
Postimehes novembris 2016 

 

1. Novembri alguses arutati, et Eestil on vaja leida uus päästemudel, see tähendab, et muuta tuleb 

päästekomandode ja neis töötavate inimeste hulka – teha töö tulemuslikuks. Kui palju töötajaid on 

keskmises päästekomandos? 

a) 14   b) 24    c) 34    d) 44 

 

 

2. Tartu Ülikool on taas alustamas suurt ehitustööd. Sel korral kavandatakse hoonet kesklinna ülikooli 

majandusteaduskonna maja Oeconomicumi platsile, uue hoone nimeks saab Iconomicum. Mis selles majas 

toimuma hakkab?  

 

 

 

3. Postimees kirjutas sellest, kuidas Eesti noored on pandud noortele endile suunatud reklaami tegema. 

Noorte firmadele vahendamiseks on loodud isegi firma – OÜ Greatly. Missuguse kanali kaudu need noored 

oma reklaame teistele edastavad? 

 

 

 

4. Üks Tartu aukodanik sai 4. novembril 80-aastaseks. Selle tähistamiseks 

ilmus elulooraamat (,,Sass, röövime õige laeva”), linastus eluloofilm 

˶Kuulmata kuskil kumiseb kodu”), ülikooli aulas peeti pidulik kontsert. Kes 

on see koorijuht ja helilooja, kelle sünnipäeva nii suurelt peeti? 

 

 

 

 

5. Tallinnas ehitatakse hoolega pikemaks trammiliini nr 4. Juba on kaevatud tunnel raudtee alla, kavas on 

ehitada ka pikk galerii, mis viib reisijad peatusest… Kuhu? 

a) sadamasse    b) bussijaama    c) lennujaama  

 

 

6. Jälle on tulekul konkurss Eesti Laul ja taas esitati sellel osalemiseks rekordarv laule. Kui palju? 

a) 242     b) 342     c) 442.  

 

 

7. Novembrikuus krooniti esmakordselt Eesti jalgpallimeistrivõistluste võitjaks just see klubi. Klubi asutati 

2002. aastal, meistriliigas mängiti 4. hooaega, kodustaadion asub Lasnamäel, klubi treener on kuus aastat 

olnud Aleksandr Puštov, kõige tuntum mängija on ilmselt Vladimir Voskoboinikov. Eesti meistrina on neil 

õigus osaleda UEFA euromängudel ja seetõttu vahetasid nad pärast meistritiitli saamist nime. Mis klubi?  

 

 

 

8. November tõi kaasa järjekordse Pimedate Ööde filmifestivali. Mitmes PÖFF toimus? 

a) 10.   b) 20.    c) 30.   d) 40. 

 

9. Neljapäeval, 10. novembril pealkirjastas Postimees juhtkirja järgmiselt: ,,Maailmalõppu ei tule”. Mis 

sündmus tingis sellise pealkirja? 
 

10. Need teatrimaskide moodi fuajeetoolid on loonud just selle teatri jaoks 

Itaalia disainer Fabio Novembre. Missugune teater avas pärast põhjalikku 

remonti taas uksed?  



11. 29. novembril võis Ingisilla juures näha noormehi, kes oma põnevat spordiala tutvustasid. MTÜ 

Vabadussport liikmed tegelevad lisaks parkour’ile veel lisaks just selle tasakaaluspordiga. Millisest alast on 

jutt? 

 

 

 

12. November tõi kinolinadele uue J. K. Rowlingu raamatul põhineva filmi. Harry Potterit küll filmis näha ei 

olnud, seos Sigatüükaga on aga olemas. Mis filmiga on tegu? 

 

 

 

13. Rahvusvahelise telekommnikatsiooniliidu iga-aastase IKT-arengu indeksi uuringu järgi on Eesti edukas 

IT-riik. Mitmendal kohal Eesti platseerub? 

a) 10.   b) 14.   c) 18.   d) 22. 

 

 

14.Traditsioonilise jõulupuu asemele kuusetukk. Siis jõulupuu asemele tootmisjääkidest kokku pandud 

kuusk. Seejärel jõulupuu asemele akendest ehitatud kuusk. Tänavu meenutab “jõulupuu” Eiffeli torni.  

Millise Eesti linna ebaharilikest jõulupuudest on jutt? 

 

 

 

15. Esimesel advendil süüdati linnades jõulutuled, Valgas toimus aga üks isemoodi konverents. Kes kokku 

said? 

 

 

 

16. Ka poliitikas on novembri jooksul palju juhtunud. Taavi Rõivasele avaldati umbusaldust, uue valitsuse 

panid kokku Keskerakond, sotsiaaldemokraadid ja IRL. Praeguses valitsuses on palju vanu olijaid, kuid kes 

on uued tulijad? 

 

 

 

17. Korvpalluri ja korvpallitreenerina tuntud aasta isa tiitliga pärjatul on endal kaks poega, kes on samuti 

tuntust kogunud just korvpalluritena. Kes valiti aasta isaks? 

 

 

 

18. Sirelililla värvuse kasutamine oma hoone või muu objekti valgustamisel on saanud ilusaks toetuse 

avaldamise viisiks, samuti kantakse sel puhul lillasid lindikesi. Mille või kelle toetuseks? 

 

 

19. Novembris tähistas juubelit raadioorkestrina alustanud ERSO. Kui vanaks Eesti Riiklik 

Sümfooniaorkester sai? 

a) 60    b)70   c) 80   d) 90 

 

 

20. 16. nov esietendus Rahvusooper Estonia kammersaalis muusikaline lastelavastus, mis põhineb Eno Raua 

raamatul. Osatäitjateks on Külli Teetamm ja Andero Ermel Tallinna Linnateatrist ning lisaks neile on laval 

veel keegi kolmas. Kes? 

  



Vastused 

1. b) 24. 

2. Iconomocum on ülikooli uus IT-keskus, õpetama hakatakse seal tulevasi IT-spetsialiste. 

3. Youtube´i kaudu. 

4. Alo Ritsing. 

5. c) lennujaama. 

6. a) 242. 

7. FC Infonet ehk FCI Tallinn. 

8. b) 20. 

9. Vabariiklane Donald Trump võitis presidendivalmistel demokraat Hillary Clintonit. 

10. NUKU teater Tallinnas.  

11.  Slackline ehk köiel kõndimine 

12. “Fantastilised elukad ja kust neid leida” 

13. c) 18.   

 14. Rakvere  

15.  Jõuluvanad 

16. Martin Repinski, Kaia Iva, Mihhail Korb, Kadri Simson, Jüri Ratas 

17. Tiit Sokk 

18. Ülemaailmne enneaegse sünni päev 17.nov 

19.  d) 90 

20. Sipsik 

 

 


