
Mälumäng 

Postimehes 2016. aasta oktoobris 
1. Kellele kuuluvad sõnad: „Luban alati reageerida, kui kõne all on meie julgeolek, ohus on 

meie vabadused või kui nõrgematele tehakse liiga.”? 

 

2. 1. oktoobril tähistati Saaremaalt pärit Eesti luuletaja 100. sünniaastapäeva. Kodukandis 

tunti teda Trulli Tepsi nime all, meie tunneme „Saaremaa valsi” sõnade autorit ühe teise nime 

all. Piduliku sündmuse puhul avati Laimjala mõisa pargis tema skulptuur (vt pilti), mille 

autoriteks Seaküla Simson ja Paul Mänd. Kellest jutt? 

 

3. Hiinas avati külastajatele maailma suurim maa-alune tehiskoobas, mis on rajatud 

tuumajaama tarbeks. Kui palju kilomeetreid on võimalik külastajal selles läbida, sattumata 

samasse kohta uuesti? 

a) 1,9 km   b) 19 km   c) 190 km 

 

4. Oktoobrikuus oli kinode mängukavas taas uus Eesti mängufilm. Selle režissöör on Vallo Toomla, 

peaosades näeb Mirtel Pohlat ja Priit Võigemasti. Mis on selle filmi pealkiri? 

 

5. Üks Eesti korvpallur krooniti 2013. aastal Siena klubis Itaalia 

meistriks. Nüüd aga otsustas kohaliku korvpalliliidu aukohus klubi tiitliteta 

jätta. Kes on see Eesti koondislane, korvpallikoondise kapten, kes tiitlist ilma 

jääb?  

 

6. President Ilvese ametiaja lõpul avati Kadrioru lossi riigipeade galeriis 

omapärane presidendi portree, mille autoriks on Kaido Ole. Nimetage, mis teeb selle pildi eriliseks. 

 

7. Õpetajate päeva paiku kuulutati tänuüritusel „Eestimaa õpib ja tänab” välja aasta haridustegu. Mis on 

aasta haridustegu? 

 

8. Üks Eesti pallimängukoondis kindlustas võiduga Läti üle taas koha EM finaalturniiril. Mis spordiala 

koondisega on tegemist? 

a) jalgpall   b) korvpall   c) võrkpall 

 

9. Raadio Uuno lõpetas tegevuse, aga selle asemel alustas õige pea uus raadiojaam. Mis nime see kannab? 

 

10. Kolmandat aastat järjest korraldas Eesti Õpilasesinduste Liit koolikoti kaalumise kampaaniat, et 

kontrollida, kas kooliks vajalik mahub seadusega ette antud kaalu piiridesse. Kui palju võivad kaaluda 1.-3. ja 

4.-6. klassi õpilaste koolikotid? 

a) maksimaalselt 3 ja 3,5 kg b) maksimaalselt 3,5 ja 4 kg c) maksimaalselt 4 ja 4,5 kg. 

 

11. Mis on eesti keele tekstides enim esinev tundesõna? 

a) viha   b) õnn  c) kadedus  d) armastus 

 

12. Calais´põgenikelaager asus Prantsusmaal vaid 35 km kaugusel Suurbritannia piirist. Ametlike andmete 

kohaselt elas seal 7000, mõningate andmete kohaselt üle 9000 inimese. Tänaseks on Calais´põgenikelaagris 

elanud inimesed saadetud erinevatesse põgenikekeskustestesse ja laager üldises plaanis lammutatud. 

Kohutavate elutingimuste tõttu sai laager rahvasuus uue nime. Kuidas Calais´põgenikelaagrit veel kutsutakse?  

 

13. Elisa esitles oma raamatulaenutuse Elisa Raamatu lisamoodulit, mis on omataoliste seas Eestis esimene. 

Mida lisamoodul teeb?  

 



14. Pärnumaa spordiliit tegi Rio de Janeiro olümpial pronksmedali võitnud sõudmise Eesti paarisaerulise 

neljapaadi liikmetele ja nende treenerile Mati Killingule ebahariliku kingi. Kingi autoriks on Ivo Vaher. Mille 

mehed kingiks said?  

 

15. Pärnumaal Kablis märgati Eestis esimest korda lindu, kelle ladinakeelne nimetus on Prunella 

montanella. Mis on linnu eestikeelne nimetus?  

 

16. Oktoobris tegi president Kersti Kaljulaid riigipeana oma esimesed visiidid välismaal ja Eestis. Kus 

proua President käis?  

 

17. Riigikohtu esimehest Priit Pikamäest sai esimene idaeurooplane Euroopa Kõrgemate Kohtute 

Presidentide Ühenduse presidendi ametikohal. Lisaks esimese idaeurooplasena on ta sel ametikohal veel millegi 

poolest eriline, „kõige-kõige“. Sama tunnus iseloomustab teda kui Riigikohtu esimeest.  

 

18. ERR-i Raadioteater tegi ajalugu, kui üleeuroopalisel tele-, raadio-, online-meediafestivalil Prix Europa 

tunnistati raadiodraama kategoorias parimaks üks kuuldemäng. Kes on kuuldemängu autor ning mis on selle 

pealkiri?  

 

19. 28. oktoobril avati Tartu raekoja uus kellamäng. Eesti suurimal kellamängul kõlasid Pjotr Tšaikovski, 

Heino Elleri ja Georg Friedrich Händeli heliteosed ning esiettekandele tuli Olav Ehala “Tartu kellad”. Mitu 

kellamängus osalevat kella raekoja tornis nüüd on? 

a) 34  b) 35  c) 36  d) 37 

 

20. Kellakeeramise mõttekuse üle arutati Euroopa Parlamendis ning suur hulk eurosaadikuid, sh Indrek 

Tarand, leidsid, et seda ei peaks enam tegema. Mitu Euroopa Parlamendi liiget kellakeeramise vastu on? 

a) üle 50  b) üle 60  c) üle 70  d) üle 80 

 

Vastused 

1. Eesti Vabariigi presidendile Kersti Kaljulaidile. 

2. Debora Vaarandi. 

3. b) 19 km 

4. „Teesklejad”. 

5. Kristjan Kangur 

6. Pilt on kaasaegse kunsti vaimus: roosakas taust, täisrauast raam, pildil on lisaks presidendile kujutatud 

tammepuud, ratast ja klaasi, millest on välja lõigatud kikilips, õhupalli, mis bloobust meenutab. 

7. Aasta haridusteoks peetakse küberkaitse õppesuuna avamist Põltsamaa Ühisgümnaasiumis. 

8. c) võrkpall. 

9. MyHits. 

10. a) maksimaalselt 3 ja 3,5 kg.  

11. b) õnn 

12. Džungel 

13. Võimaldab lisaks lugemisele raamatuid kuulata 

14. 180 km kaaluvad kiviskulptuurid 

15. Siberi raat 

16. Soome ja Läti, Ida- ja Lääne-Virumaa  

17. Kõige noorem. 

18. Andres Noormets “Asjad” 

19. a) 34 

Hollandi kuninglikust valukojast telliti 16 kella ning Saksamaal Karlsruhe kellatehases valmistatud 18 vana 

pronksikella häälestati Hollandi tehases ringi. Tornis paiknevad ka kaks vana kella, mis teatavad. 

20. c) üle 70 


