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12201 - Olgu jääv meile  
Laagriplatsist 
mitte eriti 
kaugel 
(olenevalt 
rajameistrist ja 
legendist võib 
see tähendada 
distantsi nii 300-
st meetrist kuni 
kahepäevase 
rabamatkani - 
olgu antud juhul 
numbriks 3) on 
säherdused 
paaristornid. 
Lähed sinna 
kohta kust see 
pilt tehtud on 
ning oledki 
päikesest nii 
meetri kaugusel. 
 
 

12202 - Mööda merd ja oo-ke-aaa-ni 
Kõndides roostikus mööda matkarada võib tuuleiilide kaasabil 
kohata erineval tasemel peapööritust tekitavaid visuaalseid 
efekte. Üks õige suveseikleja ei karda aga ei tonti ega muuseumi 
valvurit, saati siis väikest tuuleiili, ning läheb ja otsib matkaraja 
äärsetelt infotahvlitelt üles järgmised read:  

/Risoomide ja võsundite tükid idanevad .../ 
/Liitlehed on viie lehekesega, pealtpoolt .../ 
/Talvist roolõikust alustatakse reeglina .../ 
/Hea katuseroog peab olema.../  

NB! Eriti meeldejäävaid elamusi saate kui lähete matkarajale 
tugeva tuule ja vihmaga ning võtate endaga kaasa väikeseid lapsi 
ja/või koeri.  
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12203 - Eine kleine Steine 
(Palun vabandust kõigilt saksa keele oskajatelt pealkirjas 
tõenäoliselt sooritatud grammatikaroima eest. Tuli hirmus 
tahtmine keeleoskusega poosetada - aga välja kukkus nii nagu 
ikka, täielik fiesta. Ei, fresko. Fiasko.) 

12204 - Karlssonite kasvulava 
See vaatetorn on ehitatud 2003. aastal ning selle kõrguseks on 
7,6 meetrit. Tornis on üheaegselt lubatud viibida kuni 13 
suveseiklejal, trepist alla tulevatel seiklejatel on alati eesõigus 
ülesminejate ees (nii siinsel objektil kui ka muudel elujuhtudel!). 
Torni tõusmisel peab aga suveseikleja arvestama oma füüsiliste 
võimete ja tervisliku seisundiga. Pimedal ajal vastuse otsimine 
sobib taolisele suveseiklejale kes vajab tavaolukorrast rohkem 
väljakutset. 

12205 - Haltuura 
Kes ütleb selle kohta haltuura, kes korduvkasutus, kes kiidab 
nutikust, kes ei saa üldse asjast aru... igatahes kaks aastat tagasi 
kirjutas rajameister antud objekti kohta järgmist: 

"Langenud sõdurite mälestuseks püstitatud kividelt ja tahvlitelt 
pole mingit probleemi leida samade ees- või perekonnanimedega 
mehi või naisi - seda teavad tõenäoliselt kõik vähegi kogenumad 
suveseiklejad. Harva kohtab aga juhuseid, kui ühel kivil on mitu 
identset nime... Vaatame seega ka sellise juhtumi üle. Ehk siis: 
kiriku kõrval on mälestusmärk hukkunud sõduritele. Millise 
eesnimega kodanik on Ilmasõja ohvrite nimekirjas esindatud 
kaks korda?" 

12206 - Suur maailm ringi veel käib 
Antud objekti puhul on tänases päevas tegemist juba teise 
juhtumiga, kus originaal Rocca al Mares vabaõhumuuseumis 
asub ning rajameister sunnib teid minema ja vaatama kohta, kus 
kunagi väidetavalt midagi oli. Aga minge-minge, täiesti 
külastamist väärt koht on. Rahulik. Võimalus aeg maha võtta 
ning skoorijanu pikale lainele saata. Kusjuures empiirilised 
vaatlused kinnitavad vähetuntud fakti, et kõige paremini saab aja 
maha võtta põhjapoolset väravat silmitsedes. 
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12207 - Bill Cosby esitleb: 
 

 
Üks bussipeatuse-otsimise-legend peab ikka ka ju korralikus 
suveseikluse päevas sees olema. Mis siis, et selle juurde ei käi 
ühtegi põnevalt erutavat legendi. Mis sellest, et asub täitsa tee 
ääres ning puudub vajadus kõhuni rabas sumbata. Mis sest, et 
pole tahvlikesele märgitud millised kuulsused seal omnibussi 
ootama on pidanud. Vaadake pigem asjale positiivsest küljest: 
parmudega maadlema ei pea, sääsetõrjevahendit kulub vastuse 
leidmiseks olematus koguses ning vihma korral saab vastust 
otsida mõnusalt katuse all olles. Bussipeatus FTW! 

12208 - Päkapikumaja 
Sellest objektist sõidavad suveseiklejad nii korda kolm vähemalt 
mööda. Ja vähemalt ühel juhul ka aeglustavad kiirust et õiget 
vastust märgata. Põhjalikuma vaatega kodanikud isegi jäävad 
seisma ning takseerivad lähemalt. Ja miks ka mitte, kena 
päkapikumajake - 85 aastat vanust juba turjal.  
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12209 - Põhjasõjast saati 
 

 
On dokumentaalselt tõestatav, et Rosenite perekond on elanud 
Baltimaades alates 1282. aastast - seetõttu pole just suur ime, et 
üks sellesse perekonda kuulunutest taastas oma kulu ja kirjadega 
perekonnale ammustest aegadest kuulunud mõisa. Mõisahoone 
peamaja avati augustis 2001 ning peagi kordus ajalugu taas - isa 
surma järel võttis poeg mõisa üle.  

12210 - Pritsikuur nr. 2 
Suundudes 265-meetrist muuli vaatama, peate oma teekonna 
planeerimisel olema üsnagi loomingulised (elik tõsiselt 
pingutama), et mitte kohata seda eelmise vabariigi aegset 
kooskäimise kohta ehk pritsikuuri. Selle ajaloost pole teada just 
eriti palju kirevaid seikasid ning eeskujuliku rajameistrina ei 
hakka ka siinkohal ise folkloori looma. Seega pidage lihtsalt 
korraks kinni, vaadake, pildistage, nautige ilusat ilma ning 
vastake küsimusele. 
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12211 - J-J 
Johan Nymann oli üks rannarootslaste rahvusliku ärkamise 
eestvedajaid ning ühtlasi ka Noarootsi kihelkonna köstriks, 
aastatel 1893-1933. Oma köstritalus valmistas ta ette mitmeid 
aastakäike eestirootslaste kalendrist ja samuti kohtusid seal 
rannarootslaste juhtivad tegelased, et arutleda vähemusgruppide 
poliitiliste, kultuuriliste ja sotsiaalsete olude parandamise üle. 
Köstritalu asukohta on püstitatud mälestuseks silt - ja 
suundumegi nüüd kõik sinna sildi juurde. 

12212 - Hauahaua 
Seda Haapsalu lahte suubuvat väikest karstijõge peetakse üheks 
Läänemaa huvitavamaks loodusobjektiks. Maa-aluste vooluteede 
läbilaksevõime poolest on see jõgi Eestis neljandal kohal. Jõe 
neeldumisalale ja väljumiskohta on moodustatud 
maastikukaitseala ning jõe maa-alusesse ossa ja suudmealasse 
hoiuala. Karstilehtritega tutvumiseks on rajatud väike matkarada 
- seekord me selle läbimist ei nõua, küll on see aga rangelt 
soovitatav (NB! geopeituse aardeoht!) 

12213 - Sinu jaoks on see karneval 
Mandri-Eesti läänepoolseim punkt.  
 
/Tegemist on rajameistri katsega püstitada lühima legendi 
rekordit, ilma ühtegi koordinaati ega kohanime sealjuures 
mainimata. Ühtlasi palub rajameister vabandust oma olematu 
huumorimeele pärast./ 
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12214 - Osta maja ära! 
 

 
"Müüa kahekordne korterelamu looduskaunis kohas. Eraldi 
sissepääsud. Ülemiselt korruselt mõtteline vaade merele. Hind 
kokkuleppel." 

12215 - 7 kassi 
/Tänase päeva rajameister on (enamasti) üsnagi kiusliku 
iseloomuga ja üldse selline kurjavõitu inimene. Näiteks selle 
legendi eesmärgiks on lihtsalt juhatada inimesi mõnusasse kohta 
kus vihma eest varju saab - sest kui on suveseiklus siis ju ometi 
peab sadama! - ning lisaks ka mõnusa kohvi hinge kosutuseks. 
Ehk isegi pannkoogi. Et aga ei tekiks vajadust kõiki külakõrtse 
läbi käia, olgu vihjena öeldud, et koht on avatud K-P 10-18 ning 
lisaks võib siseruumidest infostendidelt ammutada lisateadmisi 
piirkonna ajaloo ning looduse kohta./ 
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12216 - Ohhoo-ohhoo, mul selge on O 
Antud mõis kuulus 1919.aastani Ungern-Sternbergide 
suguvõsale, edasi asus mõisas Põllutöö- ja Rahvaülikool. 1989-
1995 hoone restaureeriti ja praegu tegutseb hoones gümnaasium. 
Viisakalt on korda tehtud ka üks mõisa abihoonetest, kus paikneb 
oma seinal asuvas nimetuses kotkapilti kasutav keskus.  

12217 - Pimm-pomm 
Traditsiooniline lähenemine kellatornide osas eeldab torni all 
mingisuguse kandva konstruktsiooni (kabel, kirik vmt) 
olemasolu. 90-ndate aastate teisel poolel domineerinud loov 
lähenemine koos mõningase talupojatarkusega tõid aga mängu 
uued ideaalid mille poole pürgida - minimalistlikku täiust 
järgides on meil antud juhul tegemist kellatorniga per se. 
Vaadake, nautige, jäädvustage! 

12218 - Meri on, meri jääb 
Ühele mereäärsele vaateplatvormile suundudes tabas meid 
kohale jõudes ebameeldiv üllatus - tervelt kuues keeles (oh, kus 
oleks sellest saanud alles küsimuse teha!) teavitati meid, et 
vaatetornide kasutamine on omal vastutusel ning seejärel puhtas 
eesti keeles, et vaateplatvorm on hoopiski suletud. Ja lepime 
kokku, et kui ikka on suletud, siis sinna me ei roni, eks? Ja 
ronimiseks puudub tegelikult ka reaalne põhjus, sest küsime 
midagi, mida taevakõrgustest mere kohta teada ei saa. Nimelt on 
selle mere keskmiseks sügavuseks 1m ja seega on ta kalarikas 
ning heade kudemistingimustega - järelikult tuleb küsimus kalade 
kohta. 

12219 - Tukkpuulik 
See tuulik on Eesti üks vanimaid tukkpuulikuid... vabandust, 
pukktuulikuid... mis ehitati 1748. aastal Vormsi saarel ja toodi 
20. sajandi alguses mandrile. Praegu asub eelnimetatud tuulik 
Eesti Vabaõhumuuseumis. 

/Paneme nüüd jälle autol mootori seisma ning loeme rahulikult 
edasi/ 

Ei pea minema vabaõhumuuseumisse, sest tolles meid huvitavas 
külas on püsti pandud kvaliteetne tukkpuuliku koopia - seda siis 
aastal 2003, Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste Skolimovski 
& Valge juhendamisel. 

Ehk siis: läheme kohale, tutvume tuulikuga, loeme infostendilt 
väärt infot juurde ning alles siis asume küsimuse kallale.  
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12220 - Muuliga muulil 
See 265-meetrine muul on rajatud raudkividest kohalike 
talumeeste poolt eelmise sajandi alguses ning sealtkaudu toimus 
regulaarne paadiühendus Haapsaluga kuni 1994. aastani. Muuli 
otsas on oranzhi värvi meremärk. 

12221 - Manivald Juga, teie teenistuses 

 
Leia pildil kujutatud ajahambast puretud pritsukuur ning loe 
kokku mitu postkasti selle seinal on. Disclaimer: kui ühe katuse 
all on neid mitu, siis järelikult neid ongi mitu. 
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12222 - Mõis. Lihtsalt mõis. 
Sellenimelist mõisa on tegelikult Eestimaa pinnal suisa kaks 
tükki - tõsi, üks neist jääb Järvamaale, teine aga asub igati 
tänases piirkonnas. Ühist on neil ehk nii palju, et mõlemad on 
üsnagi kehvakeses olukorras... aga pole ka ime, sest 
omanikuhoolitsust sai see mõis tunda vist vaid von Taubede 
omand olles ja kõrvalmõisa staatust nautides (kuna lähikonnas 
veel teinegi). Hilisem "karjäär" rahvamaja ning raamatukoguna 
võimaldas vaid suuremaid remonttöid saada, iseseisvuse 
lõppedes kadus paraku ka see võimalus. Räägitakse, et olla 
plaanis ka see kompleks taas endisesse hiilgusesse püsti ajada... 
eks elame-näeme. Suveseiklejad saavad siin aga ikka käia ning 
pilgu peale heita - kui mitte majale siis vähemalt uhkete 
sammastega abihoonele. 

12223 - Le Grande Finale 
Iga hea asi saab ükskord otsa ning nii juhtub paratamatult ka 
tänase seikluspäevaga. Enne kui aga päris joon alla tõmmata, 
veel üks viimane küsimus (mille vastus on lihtsamaist lihtsaim) - 
milline käesoleva rajameistri tänavustest legendidest-vastustest 
kõige eredama mulje jättis - ning seda positiivse külje pealt? 
Vastuseks saatke meeldejäävaima legendi number ehk siis 
vahemikust 12101-12111 või 12201-12223. Aitäh! 
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