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A  Apteekide arv Eestis Raamatukogude arv Eestis

B Suplemisel uppunud 
tööealisi, kes olid kained

Suplemisel uppunud 
vanemaealisi (65+), kes 
olid joobes

C Veeõnnetuses päästetud 
keskealisi

Veeõnnetuses päästetud 
vanemaealisi (65+)

D Uppumisi põhjusel, et 
inimene kukkus vette  

Uppumissurmasid, kui 
inimene suples

E Aktuaalse Kaamera saate 
pikkus

Päästeameti koduse 
nõustamise keskmine 
pikkus

F Joogivee varu inimese 
kohta üheks nädalaks  

Liitreid vett, mida kasutab 
inimene päevas Euroopas   

G Joogivee varu inimese 
kohta üheks nädalaks   

Liitreid vett, mida 
kasutab inimene päevas 
Mosambiigis   

H Vee kogus, mis tuleb lõkke 
tegemisel ligi hoida

Vee kogus 70 kg kaaluva 
inimese kehas

I
Tõenäosus, et päästjad 
ja kiirabi jõuavad sinuni, 
kui piirkonnas on 
hädaolukord

Tõenäosus, et päästjad ja 
kiirabi jõuavad sinuni, kui 
piirkonnas on tavaolukord

J
Päästeameti väljasõite 
abitus seisundis looma või 
linnu juurde

Päästeameti väljasõite 
abitus seisundis inimese 
juurde

K Tulekustutusvaiba 
kasutamise kordade arv

Peenravaiba kasutamise 
kordade arv

1. Rohkem või vähem
Kirjutage igale reale sümbol < või > või =, et lause oleks õige.

< tähendab „on väiksem või vähem kui“ 
> tähendab „on suurem või rohkem kui“ 
= tähendab „on sama palju kui“ või „on sama, mis“



2. Vesipilt  
Tõmmake joon punktist punktini tähestiku järjekorras.
Milline kujutis tekib?

NII

NUR
PAS MIS MOT

NAR

PET PER

PUL RAI

SAI RAM

KES
IVI

LIS

LAS

KRI
ESI HEL

KOK

BLM ERA
HTM

ISE

BIO AHI

AGOAED

SIL



Kas on vaja? Miks / 
kuhu Mitu Kust saab Hind

karestatud põrandaplaadid ja trepikatted

nurgakatted laudadele jm mööblile

vannitoas käepidemed  

vanni asemel madal dušialus, dušiiste  

kõrgendatud tualetipott
parem valgustus seal, kus loete või teete 
tööd
luubiga laualamp, luubiga pealamp
voodi ja tualeti vahelisel teekonnal 
liikumisanduriga lambid
käeulatuses seinariiulid sagedasti 
vajaminevatele asjadele 
ebastabiilsete mööbliesemete 
kinnitamine 
tulekustutustekk koos vertikaalpinnale
kinnitamisega 
lahtiste vaipade asendamine 
kummipõhjaga vaipadega

hästinähtav ja valgustatud majanumber

anatoomilise käepidemega reguleeritav 
(kokkupandav) kepp
kummitallaga või nuppudega sussid või 
sokid
nutilahendused ravimite doseerimiseks ja 
võtmiseks
mobiil häirenupuga, häirenupp kodus

3. Kiri jõuluvanale    
Mida vanem oled, seda vähem oskad vastata küsimustele, 
mida sünnipäevaks või jõuludeks soovida. Ometi on vanema 
inimese kodus puudu asjadest, mida ta ise soovida ei oska. 
Tehke oma kodus vaatlus, uurige internetist ja arutage 
lähedastega, millised ennetavad vahendid teeks Teie kodu 
mugavamaks ja turvalisemaks. Kui pole vaja, siis põhjendage, 
miks.



4. Igale seadmele oma pistik 
Millise numbriga pistikust saab iga seade voolu?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



5. Naabrimees Leo salasõnum 
Leo rääkis maal elava sõbraga. Sõber kurtis, et eile oli neil vaja 
kutsuda jalga vigastanud külalisele kiirabi. Kiirabi otsis kaua 
nende talu õiget teeotsa.

Järgmisel päeval saatis Leo sõbrale sõnumi.

LÜNÕ  IÕÕMIJÜ NTOÕJTPI!

All on kaks rida tähti. Leidke Leo sõnumi tähed ülemisest 
reast ja asendage need tähe all oleva tähega.

Ü Ö Ä Õ V U T S R P O N M L K J  I H G E D  B  A 
A B D E  G  H I  J K L M N O P R S T U V Õ Ä Ö Ü



6. Tõsine kalamees   
Rein on olnud kalamees juba üle 30 aasta. Kalastaja varustuses
on selle ajaga palju muutunud, see on läinud paremaks ja 
turvalisemaks. 

Kirjeldage, mis on Reinu varustuses muutunud (11).
Rein aastal 1991

Rein aastal 2021



7. Ajaarvutused  
Maret alustas toidu tegemist kell 15.20. Toit sai valmis 2 h ja 55 
minuti pärast. Mis kell tuli Maret köögist välja? 

Anne-Mai pidi 25. veebruaril jääma 14 päevaks eneseisolat- 
siooni. Mis kuupäeval Anne-Mai eneseisolatsioonist välja sai?

Jüri käis reedel hambaarsti juures. Arst palus 10 päeva pärast 
näitama tulla. Mis nädalapäeval Jüri ennast näitama läheb?

Tarmo (63) käis eelmise aasta novembris jämesoolevähi 
sõeluuringul. Millal saab Tarmo järgmise kutse jämesoolevähi 
sõeluuringule?   

Riina käis oma Volkswagen Golf Ocean Variantiga ülevaatusel 
eelmise aasta augustis. Milline tempel talle tehnilisse passi 
sisse löödi?

Orhideed peab leotama iga kolme nädala tagant. Meelis leo-
tas lille 23. oktoobril. Mis kuupäeva paiku ta järgmisena lille 
leotamise ette peab võtma? 

Korteriühistu “Vedu 15” koridoride ja üldkasutatavate ruu-
mide koristuspäev on iga kvartali 1. kuu 1. laupäeval. Siis  
tehakse üldruumid lilledest ja kogunenud kraamist tühjaks, 
puhastatakse ja tehakse pisiremonti. Mis kuupäevadel sellel 
aastal koristuspäevad toimuvad?



8. Varud teevad rahulikuks
Maria on hädaolukorraks valmistumise hästi läbi mõelnud. 
Leidke pildilt alumises kastis olevad tähtsad esemed. Mida 
on Maria veel varunud, et erilises olukorras toime tulla?



9. Mürgine pakk 
Lugege lugu läbi. Leidke teksti seest 19 puuvilja ja marja 
nimetust. Need võivad olla peidetud ka sõna sisse või olla 
kokkuloetavad järjestikustest sõnadest.  

Kure Mario ja Alma otsustasid ravimikappi koristada. Nad 
leidsid aegunud 600 mg APEL siniseid antibiootikumitablette. 
Karp, loomulikult, tuli vanapaberisse panna, aga mida teha 
tablettidega? Kure Alma võttis hakklihamasina, mis tavaliselt 
on käsiajamiga, aga Alma asi kasutas voolu. Kure Mario 
toppis tabletid auku. Masin undas kurjalt, antibiootikumikook 
osutus kõvaks pähkliks. Lõpuks jäi masin seisma. „Oo! 
Liivaks pudenenud! Braavo!“ Ka adopteeritud kemikaalidega 
valuvaigistid ja palavikurohud lendasid masinasse. Mario 
käes oli metallist varb. Uus kogus sai sellega august sisse 
litsutud. Alma keris tüki kirsipunast jõhvi. Jõhvi kasutas ta 
selleks, et toredat „tellist“ kokku siduda. Kured ootasid ära 
õhtuhämaruse, et mürgine pakk märkamatult prügikasti 
visata. Õue jõudes nägid nad musta kassi. Tegelikult, musti 
kasse tuli neile vastu lausa seitse. Siis ilmus nagu maa alt 
välja naabri-Peet, kes jõi viina. „Mario, mürgitate loodust, 
mis?“ küsis mees hurmavalt. „Alatu laim!“ vastas Mario 
kähku. „Anna see pakk siia, ma viin homme apteeki!“ pakkus 
Peet. Ja nii lihtsalt see mure laheneski. Kured tundsid sellist 
kergendust, et hakkasid runoviisi jorutama: na-na-ss, aaaa, 
füü-füü, sal-sal lal-lal-laaaa.



10. Andke andurile hinnang
Millised andurid on paigutatud valesti?



11.  Kui ubad suus kasvaksid 
Mari ja August kasutavad omavahelises vestluses sageli 
kujundlikke ütlusi, mida ei saa sõna-sõnalt võtta. Mida Teie 
arvates need ütlused tähendavad?

Nagu hundi öömaja.

Ei saa istu ega astu.

Puhas kui mõrsja mokk.

Hakkab koera söötma kui hunt juba karjas.

Kuuse alla minema.

Ahjul habe suus.

Abielu sepapada.

Võta siga peast ära, ega seal herilasi sees ole, kes toa peale 
laiali lähevad.

Sa annad kui sinikivi.

Käed annavad, küünarnukid kisuvad tagasi.

Viska nagu soele pärli ette.

Ega see puu otsast lõigata ole.

Kui ubad suus kasvaksid, siis ei oleks neid vaja maha külidagi.

Nagu liigpalk seinas ehk viies ratas vankri all.

Siss oles veel küll Jordani vee maik olnu.

Juudasitt ja perglipask.

Käes kui käiguõli.

Lutsumaksaeli ja sääsekõrvarasv.

Armulauakannikas.

 



12. Tähtsad asjad 
Leidke tähesegadikus liikudes paremalt vasakule, vasakult 
paremale, ülalt alla, alt üles ja diagonaalis sõnad asjade 
kohta, mis on hädaolukorras vajalikud: 
LIBLIKLUKK, RAVIMIDOSAATOR, TURVASOKK, TAIMER. 
Seal on veel hädaolukorras kasutatavate asjade sõnu. Milleks 
need asjad on vajalikud?

R A P T E E K Ü Ü N A L T O

A O S L M N O N A S D H T A

U K T A I M E R S D K A U K

G V O A U V I S A T K E R T

T S I K A P L I I T U R V P

O U T A H S O U E E L T A Ü

B L N D I S O S R U K G S T

U K I E S G D D T K I B O Ö

K E M I K A A L I D L S K R

O T A P H H T U K M B N K V

E E K I U J U V E S I U S B

P O H U E J P W O K L V D N

A N A A B R I N R O T I A T

H P D T F R Ü Ä P L V O A R



13. Enne ütle, siis mõtle 
Päästja tõmbab püksid jalga kolme sekundiga. Mitu paari 
pükse jõuab päästja jalga tõmmata viie minutiga?

Kes jõuavad Teile appi tulla, kui neid oodates loendasite 
mõttes arvud ühest tuhandeni. Ehk kui palju läheb aega, et 
loendada ühest tuhandeni?

Põles viis küünalt. Kolm küünalt kustutati. Mitu küünalt jäi 
järele?

Kuus parameedikut sõid kuue päevaga kuus pitsat. Mitme 
päevaga söövad kümme parameedikut kümme pitsat?

Kui Meelis prille ette ei pane, siis ta suudab tuvastada ainult 
kellaosutite vahelist nurka. Nimetage kaks kellaaega, millal 
kella tunni- ja minutiosuti moodustavad täisnurga.



14. Minu kodu on minu kindlus? 
Leidke 10 sarnasust.





15. Märka märki
Millised nendest märkidest võiksid esineda koos ja milliseid 
kindlasti kokku ei panda, sest nende tähendused on vastu-
käivad?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



16. Tunne oma sõpru 
Uurige, kes Teie sõpradest vastab nende asjade kohta 
jaatavalt?

Kes kasutab ravimidosaatorit?

Kellel on kodus magamistoas suitsuandur?

Kes tunneb kõiki oma kodu ja kodukoha mürgiseid taimi?

Kes oskab andurite patareid vahetada?

Kellel on kodus vingugaasiandur?

Kes oskab kasutada näriliste tõrjevahendeid?

Kelle toas ei ole pikendusjuhtmeid?

Kellel on vannitoas libisemiskindel põrand?

Kes teab riigi infotelefoni numbrit?

Kellel on kodus tulekustuti?

Kes kasutab kodus toidu valmistamisel taimerit?

Kellel on kodus tulekustutustekk?

Kelle kodus ei ole ebavajalike asjade ladu?

Kelle kodu on valmis hädaolukorras iseseisvaks toimetulekuks?



17. Hammas hamba vastu  
Rain tahtis kellal talveaega keerata suveajale, aga midagi 
läks valesti ja kell jäi seisma. Palun aidake!

Kummale poole peab võtit keerama, et viimane hammasratas 
liiguks päripäeva?



18. Kriminaalsed laulud 
Millisest veekogust on selles laulus juttu? Kes on laulu 
tegelased ja mis nendega juhtus?

Näide: Uhti-uhti uhkesti. Vastus: Tegelased on Viisk, Põis ja 
Õlekõrs. Veekogu: Emajõgi. Mis juhtus ja miks? Õlekõrs ja Viisk 
uppusid, sest kasutasid liiga nõrka silda. Põis ei helistanud 112, 
vaid pööras asja naljaks. Põis sai surmava terviserikke.

A. Paranähtus (Justament). Ma ei usu eales naiste nuttu, 
valget viskan ma ning kuulan külameeste juttu …

B. Kalamehe jutt (Artur Rinne). Oi latikas, oi lutsupoeg, kus 
oli alles kala, kes õnge otsa hakkas mul kord koidu ajal sala …

C. Meremehe armastus (Tarmo Pihlap). Kord kalalaeva pardal 
ma kohtasin üht meest, kes kodunt laskis jalga oma kalli moori 
eest …

D. See oli ennemuistsel aal, kui heeringas elas kuival maal …

E. Käe ulatab noor paadimees nii lahkelt neiule, kes aralt 
seisab tema ees, et sõita üle vee.

F. Jää jumalaga, Mann, sest tuules oli ramm ja reisusihiks oli 
meile Rotterdam.



19. Number, kust saab teada kõike  
Leidke sümboleid kasutades üks väga vajalik number. See 
peaks kõikidel alati meeles olema. Leidke nipp, kuidas seda 
meelde jätta. Vajadusel vaadake nippi Särtsu vastustest. 

          +            +             = 6

          +              = 9

           +             +            +            = 10

           +            -       = 5
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           +            -       = 5

          +              = 9

           +             +            +            = 10

(                         
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     ) +                      = ?

           +             +            +            = 10

     ) +                      = ?     ) +                      = ?           ) + (                                     ) + (                               ) +                      = ?

          +              = 9
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           +            -       = 5



20. Millised (toa)taimed on mürgised?  
Melita armastab kodus toataimi kasvatada. Tal on neid palju ja 
nad on väga ilusad, hästi hoolitsetud. Sõbrannad aga väidavad, 
et mõned neist on mürgised ja nendega kokkupuutumisel 
peaks olema ettevaatlik.

Melita kodus kasvavad: aaloe, oleander, kliivia, ratsuritäht, 
begoonia, kuuking, diiff enbahhia, koralltomat, pelargoon, 
säntpoolia, jõulutäht, havisaba, fi lodendron, sõnajalg, fuksia, 
kummipuu, vahalill, tõlvlehik, nõelköis, mägipalm.

Missugused toataimed nendest on mürgised?



21. Andekuse test  
Valige igale situatsioonile üks õige väide. Kui variandi A ja B 
vastused erinevad, on Teie loogikas viga sees.

1A. Sa ei ole kunagi liiklusõnnetusse 
sattunud.

a. senine kogemus näitab, et Sina 
liiklusõnnetusse ei satu
b. usud, et Sinu tõttu õnnetusi ei teki, 
aga teised liiklejad võivad Sulle otsa 
sõita
c. liikled ettevaatlikult ja korrektselt, 
et mitte sattuda liiklusõnnetusse

1B. Oled terve elu küünalt põletanud 
salvrätiku peal ja midagi pole juhtunud.

a. järelikult ei lähe salvrätik küünla all 
põlema
b. usud, et teistel võib juhtuda, aga 
Sina oskad põletada nii, et ei juhtu
c. usud, et salvrätik võib minna 
põlema, hakkad kasutama tulekindlat 
küünlaalust

2A. Kui auto armatuurlaual põleb 
kollane õlikannu kujutisega tuluke, siis...

a. … võtad teadmiseks, et mootor 
töötab õliga
b. … on mootoris liiga vähe õli ja teed 
esimesel võimalusel õlivahetuse
c. … kleebid tulukese peale kleepsu, et 
see ei segaks sõitu

2B. Kui suitsuandur teeb teatud aja 
tagant piiksu, siis …  

a. … tead, et andur töötab
b. … vahetad patarei uue vastu
c. … tuleb ta maha keerata, et ta 
närvidele ei käiks

3A. Kui kartulid on potis keema läinud, …
a. … hoiad potikaane poti peal nii, et 
aur saaks välja, aga vesi mitte
b. … sulged poti kaanega nii kinni, et 
aur välja ei pääseks
c. … kallad potti juurde külma vett ja 
paned kaane peale

3B. Kui ahjus siiber nii kaua lahti hoida, 
kuni sütel enam leeki ei ole, siis …

a. … on tuba hästi köetud ja vingu ka 
tuppa ei tule
b. … läheb toasoojus korstna kaudu 
kaduma
c. … tuleb ahju sütele vett peale visata 
ja siiber sulgeda

4A. Kui Sul läks kõht lahti, jooksed WC-
sse ja … 

a. … helistad sealt kiirabisse, et nad 
Sulle appi tuleks
b. … võtad seejärel ravimikarbist 
söetablette (või külmikust mustikaid)
c. … kirjutad sotsiaalmeediasse 
kaebuse kõikide tootjate ja 
toidupoodide kohta

4B. Kui piirkonnas on hädaolukord, 
näiteks on torm ja elekter läks ära, …

a. … helistad 112, Sulle tullakse appi ja 
viiakse turvakodusse
b. … otsid välja taskulambi, priimuse, 
toiduvarud, patareidega raadio jm 
varud
c. … helistad valda ja energiafirmale ja 
sõimad nad läbi

5A. Erakordselt kuuma ilmaga …
a. … Sa ei joo, sest kuumaga ei ole hea 
ennast liigutada, sh tualetis käia
b. … saad vajaliku vedelikukoguse 
kätte alkoholist
c. … jood vett 2–3 klaasi igas tunnis

5B. Erakordselt külma ilmaga …
a. … Sa ei küta ahju, et mitte kulutada 
puude toomisele energiat
b. … lülitad kõik aparaadid, mis vähegi 
sooja tekitavad, vooluvõrku
c. … kütad ahju üks ahjutäis korraga 
kaks kuni kolm korda päevas



22. Abi on käeulatuses  
Teksti lugedes on olulised esimene ja viimane täht – tähtede 
järjestus sõna keskel ei oma suurt tähtsust. Aju kompenseerib 
puuduva info. Lugege!

Hirnäeupp on leahduns üski evalate või sruue osa pvaäest üski 
kuods vavteete imeintse jokas, kes viõavd õneuntse krroal 
jääda httäa abi ksutusimgea. Segllea tatagaske õetnusnte 
kriie astaviamne nnig kireie ja oraepvitine rgaeirmeeine 
nrubsaaonkna vabthaailhtke ksabaail. Hirenäpuu tnsueese 
aibl svioob Eseti Nbairalavve sdenaruuda iemisnte tuatuvrnent 
ning puakdka nliee mrleeaheu lbäi taemdsie, et õenutnse 
krarol on kgeei appi tmeluas.



23. Segadus varjab mõtet   
Leidke päästetööde ja koduohutusega seotud sõnad, muutes 
anagrammides tähtede järjekorda.  

Näide: tõrjutu ajel või jõletu tajur – tuletõrjuja

1. peatselt jääv või päästev talje

2. uhke kärises või seisuhäkker

3. viru autod või Aivo turud

4. vapram riik või markii parv

5. rentaabel info või raban telefoni

6. kandikult veerib või kruvid banketile

7. eraturvapadi või paar arvuteid 

8. tädil vaidleb või läbivad letid

9. kuulutustest tekk 



24. # (loe: häštäg)   
Sümboliga # antakse internetis infole juurde märksõnu, 
mis aitavad teistel seda infot internetiavarustest üles leida. 
Näiteks, kui postitate filmi „Eesti matus“ kohta, kirjutage 
teksti lõppu #eestimatus. Isiklike sõnumite juures väljendavad 
inimesed otsisõnaga tihti ka oma hinnangut. Näiteks poliitika 
teemal kirjutades võite juurde panna märksõnad „poliitika ei 
haise“ või „Trump on hull“. Internetis tuleb see kirjutada kõik 
ühes jorus: #poliitikaeihaise või #trumponhull.

Lugege, mida on internetisuhtlejad tahtnud koduohutuse 
teemal öelda.

#siibersoojaeijuhi

#mudaonlibe

#toastväljakolmeminutiga

#vaibaäärtõmbabpikali

#kuiteedtuldtookavett

#toitennastiseeitee

#soolpolevedeltoolpoleredel

#kuumrakklähebkülmasveeslõhki

#üksiujubainultkala

#andurpiiksubakutühi

#mobiilonsinutehiskaaslane

#kedakohtabküünalkuitaotsasaab

#kuikriiskäesonhiljaohkida

#joovettmissellestetvetsuseiviitsikäia



12. Tähtsad asjad 
Leidke tähesegadikus liikudes paremalt vasakule, vasakult 
paremale, ülalt alla, alt üles ja diagonaalis sõnad, mis on 
hädaolukorras vajalikud: LIBLIKLUKK, RAVIMIDOSAATOR, 
TURVASOKK, TAIMER. 
Seal on veel hädaolukorras kasutatavate asjade sõnu. Milleks 
need on vajalikud?

R A P T E E K Ü Ü N A L T O

A O S L M N O N A S D H T A

U K T A I M E R S D K A U K

G V O A U V I S A T K E R T

T S I K A P L I I T U R V P

O U T A H S O U E E L T A Ü

B L N D I S O S R U K G S T

U K I E S G D D T K I B O Ö

K E M I K A A L I D L S K R

O T A P H H T U K M B N K V

E E K I U J U V E S I U S B

P O H U E J P W O K L V D N

A N A A B R I N R O T I A T

H P D T F R Ü Ä P L V O A R

VASTUSED
1. Rohkem või vähem
A: > (võib õigeks lugeda ka =) 
Raamatukogusid on 520, apteeke 522.  
B: = Aastal 2020 olid suplemisel uppunud 
vanemaealised kõik kained ja tööealised 
kõik joobes. C: > Päästa õnnestub enne- 
kõike nooremaid. D: > Uppumisi vette  
kukkumise tõttu 30, supeldes 11. E: < AK 
kestab umbes 30 min, ennetustegevus 
kestab keskmiselt 54 min. F: < 21 liitrit  
joogivett inimese kohta nädalaks, Euroopas  
kulutab üks inimene keskmiselt 140  
liitrit vett päevas. G: > 21 liitrit joogi-  
vett inimese kohta nädalaks, arengu- 
maades (nt Mosambiik) kasutavad inimesed  
keskmiselt 10 liitrit vett päevas. H: <  lõket  
tehes on vaja vähemalt 10 l vett (1 
ämber), inimene (70 kg) sisaldab u 45 l 
vett. I: < Hädaolukorraks peab inimene 
ise olema valmistunud, sest abivajajaid 
on siis palju ja abi kohe igaüheni ei jõua. 
J: < Aastal 2020 toimus 1116 väljasõitu 
abitus seisundis looma/linnu juurde, 1239 
inimese juurde. K: = 1x.

12. Tähtsad asjad

13. Enne ütle, siis mõtle
Ikka ainult ühe paari pükse. 16 minutit 
eeldusel, et keskmiselt kulub ühele arvule 
üks sekund. Kolm küünalt. 16 ja 2/3 pitsat. 
Kell 3 ja kell 9. 

2. Vesipilt 
Matkapliit.

4. Igale seadmele oma pistik
1 – läpakas, 2 – triikraud, 3 – mobiil, 4 – 
veekeetja, 5 – kuvar, 6 ja 8  – seadmeid pole, 
sest igal seadmel peab olema oma pistik, 7 
– mikrolaineahi, 9 – laualamp, 10 – raadio.

5. Naabrimees Leo salasõnum
Pane teeotsa nimesilt.

6.  Tõsine kalamees
Digitaalkaal – margapuu, kombekas pääste-  
vestiga – jope, aerupaat – kajutiga paat, 
õngeritv, merekompass – kompass, 
udupasun – vile, binokkel – prillid, särituli 
– tikutoos, leedlamp – helkur, veehauskar 
– kühvel, kalade kuivatamise vahend.
7. Ajaarvutused
Maret 18.15. Anne-Mai 11.03., liigaastal 
10.03. Jüri esmaspäeval. Tarmo järgmise 
aasta jaanuaris. Riina selle aasta august. 
Meelis 13.11. paiku. “Vedu 15” 2.01.21, 
3.04.21, 3.07.21 ja 2.10.21.

9. Mürgine pakk   
Kure Mario, APEL siniseid, Karp, loomulikult, 
Alma asi kasutas, antibiootikumi- 
kook osutus, pähkliks, „Oo! Liivaks, 
Braavo! Ka adopteeritud, varb. Uus,  
kirsipunast, Jõhvi kasutas, toredat „tellist“, 
musti kasse, viina. „Mario, laim!“,  
mure laheneski, hakkasid runoviisi 
jorutama: na-na-ss, füü-füü, sal-sal .

18. Kriminaalsed laulud
A. Pühajärv. Kalamees, Kiku, lätlane. Kuigi 
kalamees tuli autoga ja tundub, et jõi viina, 
ei juhtunud õnneks midagi. B. Tundmatu 
veekogu. Kalamees ja suur kala. Õngenöör 
oli mäda. Kala hammustas kalameest, 
kalamees hammustas kala. C. Kaugel merel. 
Kalalaeva meeskond. Algas maru, aga 
meremees ei teinud muud, kui mõtles, et talle 
meeldib distantsabielu. D. Magevee meres. 
Neptun ja heeringas. Heeringas näris laeva 
sisse augu ja laev läks põhja. E. Viljandi järv. 
Paadimees ja neiu. Neiu andis paadimehele 
musu, aga paadimees ei teinud väljagi.  
F. Läänemeri. Esimene tüürimees, kapten, 
pootsman, kokk. Kõik jõid ja tundub, et 
lõppes halvasti. Aga võibolla rabelesid välja.



10. Andke andurile hinnang 
1. Elutoas vale: laes peab kaugus valgustitest, 
ventilatsiooniavadest ja seintest olema 
vähemalt 50 cm. 2. Köögis vale: köögis 
ei peaks andurit olema, sest toiduaurud 
paneksid selle asjatult tööle. 3. Esikus 
õige: igas kodus peab olema vähemalt  
üks suitsuandur ja see üks peaks olema  
magamistoa ees olevas ruumis. 4. 
Magamistoas pole vale: vingugaasiandur 
on lisakaitseks. Suitsuandurit ei pea 
olema, samas võib ka see lisakaitseks olla. 
Paigaldamine vastavalt kasutusjuhendile! 
5. Koridoris õige: mitmekordses majas 
paigalda lisakaitseks vähemalt üks 
suitsuandur igale korrusele 6. Vannitoas 
õige:  kütte- või gaasiseadmega ruumis 
peab olema vingugaasiandur. Niiskes 
ruumis on anduril minimaalne IP tase 44. 
Suitsuandurit olema ei pea, sest veeaur 
käivitaks selle asjatult.
Alates 1. märtsist 2021 on kõikides gaasi- 
kütteseadmega või gaasiveesoojendiga 
hoonetes vingugaasiandur kohustuslik. 
Vingugaasiandur hoones on kohustuslik ka 
siis, kui eluruumis paikneva gaasiseadme 
korral on tehniliste abinõudega välditud 
vingugaasi teke ja eluruumi sattumine.
Vingugaasiandur on kohustuslik, kui 
hoones on tahkekütteseadmed, mis 
võivad tekitada ohtlikku vingugaasi – ahi, 
kamin, pliit, katel vms. Vingugaasiandur 
tuleb paigaldada esimesel võimalusel nii 
eluhoonesse kui mitteeluhoonesse, kuid 
mitte hiljem kui 1. jaanuaril 2022.

14. Minu kodu on minu kindlus?
Linnud taevas, pilved (ots on sama) 
gargoyle, ämber, kardin – rüütlikeep, 
part, kilp, kühvel, toataim – postamendi 
taim, ukseaken – vimplil muster.
17. Hammas hamba vastu
Vastupäeva. 
19. Number, kust saab teada 
kõike
Päike 2, taskulamp 7, tikutoos 1, 
lambipirn 4. Kombinatsioon 1247 
on riigi infotelefon. Jätke number 
meelde selle abilausega: Saan ühe 
(1) teate iga 24 tunni jooksul 7 
päeva nädalas.

11. Kui ubad suus kasvaksid
Nagu hundi öömaja – segadus, korra-
lagedus. Ei saa istu ega astu – tuba liiga 
korras. Puhas kui mõrsja mokk – kui 
söögilaud oli hästi puhas. Hakkab koera 
söötma kui hunt juba karjas – hilinenult 
tegutsema. Kuuse alla minema – koduta 
jääma. Ahjul habe suus – ajab suitsu 
sisse. Abielu sepapada – vanad mehed 
nimetasid nii voodit, aset. Võta siga peast 
ära, ega seal herilasi sees ole, et toa peale 
laiali lendavad – müts peas. Sa annad kui 
sinikivi – kui inimene liiga kitsi andmises.
Käed annavad, küünarnukid kisuvad 
tagasi – ei raatsi anda. Viska nagu soele 
pärli ette – mittevajalikku andma. Ega 
see puu otsast lõigata ole – ei ole kerge 
hankida. Kui ubad suus kasvaksid, siis ei 
oleks neid vaja maha külidagi – ebareaalse 
soovi korral. Nagu liigpalk seinas ehk 
viies ratas vankri all – mittevajalik, liigne. 
Siss oles veel küll Jordani maik olnu – 
peale haigust, operatsiooni ärgates suur 
janu, aga vett juua ei lubatud. Juudasitt 
ja perglipask – kui haiguse puhul enam 
miski ei aita, soovitati peale panna. Käes 
kui käiguõli – ütles keskealine mees 
süstimistoast välja astudes. Lutsumaksaeli 
ja sääsekõrvarasv – viimase häda raviks.
Armulauakannikas – väike, õhuke leivaviil. 

20. Millised (toa)taimed on 
mürgised?
oleander, kliivia, ratsuritäht, diiffenbahhia,  
koralltomat, jõulutäht, havisaba, filodendron, 
kummipuu, vahalill, tõlvlehik, nõelköis.
21. Andekuse test
1) c; 2) b; 3) a; 4) b; 5)  c.

22. Abi on käeulatuses
Häirenupp on lahendus üksi elavate või 
suure osa päevast üksi kodus veetvate 
inimeste jaoks, kes võivad õnnetuse korral 
jääda hätta abi kutsumisega. Sellega taga- 
takse õnnetuste kiire avastamine ning kiire 
ja operatiivne reageerimine naabruskonna 
vabatahtlike kaasabil. Häirenupu teenuse 
abil soovib Eesti Naabrivalve suurendada 
inimeste turvatunnet ning pakkuda neile 
meelerahu läbi teadmise, et õnnetuse 
korral on alati keegi appi tulemas. 



15. Märka märki
1. Ei esine: a) tuletõrjehüdrant, b) uju-
mine keelatud. Kui juba ujuda saaks, 
oleks tegemist veekoguga ja selle 
juurde hüdrante ei ehitata. Hüdrant 
on maa all, seal ujuda ei saaks, 
seetõttu pole mõtet seda ka keelata.  
2. Ei esine: a) tõkkepuuta raudtee-
ülesõidukoht, b) sobiv kiirus. Raudtee- 
ülesõidukohal peab sõitma aeglaselt, 
sest juht peab vajadusel olema valmis 
sõiduki sujuvalt peatama. Teelõigule  
soovitatav suurim kiirus (km/h) heades 
ilma- ja teeoludes ei saa olla 70. 3. Ei 
esine: a) jalgtee, b) ohtlik, nõrk jää. 
Esimene märk pannakse teele, kus 
liikuda tohib ainult jalgsi, teine märk 
veekogule, mille peale tekkinud jää 
on kõndimiseks ohtlik. 4. Ei esine: 
a) evakuatsiooni kogunemiskoht,  
b) elektrioht. Koht õuealal, kuhu tulekahju 
korral kõik peavad kogunema. Selliseks 
kohaks valitakse ja märgitakse 
ohutu koht, kus ei ole ka elektriohtu.  
5. Võivad esineda: a) kasuta turvavööd,   
b) mobiiltelefonide kasutamine keelatud.  
Bussis peab kinnitama turvavöö ja 
seal ei ole soovitatav – isegi ilma 
keelava märgita – telefonikõnesid 
pidada, nii iseenda turvalisuse kui 
teiste heaolu huvides. 6. Tõenäoliselt 
ei esine: a) lahtise tule ja suitsetamise 
keeld, b) tulekustuti asukoht. Esimene 
märk ei ole lihtsalt suitsetamise keeld,  
vaid ka lahtise tule tegemise keeld ja 
seetõttu on märk paigutatud õue. 
Tulekustuti juures tuleb vältida kõrgemaid 
temperatuure, st seda õue ei paigaldata. 
7. Võivad esineda: a) tuletekk;  
b) sertifitseerimistähis, mis kinnitab, 
et toode vastab keskkonnakaitse-, 
tervise- ja ohutusnõuetele. Märgid  
võivad esineda lähestikku näiteks 

köögis, kus on tuletekk ja gaasiseade,  
sest CE-märgis on isikukaitse- 
vahenditel ja gaasiseadmetel kohustuslik. 
8. Kindlasti esinevad: a) väljapääs;  
b) voldid, kortsud keelatud (882 ISO). 
Hoonest väljumise tee peab olema 
takistusteta. Sellised kaks märki 
peaks (mõtteliselt) olema igas kodus 
kõikide uste ja akende juures, kust 
saab tulekahju korral hoonest välja. 
Vajadusel peaks akende kõrval kapis 
olema ka kokkupandav redel.
23. Segadus varjab mõtet
vetelpäästja, häirekeskus, toiduvaru, ravimi-  
karp, naabri telefon, tarbin vedelikku,  
varupatareid,  väldi libedat, tulekustutus-
tekk.
24. # (loe: häštäg)
Siiber sooja ei juhi, muda on libe, toast 
välja kolme minutiga, vaiba äär tõmbab 
pikali, kui teed tuld too ka vett, toit ennast 
ise ei tee, sool pole vedel tool pole redel, 
kuum rakk läheb külmas vees lõhki, üksi 
ujub ainult kala, andur piiksub aku tühi, 
mobiil on sinu tehiskaaslane, keda kohtab 
küünal kui ta otsa saab, kui kriis käes on 
hilja ohkida, joo vett mis sellest et vetsus 
ei viitsi käia.



Kuidas digipetturid üle kavaldada  
Isegi kui meil on nuppudega telefon, oleme pettuste sihtmärk. 
Digimaailm on täis pahatahtlikke inimesi, kes jõuavad enamate 
inimesteni kui jõuaks vanamoodi ukselt-uksele käies. Parimad 
võtted enda kaitseks on: 
• katkestan välismaalt tulevad kõned;
• kustutan (blokeerin) võõrkeelsed kirjad ja kontaktid   
 e-mailist ja sotsiaalmeediast;
• keerulisemas tegevuses kutsun appi inimese, keda usaldan. 

Olge ettevaatlik tundmatute „abistajate“ suhtes! Kui Teid 
mure kõnetab, tekib kihk aidata. Teil tekib vastupandamatu 
soov anda näiteks veidi raha, eriti kui e-panga kasutamine 
või SMS’i saatmine on selge. Ennast peab korrale kutsuma, 
kui Teile räägitakse haigetest lastest või raskelt haigetest 
välismaal! Ka uued internetisõbrad võivad küsida abi, näiteks 
oma „laste“ elujärje parendamiseks või lennupileti jaoks 
ohupiirkonnast välja saamiseks. Jääge kindlaks – ärge jagage 
oma pensioni või sääste võõrastele. Abi vajavate inimeste 
heaks tegutsevad organisatsioonid ja nad oskavad seda teha 
Teist paremini. 
Otsestest pahalastest enim puutume kokku telefonimüügi 
pakkumistega, millest keeldumiseks peab olema kannatlik ja 
enesekindel või hoopis kaval. Teatage esimesel võimalusel, et 
Te pakkumist ei soovi või olete teenust kasutanud, aga see ei 
vastanud nõudmistele. Võib ka vassida, et Teil ei ole ligipääsu 
oma arvele. Usutavalt kõlab argument, et oma „nuppudega 
telefoniga“ teenust kasutada ei saa. Katkestage kõne või 
hämage, et „levi kaob ära“ või „ei kuule hästi“ või „viibin 
vanadekodus“. Nii saate halva eesmärgiga abistajad oma 
digiõuelt minema.  

Birgy Lorenz 
Tallinna Tehnikaülikool, küberkaitse teadur




