
Mälumäng 

Postimehes septembris 

 

1. Septembri algust ja suve lõppu tähistasid poolsada ujujat Tartus retkega, kus läbiti 6,2-6,8 

kilomeetrit Emajõe sildade vahelisel alal. Mitmest sillast saab Tartus üle Emajõe? 

a) 5   b) 6   c) 7   d) 8 

 

2. Septembri alguses täitus Eesti tuntuima muusikalitähe unistus omanimelisest muusikalikoolist. 

Kes on see Ameerikas hariduse omandanud näitleja ja muusikalilaulja, kel nüüd on oma 

muusikalikool? Hanna-Liina Võsa 

 

3. Eesti valis endale presidenti. Kandidaatide nimistust on läbi käinud erinevaid nimesid. Kes on 

tahtnud saada presidendiks? 

Ametlikud kandidaadid:  Siim Kallas,, Mailis Reps, Allar Jõks, Marina Kaljurand, Mart 

Helme, Eiki Nestor, Kersti Kaljulaid 

isikud, kes on avalikkusele teada andnud, et on valmis kandideerima presidendiks, kuid keda 

kandidaadiks registreeritud pole: Urmas Paet, Kaur Kender, Jaak Jõerüüt, Ilvi Jõe-Cannon, 

Edgar Savisaar, Kristiina Ojuland 

 

4. Septembri alguses toimus Tartus esinduslik teatrifestival, millest andsid teada ajutised punaseks 

võõbatud kuulutustulbad. Kuidas on festivali nimi? Draama 

 

5. Ka Ameerika Ühendriikides on pikalt käimas presidendikampaamia. Kes on kaks 

presidendikandidaati? Donald Trump (vabariiklane) ja Hillary Clinton (demokraat) 

 

6. Septembrikuus nimetas president uude ametisse kaks ministrit? Kes ja mis ministritena nad tööle 

asusid? 

Jürgen Ligi, välisminister (seni haridus- ja teadusminister) ja Maris Lauri, haridus- ja 

teadusminister 

 

7. 11. septembril mälestati Ameerika Ühendriikides ja mujal maailmas terrorirünnakutes langenuid 

(kaaperdatud lennukid sõitsid Maailma Kaubanduskeskuse kaksiktornidesse, üks ründas Pentagoni 

ja üks lennuk kukkus alla, kui reisijad üritasid kaaperdajaid peatada). Mitu aastat möödus 

rünnakutest? 

a) 5 aastat   b) 10 aastat   c) 15 aastat   d) 20 aastat 

 

8. Eesti jalgpallikoondis sai pärast 0:5 kaotust Bosnia ja Hertsegoviinale uue treeneri. Kes on Eesti 

meeste jalgpallikoondise uus peatreener? Martin Reim 

 

9. Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm kutsus pidulikule vastuvõtule Rio olümpiamängudel ülikooli 

sporiklubisse kuuluvad Eesti sportlased. Sportlased kuulasid pidulikke kõnesid, said tunnustuse 

osaliseks ning pidid näitama oma oskusi rektori lemmikspordialal. Spordiala kuulub 

olümpiamängude kavasse, kuid eestlased sinna veel pääsenud ei ole. Suurt maa-ala ja 

spordivahendeid vajavat ala harrastati sel korral siseruumides, n-ö minivariandis. Missugusel alal 

Rasmus Mägi, Grit Šadeiko, Laura Nurmsalu, Tiidrek Nurme ning Leila, Lily ja Liina Luik proovile 

pandi? Golf 

 

10. Eesti ultratriatleet Rait Ratasepp läbis 10 päeva jooksul kümme triatloni (3,8 km ujumist, 180 

km jalgrattasõitu, 42,2 km jooksu päevas). Mitu tundi tal kõikide distantside läbimiseks aega kulus? 

a) umbes 24 tundi  b) umbes 50 tundi  c) umbes 75 tundi  d) umbes 110 tundi 

Tegelikult pisut vähem: 108 tundi 48 minutit ja 57 sekundit. 



11. Sel aastal tähistab juubelit üks Eesti Televisiooni ja Soome MTV mälumängu formaadis 

ühissaade. Viis hooaega kestnud saade oli eetris kaks korda aastas: üks Tallinnas, teine Helsingis. 

Eesti meeskonnas olid Hardi Tiidus, Valdo Pant, Voldemar Panso, soomlaste meeskonda kuulusid 

Erkki Holvikivi, Esko Kivikoski ja Keijo Virtoma. Mis saatest on jutt?  “Naapurivisa” 

 

12. Eesti olümpiasurfar Ingrid Puusta tegi kolmandal katsel teoks heategevusliku aktsiooni, surfates 

purjelaual Gotlandi külje alt Farö saarelt Türju lähedale Saaremaal. Kelle või mille teotuseks Puusta 

raha kogus?   Puusta ultrapika retke eesmärk oli toetada puuetega inimeste 

purjetamisvõimalusi. 

 

13. 15.09 jõudis esimene sinimustvalge lipp Eesti Rahva Muuseumi, millele on eraldatud väike 

näitusesaal. Kui vana lipp on? 

a) 132   b) 122    c) 112  d)102 

 

14. 18.09 toimus taas Tartu rattamaraton. Mitmes see järjekorras oli ning palju oli osavõtjaid 

(89km+40km)?  19., u 2900 osalejat 

 

15. 20. septembril toimus arstide, õdede ja tervishoiutöötajate hoiatusstreik, mis oli suunatud 

valitsuse pealiskaudse suhtumise vastu tervishoiu rahastamisse. Kui mai lõpus toimunud streigi 

hüüdlause oli “Padjaga tööle”, siis milline oli seekordse streigi loosung?  „Tervis on kallis“ 

 

16.  Maailma kuulsaima karupoja Puhhi 90. sünnipäeva puhul asub Saja Aakri metsa elama uus 

tegelane. Kes?  Pingviin 

Eesti keeles ilmub uus Puhhi raamat detsembris ja selle annab välja kirjastus Tänapäev. 

 

17. Septembri lõpus esilinastus uus eesti film, mille peaosatäitjateks on Jan Uuspõld, Lana Vatsel ja 

Rain Tolk. Mis on filmi pealkiri?  “Luuraja ja luuletaja” 

 

18. 28. septembril mälestati parvlaeval Estonia hukkunuid. Läänemere suurimas rahuaegses 

laevaõnnetuses hukkus 852 inimest, peamiselt rootslased, soomlased ja eestlased. Mitu aastat on 

laevahukust möödas? 22 

 

19. Raadil avatud Eesti Rahva Muuseumit on planeeritud-oodatud 107 aastat. ERMi fuajees tervitab 

külastajaid selle rahvaluule- ja keeleteadlase, vaimuliku ja ühiskonnategelase büst. Kellest on jutt? 

Jakob Hurt 

 

20. Postimehe portaal vahendas teadusuudist, mis spordisõpradele peaks meeldima: nimelt tehti 

kindlaks, et ühe kindla spordialaga tegelemine aitab lisaks kalorite põletamisele ja stressi 

maandamisele kaasa mälule ja õppimisvõimele. Millise kasulike alaga on tegemist? 

a) jooksmine  b) kelgutamine  c) uisutamine   d) piljard 


