5. tunni materjal – mõistatused ja muud mõistatuslikud juhtumised tänaval

Mõista, mõista, mis see on: käib ja käib, aga ukseni ei jõua?
Samast esemest räägitakse ka Astrid Lindgreni lasteraamatus Pipi Pikksukk, loos kus Pipi juures
käivad vargad. Sulid ütlesid punapeale, et nad tulid küsima kella. Pipi kostis selle peale: ”Suured,
tugevad mehed ja ei tunne kella. Millise kasvatuse te olete saanud kui te kella ei tunne? Kell on
väike, ümmargune, ratastega masin, mis teeb tik-tak, see käib ja käib ega jõua kunagi kohale. Kui te
veel mingeid mõistatusi teate, siis laduge aga lagedale!” ütles Pipi julgustavalt.
Eestlased on naljakas rahvas, kel tundub olevat huumorisoont. Kaasvestlejal ei tohiks sel juhul
naljasoolikas umbes olla. Ära ehmata, kui otsesele küsimusele ”mis kell on?”, saad mingi
ebamäärase vastuse. Ja nõnda vastatakse ka võhivõõrale inimesele.
Korrektne vastus kella küsimise peale, oleks:
a) juhul kui sul pole kella, või sellega on midagi lahti
vabandage, aga mul pole kella

Anteeksi, mutta minulla ei ole kelloa

Vabandage, minu kell on seisma jäänud

Anteeksi, mutta kelloni on pysähtynyt

Vabandage, minu kell käib ette

Anteeksi, mutta kelloni edistää

Vabandage, minu kell jääb järgi

Anteeksi, kelloni jää jälkeen

b) kui sul on kell ja tahad vastata: Kell on...
08:00
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08:45

kaheksa

veerand üheksa

pool üheksa

kolmveerand üheksa

täpselt kaheksa

viisteist minutit üle
kaheksa

kaheksa kolmkümmend viisteist minutit puudub
üheksast

kaheksa null null

(viisteist minutit
üheksa peal) murdes

viieteistkümne minuti
pärast üheksa
kaheksa nelikümmend
viis
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kaheksa

veerand üheksa

pool üheksa

kolmnveerand üheksa

kakskümmend null null kakskümmend viisteist kakskümmend
kolmkümmend

kakskümmend
nelikümmend viis

c)
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kaksteist null üks

neliteist kakskümmend kümme kolmkümmend üheksateist
seitse
kuus
viiskümmend neli
kaks kakskümmend
seitse

üks minut kaksteist läbi kolme minuti pärast
pool kolm
kolm minutit puudub
poole kolmest

19.54

seitse viiskümmend
neli
kuus minutit üle poole
üheteistkümne

kuue minuti pärast
kaheksa

kuus minutit pool
üksteist läbi

kuus minutit puudub
kaheksast

kell on peaaegu/umbes
pool kolm

Kui julgust ei piisa vastamiseks, võib ka lihtsalt küsijale kella nina alla pista ja öelda, et vaadaku
ise!

Järgnevalt räägiksime olukordadest, mis tulevad sageli tänaval ette: eksimine, tee küsimine, abi
palumine, ühistrantspordi marzuudi, sõiduplaani ja hindade küsimine.

On täiesti tavaline asi, et võõras linnas eksitakse ära ja on vaja abi paluda. Sageli on parimateks
abilisteks soome turistid, kuid ka kohalikud inimesed aitavad meelsasti. Kui te tahate kelleltki
midagi küsida, siis loomulikult alustage küsimist vabandamisega. Ja siis öelge: Kas te saaksite mind
aidata? Ma olen eksinud. Ma ei tea, kus ma olen. Kuidas ma saaksin minna hotelli? Jne.

keerake/pöörake

kääntykää

paremale

oikealle

vasakule

vasemmalle

ümber nurga

kulman ympäri

tagasi

takaisin

minge

menkää

otse edasi

suoraan eteenpäin

järgmise ristmikuni

seuraavaan risteykseen asti

peateeni

pääkatuun asti

bussipeatuseni

bussipysäkille asti

trepist üles

portaita ylös

väravast sisse

portista sisään

trammirööbasteni

raitiovaunuraiteisiin asti

Abi palumine pole patu asi. Kui te vajate abi näiteks ukse avamisel, siis paluge: Kas te oleksite nii
lahke ja aitaksite ukse lahti teha. Kui rakset kandamit kannate, siis paluge: Kas te aitaksite mul
pakki/kotti kanda? Kui tahaksite pöörduda kuhugi, siis pärige: Kust ma leian reisibüroo/turistiinfo
jne?
Turistidele väga tuttav Viru keskus on keskne paik, kus tasub abi paluda. Esimese korruse keskmes
paikneb turistiinfo, kus teenindatakse ka soome keeles. Kui te ei tea millise sõiduvahendiga teatud
kohta sõita, saab sealt täieliku vastuse.
Küsite lihtsalt:
Millise sõidukiga pääseb...?
Mis number buss/tramm/troll läheb...?
Mis kell buss väljub...?
Millal läheb buss...?
Kui tihti sõidab buss...?
Kui kaua buss sõidab...?

Millä kulkuneuvolla pääsee...?
Mikä numero bussi/raitiovaunu/johdinauto menee...?
Moneltako bussi... lähtee?
Milloin bussi... lähtee?
Kuinka usein bussi kulkee...?
Kuinka kauan bussi kulkee...?

Lasnamäele, kesklinna, Kadriorgu,
Maardusse, Piritale, Nõmmele

Lasnamäelle, keskikaupunkiin, Kadriorgiin, Maarduun,
Piritaan, Nõmmeen

Kui palju maksab sõidupilet?
Kui lähed turistina Tallinna ühepäevareisile, tasub osta Tallinn Card, mis kehtib kuus tundi ja
maksab kõigest 12 eurot. Sellega saab sõita nii linnatrantspordis, kui ka pääseb muuseumidesse ja
paljudesse muudesse kohtadesse. (Kui see kaart sind huvitab, siis vaata internetist järele milline
kaart sinule on paslik: http://www.tourism.tallinn.ee/fpage/tallinncard).

Tasub teada, et Tallinnas on nii ühekordseks kasutamiseks mõeldud pileteid, mis augustatakse ja
selle piletiga saab sõita ainult ühes trantspordivahendis. Müüakse ka ühe ja kahe tunni pileteid, mis

on ühekordse piletiga võrreldes palju odavamad. Need komposteeritakse eraldi aparaadis, mis lööb
piletile kellaaja. Sellise piletiga saab vahetada sõidukit nii palju kui hing ihkab. Tuleb ainult
tähelepanelik olla milline aparaat augustab ja milline komposteerib. Kaassõitjad pakuvad lahkesti
abi.
Seal osatakse vastata ka sõiduplaani päringule (sõidugraafik, millal mingi buss, tramm, troll või
rong väljub ja millal sihtpunkti jõuab). Kui teil on internet käepärast, tasub ka ise järgi vaadata, et
kus ja mis! Kasulikke lehekülgi leidub google-lehelt, või siis üldisi otsinguid kasutades (www.ee;
www.delfi.ee; http://www.eesti.ee/est/; http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti; jpt) Wikipedia lehekülg
on hea, kuna sellel on palju informatsiooni Eesti Vabariigi elu, olustiku, ajaloo ja kõige muu kohta,
mida on kasulik teada. Kui aga sõrm suhu kipub, taskuks ühendust võtta Eesti kultuuriseltsiga
Helsingis. Selts paikneb Helsingi kesklinnas Mariakatu 8. Ühendust võib võtta interneti teel
www.tuglas.fi. Tuglase Seltsis saab professionaalset abi kõige suhtes, mis puudutab Eestit.

