAMAA III PÄEV

 +10 -1 312 - Huvitavaim lohukivi

 Meie tänases alas asub üks Eesti huvitavamaid
ja haruldasemaid lohukive, mille lohud on
ühendatud mitme kanaliga. Eestis on kanalitega
lohukive teada ainult 23. Tavaliselt on kivil
ühendatud üks lohupaar, Sel kivil on neid
omavahel ühendatud koguni seitse. Ühest lohust
saab alguse kolm erisuunalist kanalit, mis ei
lõpe teistes lohkudes, vaid ulatuvad peaaegu
maapinnani. Kivil on kolm võrdlemisi ühtlast ja
tasast kallakkülge. Ida-kaguküljel võib loendada
17 hajali asetsevat lohku, mille läbimõõt on 5–7
cm ja sügavus 2–3 cm. Osa lohke on
madalamad ning ebamäärasemad. Mitu lohku
on omavahel ühendatud omapäraste kanalitega,
mille laius on 3–4 cm ja sügavus 1–2 cm,
pikkus ulatub aga kuni 0,5–0,6 meetrini.
Selgemini on eristatavad kaks niisugust kanalit,
teised on ebamäärasemad. Kirjeldatava külje
ülaosas on sisse raiutud ambu meenutav süvend.
Teine rühm lohke paikneb kivi järsul
edelaküljel. Kokku on siin seitse kaarjat
ridastikku paiknevat lohku, mille läbimõõt on
6–7 cm ning sügavus 2–3 cm. Üks lohk on
teistest suurem, selle sügavus on 5–6 cm.
Kokku on kivil 29 lohku, mis on dateeritud I
aastatuhandesse eKr.

Seda kõike lugedes tundus antud punkt kohe
kindlapeale külastamist väärt! Kohale jõudes
aga ajas see rajameistri suisa naerma. Kel
huumorisoolikas veel umbes pole, võib ise ka
selle huvitavaima ja haruldaseima üle kaeda!

 Mitu dm on kivi kõrval vedeleva velje läbimõõt
(ümardatult)? 
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313 - 144   +10 -1

See koht ei kuluta, vaid omamoodi toodab. Ah
et kui palju? Heal ajal 900 liitrit/sekundis.

 

Mitme isendi võrra täiendati varusid 1995?  

314 - Ranczo   +10 -1

Rajameistri elu on huvitav, igasugu jutte
kuuleb. Kohalikus poes varusid täiendades
sattusime juttu rääkima omaniku Krystyna
Więcławska'ga. Ja tuli välja, et igava fassaadi
taga keeb seal tõeliselt põnev elu! Suuremad
muutused algasid hetkel, kui Lucy Wilska tuli
peale oma vanaema surma sinna päranduseks
saadud majja elama. Värvikaid tegelasi on
veelgi. Näiteks kaksikvennad Piotr ja Pawel
Koziol - üks on vallavanem, teine kirikuõpetaja.
Kohalikus elus mängivad tähtsat rolli veel Piotri
majahoidja Michalowa, vallavanema parem
käsi Arkadiusz Czerepach ning endine kunstnik
Jakub Sokolowski. Muideks, Lucy kohalolek on
Jakubile hästi mõjunud, nii et too on joomise
sootuks maha jätnud ning taas maalima asunud.
Selline küla. Meie läheme Lucy maja juurde!

 

Mitme jalgratta parkimiseks on uksest paremal
olev hoidik?
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 +10 -1 315 - Kaltenbrunn

Avatud 7 - 22
 Kahjuks juhtub liigagi tihti, et meie

muinsuskaitse all olevad objektid lagunevad ja
võsastuvad. Nii oli ka selle objektiga veel 2009.
aastal - polnud ust, aknaid, ega katust. Vähe
sellest, nõuka ajal oli keegi suisa kamina sisse
ehitanud! Õnneks panid vald ja
muinsuskaitseamet rahad kokku ning nii saigi
kuus aastat tagasi see objekt korrastatud. Ja
mitte niisama korrastatud, vaid suisa
aastapreemia vääriliselt korrastatud!

 QR-koodi abil saad teada, mis oli keisri
tallmeistri nimi?

 +10 -1 316 - Nähtamatu mälestuskivi

 "Halliko valla Kohto Seaduse Ramat" oli pea
sõna-sõnalt maha kirjutatud Vigale mõisa
seadustest, kuid sellegipoolest oli tegu oma aja
kohta väga edumeelse sammuga. Ja nüüd on
käes see koht legendis, et "läheme kivi juurde".
Aga võta näpust - kivi ei ole! Ja keegi ei tea,
kus ta on või kas ta üldse olemas on olnud.
Läheme siis sinna, kus ta väidetavalt on kunagi
olnud - Kaarukale. Sest mingitel andmetel
olevat mälestuskivi olnud täna külaseltsina
kasutusel oleva hoone lähedal.

 Sepaemanda eesnimi?
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317 - See küll sile pole!   +10 -1

Just siin asus Järvamaa keskus enne Paide
esiletõusu. Läti Henrik muideks mainib seda
küla suisa neljal korral ja täna ollakse üsna
kindlad, et Henrik on ka ise selles külas
viibinud. Ning nagu kroonikast lugeda võib,
talle meeldis seal. Nimelt kiitis kroonik küla
väga ilusaks, suureks ja rahvarohkeks. Meie
läheme küla kivi juurde.

 

Suurim aastaarv kivilt?  

318 - Kuidagi peab ju pugema   +10 -1

Palun mine läbi põllu samast kohast, kust enne
sind on mindud! Avatud 7 - 22

 

19. sajandi teisel poolel toimunud venestamine
ei mõjutanud ainult eestlasi, vaid seda said
tunda ka kohalikud sakslased. Ilmselt poolehoiu
võitmiseks kohalik parun 1886. aastal antud
mälestusmärgi püstitaski. See konkreetselt
Paidega seotud sündmus ise oli uskumatu jada
möödarääkimisi ja valestimõistmisi. Kirsiks
tordil oli suhteliselt lähedal asunud Rootsi väe
tõlgendus, et kahuripaugud tähistasid saluuti,
kui tegelikult oli see märk viimase tormijooksu
algamisest. Kuigi Paide langes, siis vaenuvägi
taandus. Põhjuseks Ivan Julma lemmiku
Maljutka Skuratovi langemine sellesama eduka
tormijooksu käigus. Muideks, mägi ise on
legendi järgi streletside poolt kokku tassitud.

 

Mitu detsimeetrit kõrge on number 8 (ümardatult
täisarvuni)?
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 +10 -1 319 - Maitsetu ja lõhnata, tasuta kogu
linnale

 Olles Paide tehisjärve punktiga ühele poole
saamas, mõtles Rajameister veel üht läheduses
olevat kohta kontrollida. Läks üle jõe - jala, sest
kuigi tõkkepuu polnud lukus ja tee oli hea, siis
millegi pärast oli see tõkkepuu ju sinna pandud
- ja sammus reipalt koordinaadi poole edasi.
Ilm oli ilus, muret tegi ainult teeäärne kraav,
mis oli vett täis. Aga koordinaat näitas selgelt,
et asi asub paremal metsa veeres, nii et kraavi
ületamine oli paratamatu. Vedas - truubi koht!
Ning hein oli ka juba pallides, nii et üle põllu
lõikamine ei tundunudki patuna. Jõudsime
kohale ja ennäe imet - täpselt koordinaadi
juures oli ilus korralik post, õige ettevõtte nimi
ka peal! Aga mida polnud, oli otsitav koht...
Käis Rajameister piki sihti edasi tagasi (maastik
oli otsitava koha jaoks täpselt sobiv), vaatas
metsagi sisse, aga ei midagi. Lõpuks sammus
nukralt auto juurde tagasi. Ja siis tekkis mõte -
miks peaks üsna inimtühjas paigas (kui
heinapõllud välja arvata) olema täiesti korralik
sild koos täiesti korraliku sisse tallatud rajaga?
Raja lõpus on otsitav objekt.

 Mitmele paralleelsele palgile toetub üle objekti
olev puitkonstruktsioon?

 +10 -1 320 - Ei Suuda Naabrit Armastada

 Järvamaa kuulsaimate vägikaikavedajate
tallermaa on eelnevatel päevadel üle vaadatud.
Nüüd suundume kohta, kus värskelt vändatud
kassahitis võeti üles kohtustseenid.

 Mitu trepiastet on peaukse ees?
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321 - Fotopunkt 4   +10 -1

 

Mitu sammast on terrassil?  

322 - Võimas sisenemine   +10 -1

Kui tänasesse seiklusalasse siseneda jalgsi või
rattaga, siis peaksime seda tegema just üle selle
silla.

 

Mitu meetrit jääb kahe emotikoni vahele? Ise
mõõtma ei pea. 

 

323 - Fotopunkt 5   +10 -1

 

Vasakul oleva tütarlapse juuksevärv?  
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 +10 -1 324 - Oled sa puu või põõsas?

 Üks aasta lõi Suveseiklusel laineid selle puu
lõhisleheline vorm. See aasta rikastame
seiklejate botaanilisi teadmisi põõsasvormiga.

 Mõisa-tee-?

 +10 -1 325 - Shreki radadel

 Arvatakse, et see tee on pärit 16. sajandist
(Liivi sõja ajast). Taasavastati see teejupp
1985. aastal.

 Mitme meetri pikkune lõik eksponeeriti peale
uurimist?

 +10 -1 326 - Rip suar

 Veel aasta tagasi oli see puuhiiglane oma liigi
jämedaim. Möödunud aasta lõpus sai talle
saatuslikuks tormituul. Läheme talle oma
viimast austust avaldama!

 Number võõrkehalt puu otsas?

 +10 -1 327 - Fotopunkt 6

 

 ?-Davidson
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328 - Napikas   +10 -1

Koolis õpetatakse veel siiamaani, et 1227.
aastaga oli kõik. Lõpp. Tegelikult põhi-
sündmused siis alles algasid! Näiteks anastajate
omavahelised arveteklaarimised. Ja kohe, kui
ordu oli kusagil eemal sõjakäigul ja/või kusagil
korralikult lüüa saanud, tekkisid siin suured
ülestõusud. Saaremaal vähemalt 4, üks
suuremaid kohe peale ordu lüüa saamist
leedukatelt Durbe lahingus 1264. Asjad olid nii
tõsised, et paavst ise sekkus, paludes rootslastel
lõpetada siinse piirkonna raua ja relvadega
varustamine. Aga ei midagi. Meid huvitav
sündmus polnud stiihiline ülestõus, vaid pikalt
ja põhjalikult planeeritud, mis väidetavalt pidi
lõppema Eesti ülikkonna üleminekuga Rootsi
kuninga alla. Ja nagu varasemalt, algas kõik
sellest, et ordu vägi oli eemal Irboskat piisamas.
Aga kõik läks nagu läks – ordu reageeris kiirelt
ja jõudis eestlaste maleva purustada enne
arvestatava suurusega Rootsi väe kohale
jõudmist. Rootslased jäid 3 päeva hiljaks.
Võibolla ka vanemate hukkamine oli osa
sündmuste ahelast - ühed üritasid venitada, et
abivägi kohale jõuaks, teised aga pidid
kiirustama, et eestlaste malev enne rootslaste
maabumist purustada. Vot seda lahingut võib
nimetada pika ja verise teekonna lõpp-punktiks.
Meie läheme hukatud ülikute mälestuskivi
juurde.

 

Mis aastal valmis Altar?  
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 +10 -1 329 - Tuhast tõuseb leek

Siit saab lisalegende.
 Ühel pöördelisel ajahetkel toimus üks tegevus

mitmes Eestimaa paigas. Haapsalus see ei
õnnestunud, küll aga läks korda Pärnus,
Tallinnas, Viljandis ja ka Paides. Kohta, kus
linna komandandil see tegevus Paides korda
läks, on pandud ka mälestustahvel.

 Mis aastal anti Eesti Kodu auhind?

 +10 -1 330 - Palju tütreid. Vist.

 Kui tavaliselt läheme mõisa juures vaatama
ikka peamaja, siis see mõis on erand. Otsitavas
kõrvalhoones 2 aastat elanud asja tundev
inimene nimetas seda ektravagantset ehitist
suisa Järvamaa ilusaimaks ehitiseks. Tasub ju
vaatama minna!

 Aastaarv mõisa peaukse ees olevalt
mälestuskivilt?

 +10 -1 331 - Fotopunkt 7

 

 Mitu vagunit on rongil?



SUVESEIKLUS

332 - Valge pulbri pealinn   +10 -1

Kui kaheksa autonoomset üksust olid ühtseks
kartelliks koondunud, siis järgmine loogiline
samm oli oma haare globaalseks muuta.
Investeeriti julgelt ning see lennutas nad
absoluutsesse tippu - toodang oli unikaalne,
kõrge kvaliteediga ning jõudis seetõttu
paljudele turgudele üle maailma. Meie läheme
mälestuskivi juurde.

 

??? toll  

333 - Kas tegu võis olla Eesti sääsega?   +10 -1

https://suveseiklus.ee/2020/audio3_1.mp3  

Mitu suurt M-tähte on mõisa küljes oleval
punasel keelusildil?

 

334 - EV20   +10 -1

Nii nagu EV100 puhuks, istutati ka Eesti
Vabariigi 20. juubeliaasta ja esimese presidendi
ametisse vannutamise auks üle vabariigi
massiliselt mälestuspuid, põhiliselt tammi.
Külastame puud, mille istutamise juures
president Päts isiklikult ka kohal viibis: "asetas
tamme valmiskaevatud istutusauku, pani
osaliselt mulda ja lahkus". Huvitaval kombel
esineb puu istutamise täpses daatumis teatud
segadus. Järva Teataja andmetel toimus see
1938. aasta kevadel, Laine mäletamist mööda
aga aasta varem.
Koolimaja ise hävis 1941 tules, ent tamm seisab
uhkelt omal kohal tänaseni!

 

Laine perekonnanimi?  

../2020/audio3_1.mp3
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 +10 -1 335 - Mälestusmärk pragmaatilisusele

 Kas mälestusmärke tasub püsitatada? Nende
ehitamine maksab raha, nad võtavad ruumi ning
otseselt mingit kasu neist ju ei ole. Ometigi
kõik suurrahvad on neid püstitanud ja ilmselt
jäävadki püstitama. Selleks, et näidata - me
oleme argitoimetustest suuremad ning meil on
piisavalt jõukust, et oma ajaloo kangelasi
mälestada ja austada. Iga mälestusmärk on
omamoodi sõnum nii olemasolevatele kui
järgnevatele põlvkondadele - need on meie
kogukonna (või riigi) ideed ja väärtused. Ning
need on inimesed, kes neid ideid on meie ajas
kandnud - vaadake ja õppige, tulevased
põlvkonnad. Kui rajameister aga seda
mälestusmärki vaatas, muutus ta kurvaks. Sest
ta nägi sõnumit Eesti rahvale - oleme väikesed
ja vaesed, katsume kuidagi hakkama saada,
teeme midagi praktilist. Ja tehtigi. Natuke üle
10 aasta pragmaatilisus toimiski. Ja peale seda
oli kogu lugu. Kui päris mälestusmärke
mäletatakse ka peale nende õhkimist ja
esimesel võimalusel need taastatakse, siis
sellised pragmaatilised mälestusmärgid on, nagu
nad on. Keegi neid ei õhi, sest milleks, nad ei
tähista ju midagi! Kas te kujutaksite ette tõelist
rahvuslikku mälu, aateid ja suuri tegusid
kandvat mälestusmärki, milles müüakse
vetsupotte või aknaid/uksi? Praktiline - jah.
Aga...

 Mis linna nime kandis 1946 asutatud
kultuurigrupeering (asukohaga Paides)?
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336 - Fotopunkt 8   +10 -1

 

Mis firma lukk on pildist vasakul oleval väraval? 

337 - 180 - 360 - 540 - 720   +10 -1

Siinse piirkonna kindlasti moodsaim
meelelahutuskompleks valmis alles eelmisel
aastal tänu ettevõtlikkele lapsevanematele, kes,
nähes noorte entusiasmi, esitasid Paide linna
kaasavasse eelarvesse kompleksi rajamiseks
kavandi. Nii mõnigi noor laseb end
ligikaudsetest küladest siia sõidutada, et saaks
aga oma oskusi lihvida!

 

Milline on tulem?  

338 - Kingsepp on jätkuvalt paljajalu   +10 -1

Kindluste ehitamise üks raskeim koht on kivi
murdmine ja transport. Meid huvitavast kohast
on pärit nii need kivid, millega Paide kindlus
algselt üles ehitati kui ka need kivid, millega
täna olemasolev torn on taastatud. Rääkimata
sellest, et enamuse Paide vanade majade
vundament pärineb linnuse varemetest võetud
kivides. Nii et Paide on sõna otseses mõttes
selle koha kividele ehitatud. Ja siit tekibki
küsimus - mis pagana pärast siis kohalik mõis
puidust on tehtud?! Meie läheme mõisa
peahoone lähedal kasvava tamme juurde, mis
istutati mõisamaade jagamise mälestuseks.

 

Suurim aastaarv kivilt?  
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 +10 -1 339 - Pöörane elu

 Noorkotkaste juht. Soomepoiss. RVLi Järva
haru juht. 25 aastat vangilaagris. Tagasi 1974.
Siit ilmast lahkus juba vabas Eestis 1996. Meie
läheme maja juurde, kus ta julgeoleku poolt
kinni võeti.

 Mis firma valvab maja?

 +10 -1 340 - Poolel teel

 1953ndal aastal lasksid Altermanni
metsavendade grupi liikmed Teor, Juga ja
Martins õhku ühe Lenini auks värskelt püsti
pandud mälestusmärgi. Üllataval kombel
mälestusmärki ei taastatudki, kuigi asukoha
mõttes on tegu ideaalse kohaga, kuhu
ideoloogilisi märke püstitada. Postament on aga
senimaani ilusti alles, nii et läheme vaatama!

 Mitu detsimeetrit lai on postamendi jala
teepoolne külg?

 +10 -1 341 - Kolm ühes

Avatud 11:00 - 18:00
 Selle linna ametlik vabadussõja mälestusmärk

on natuke ebatavaline ja sinna läheme ka. Aga
üks on tegelikult veel, natuke mälestus-
märgilikum. Kuigi ka see on ebaharilik - ta asub
ühe teise hoone sees. Ja see pole ainus
mälestustahvel, mis seal kodu on leidnud.
Hoone ise on enamasti kinni, aga seiklusjumal
oli armuline - me saame sisse!

 Mitu stiliseeritud kuuske on EEMLi vapil?
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342 - Tegelikult on tema Paide kuulsaim
inimene

  +10 -1

Paide on oma kuulsuste mõttes huvitav linn - Ita
Ever sündis Paides ja elas siin 1 aasta imikuna,
Arvo Pärt elas siin paar aastat imikuna ning Eve
Kivi nagu polekski kusagil sündinud ega elanud,
oli kohe "valmis". Aga vot seda kuulsust pole
eriti kusagil mainitud, isegi Wikipedia Paide
kuulsate inimeste loendis. Ometigi - kuigi ta
sündis mujal, siis juba väikelapsena kolis ta
perekond Paidesse. Siin algas tema teekond
tippu ning ka peale põhikooli lõpetamist 1926
ja Tallinnasse elama kolimist jäi ta Paidet
sagedasti külastama. Puhas paidekas ju! Kuigi
jah, enamusele eestlastest seostub ta hoopis
Pärnuga.

 

Mis oli selle kuulsuse perekonnanimi enne
eestindamist?

 

343 - Padupraktiline hoone   +10 -1

Kui ühel uksel on kujutatud mutter ja teisel
polt, siis kummast sa sisse lähed? Eks iga
suveseikleja vastab sellele natuke erinevalt.
Tähtis on see, et selle asutuse disain on nii hea,
et sulandub kõrvaloleva pizzakioski omaga
täiesti ühte. Võõra jaoks muudab see asutuse
leidmise keerulisemaks, kuid kohalikud on väga
rahul. Hea uudis on ka see, et kuigi pidulik
avamine toimus juba 2018, pole asutus oma
taset ajaga langetanud.

 

Mitu senti?  
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 +10 -1 344 - Toome ta ajalukku tagasi

 Kes suveseiklejatest ei teaks Eesti keele
uuendajaid Johannes Voldemar Veskit ja eriti
Johannes Aavikut. Aga Elmar Muuki nimi päris
kõigile tuttav pole, kuigi Eesti keele seisukohast
on tegu kahe eelnimetatuga võrreldes sama
kaliibriga tegelasega. Esimese vabariigi ajal
nimetati lausa tema poolt loodud õpikuid
hellitavalt "muukideks".
Muukile sai ilmselt saatuslikuks aktiivne
osavõtta Vabadussõja lahingutest soomusrong
N2 koosseisus, nii et Nõukogude võim otsustas
ta Eesti ajaloost kustutada (päris edukalt, peab
ütlema). Seetõttu lähehemegi ja vaatame tema
sünnitalu asukohta hiljuti püsitatud infotahvlit.

 Mis aastal määrati ta isa Eivere kooli õpetajaks?

 +10 -1 345 - Kõigi mugavustega

 Siin on kõik olemas. Mitte üks, vaid suisa kaks
ujumiskohta, mänguväljak, palliplatsid,
riietuskabiinid, vetelpääste ja isegi välidušš ja
puhas joogivesi!

 Mis puu see on, mille all seisavad võitjad?

 +10 -1 346 - Siin võid bussi hommikuni oodata

 Siit lähtuvad teed suvepealinna, pärispealinna ja
talvepealinna. Tõsi küll, üks nendest teedest ei
ole maantee.

 Mis aastal on tehtud infotahvlil olev foto?
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347 - Esimene kraav   +10 -1

Järvamaa ja kraavikaevamine käivad kokku
nagu sukk ja saabas. Teadaolevalt lasi siinne
mõisnik kaevata esimese metsa kuivendamiseks
mõeldud kraavi. Kraav ise on lausa 4 km
pikkune ja saab peagi 200-aastaseks. Mõisinik
olevat töö eest toiduga tasunud. Kuna kraav ise
ei ole suurem asi vaatamisväärsus, siis
külastame hoopis mõisniku perekonna kabelit. 

 

Mis oli 1914 a. lahkunud Evi neiupõlvenimi?  

348 - Beach Party   +10 -1

Kaunis rabajärv, mis ühe servaga oosile toetub.
Siin on ahvenat ja haugi. Lisavarustus
ujumisriietus.

 

Vastuseks saada number silla otsa alt.  

349 - Aeg ärgata   +10 -1

Juba läinud pooli ööda,
juba Sõela seisab servi,
juba kuu koja eesse,
Vardad vastu valge'eda.
Juba laulsid Looja kuked,
Maarja kana kõerutas
Looja suure ukse suusse, 
Maarja värava peäle.

 

Mitu täpikest on Lennuki koonul?  

350 - Vilgas asula   +10 -1

Otsime raudteejaama, mis asub täpselt liini
keskel. Liin suleti 1972.

 

Mitu postkasti on jaamahoone küljel?  
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 +10 -1 351 - Fotopunkt 9

 

 Talu nimi?

 +10 -1 352 - Tehisjärv

 Ajalehe andmetel on selle tehisjärve nelinurkne
betoontruub kohalike poiste igapäevane
meelelahutus. Rajameister ei oska seda muud
moodi kokku võtta, kui et mõistus pole oma
teha. Vaade on aga ilus ja seda lähemegi
imetlema!

 Mitu ümarat betoonposti kannab vaateplatvormi?

 +10 -1 353 - Fotopunkt 10

 

 Mis park?
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354 - Fotopunkt 11   +10 -1

 

Talu nimi?  

355 - Oethel   +10 -1

Meie läheme Groß-Oethelisse, kuhu on
püstitatud üks raudteega seotud mälestuskivi.

 

Mis lill on istutatud mälestuskivi ette?  

356 - Fotopunkt 12   +10 -1

 

Mitu kolmnurkset helkurit on vasakul küljel?  
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 +10 -1 357 - Murdeline väli

 Natuke kuulsam samateemaline mälestuskivi on
Harjumaal Valklas. Teine sarnase ajalooga koht
on tänase päeva alas. Tekst mälestuskivilgi
vägagi sarnane, vaid pisikeste erinevustega.

 Infotahvli teksti koostaja perekonnanimi?

 +10 -1 358 - Fotopunkt 13

 

 Mis bussipeatus?

 +10 -1 359 - Fotopunkt 14

 

 Tänavanimi väravapostilt?
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360 - Fotopunkt 15   +10 -1

 

Mitu ketilüli ei kanna raskust?  

361 - Hollywood   +10 -1

https://suveseiklus.ee/2020/video3_1.mp4  

Leia külaplats. Mitmest palgist koosneb purre,
mis viib tiigil olevasse ehitisse?

 

362 - Noored armunud   +10 -1

Just siia sillale tulevad kohalikud noored
armunud, kaasas graveeritud tabalukk, et
üksteisele igavest truudust kinnitada.

 

Kes on see õnnelik, kellele Merekaru on oma
südame kinkinud?

 

363 - Kõige kõrgem   +10 -1

Avatud 7:00 - 22:00  
Külastame Järvamaa kõige kõrgemat - 4950
mm.

 

Mis puu kasvab objekti kõrval?  

../2020/video3_1.mp4
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 +10 -1 364 - Eestimaa uurimise alustaja

 Esimene eestikeelne ajakiri Luhhike öppetus
valmis kahe baltisakslase koostöös. Meie otsime
seda, kelle välimust on kirjeldatud kui
"baroksetes lokirullides leebepilguline mees".
Täpne hauaplats on teadmata, me läheme samal
kalmistul asuva mälestuskivi juurde.

 Mitu aastat elas siin?

 +10 -1 365 - Fotopunkt 16

 

 Lähedal oleva mälestuskivi juurest saad teada,
mis aastal lammutati vana hoone?

 +10 -1 366 - Parasvöötme rohtla võsavillem

 Tõelise kuulsuse aupaiste särab otsapidi ka
Paide peale, kuigi kohati on see paiste
äraspidine. Nimelt saksa allikad panevad selle
inimese kõik halvad omadused tema balti-saksa
päritolu süüks. Ja kuigi ta ise peab oma
isapoolset vanaisa oma identiteedi kujunemisel
olulisimaks, siis saksa allikad vaikivad selle
seose enamasti maha.

 Mis puu kasvab infotahvli taga?
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367 - Ei veere!   +10 -1

Avatud 7 - 22, palume omanikke mitte häirida!  

Kuigi see mõis on erakätes ja väga lähedalt
uudistama ei pääse, siis eemalt imetleme siiski.
Nimelt on tegemist suisa auhinnatud mõisaga.
Tunnustust on leidnud siin korraldatavad
kontserdid ja traditsiooniks muutunud festival,
mis on aset leidnud juba kuuel korral. Mõisa
saalis oleval Bösendorferil on esinenud nii Eesti
kui Jaapani tipud. 

 

“Private occation” eestikeelne vaste väravalt?  

368 - Paatinaga kaetud helmes   +10 -1

Pargi jalgpalliväljaku juurde.  
1936. aastal ostis Eesti katoliku kirik
hoonestatud maatüki. Asukoht oli just see, mida
oli otsitud – ümberringi metsad, sood, hajali
asuvad talud, omasoodu toimetav loodus.
Vaikne ja üsnagi eraldatud paik, siiski vaid
kilomeetrit kolm Esna raudteejaamast.

 

Mis täht see on, mille moel piiskop pimeduse
vastu seista soovitab?

 

369 - Etsamlak   +10 -1

Otsime puud, mille tagavara on 8,9tm  

PD???  
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 +10 -1 370 - Me oleme kaitstud!

Suveseikluse särgiga saab ekskursioonil osaleda
kell 10:00, 13:00 või 16:00.

 Kui peaks ehitama ülisalajast tuumavarjendit,
siis ilmselt oleks mõistlik see paigutada
elurajooni keskele ja soovitavalt lausa lasteaia
või kooli alla. Samas lasteasutuse juurde suurte
autodega varustust vedades on lihtne varjendi
asukohta reeta. Ilmselt oleks mõistlikum valida
mõni muu tsiviilotstarbeline ehitis, nagu näiteks
ravimiladu. Siin asub teadaolevalt Paide suurim
tsiviilkaitsevarjend, mida seiklejatel on vaid
täna võimalik külastada!
Täna asub hoones ilmselt Paide suurim
kasutatud asju müüv keskus. Koguneme
kaupluse ukse ees.

Võta taskulamp kaasa!

 Mis on giidi eesnimi?
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KONTROLLLEHT SELTSKONNA NIMI
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