
Mälumäng 

Postimehes detsembris 2016 

 

 

1) Eurostati andmetel on Eesti inimeste ostujõud Euroopa keskmisest just nii suur. 

a) 51%  b) 71%  c) 91%  d) 101% 

 

2) Haldusreform on Tartu maakonnas näha mitme ühisvalla tekkimisena. Näiteks ühes piirkonnas 

koondub viis valda (Konguta, Puhja, Rannu, Rõngu, Palupera) ja üks linn (Elva) suurvallaks, mis 

laiub 730 ruutkilomeetril ja kus on enam kui 14 000 elanikku. Mis saab selle valla nimeks? 

 

3) Detsembris jõudis Eestisse kaua oodatud 1. uus parvlaev, mis juba liigub mandri ja Hiiumaa 

vahel. Uue laeva nimeks on Leiger. Kuidas on teiste Eestisse oodatud parvlaevade nimed? Vihjena 

olgu öeldud, et ka need kannavad saarte folklooriga seotud nimesid. 

 

4) Pildil on ühe maineka freestyle-suusatamise 

võistluse esikolmik. Kes on pjedestaali kõrgeimal 

astmel ning mis on X-mängude järel tähtsuselt 

teise ekstreemspordivõistluse nimi? 

 

 

5) Eesti Ajalehtede Liit valib aasta lõpus traditsiooniliselt aasta pressisõpra ja aasta pressivaenlast. 

Pressisõbraks nimetati advokaat Karmen Turk. Kes nimetati aasta pressivaenlaseks? 

a) Taavi Rõivas  b) Jüri Ratas  c) Kersti Kaljulaid  d) Toomas Hendrik Ilves 

 

6) Jüri Ratase valitsus astus ametisse 23. novembril 2016. aastal. Sellesse kuulub 15 ministrit 

kolmest erakonnast. Ametisse astunud valitsuse kõige noorem minister sai maaeluminister olla pool 

kuud. Kes oli sunnitud avalikkuse surve tõttu ametist tagasi astuma ning kes sai tema asemel 9. 

detsembril uueks ministriks? 

 

7) Järjekordne PISA testi (rahvusvaheline õpioskuste uuring) kinnitas taas, et Eesti õpilased saavad 

hea hariduse. 2015. aastal läbi viidud test keskendus loodusteadustele – mitmenda koha saavutasid 

selles Eesti õpilased Euroopas ja maailmas? 

 

8) 6. detsembril tähistas meie põhjanaaber Soome tähtsat sünnipäeva. Kui vanaks sai Soome 

Vabariik? 

 

9) Annelinna gümnaasiumi õpetaja Kvan Kho Kim vaatas televiisorist palju tennist ning mängu 

vaadates tekkis tal idee uue võistkondliku mängu loomiseks. Mäng on segu tennisest ja käsipallist, 

meenutab veidi ka lacrosse´i (ehk kahvpalli); võistkonda kuulub 6 mängijat ja eesmärk on 

tennisepallist pisut suurem pall reketite abil vastase väravasse toimetada. Mis on selle patenditud 

mängu nimi? Vihjena olgu öeldud, et nimi viitab meie riigile ning on inglisekeelne. 

10) Uue rallihooaja ootuses tuli rõõmustavaid sõnumeid Eesti sõitja Ott Tänaku kohta. Nimelt 

jätkab ta järgmisel hooajal ühes meeskonnas tänavuse maailmameistri Sebastien Ogier´ga. Millist 

meeskonda nad esindavad? 

a) M-Sport  b) Citroën  c) Volkswagen  d) DMACK 

 

11) Mille valisid tartlased Tartu linnavalitsuse ja ajalehe Postimees konkursil „Aasta tegu 

2016“  möödunud aasta olulisemaiks teoks? 

 

12) Vähiravifond „Kingitud elu” viis alates 28. detsembrist Facebookis läbi kolmepäevase 

rahvusvahelise heategevusliku oksjoni, mille käigus tehti pakkumisi president Toomas Hendrik 



Ilveselt saadud annetusele. Mida Ilves fondile annetas?  

 

13) Aasta lõpus tehti kokkuvõtteid ka spordimaailmas. 2016. aasta parimateks tunnistati Ksenija 

Balta, Rasmus Mägi, sõudmise neljapaat koosseisus Tõnu Endrekson, Andrei Jämsa, Kaspar 

Taimsoo ja Allar Raja, neljapaadi juhendaja Matti Killing ja noorsportlane Kelly Sildaru. Millist 

nimetust kannab aasta sportlastele antav auhind? 

 

14) 25. detsembril suri legendaarne poplaulja George Michael. Michael võitis oma 30-aastase kar-

jääri jooksul hulgaliselt auhindu, sealhulgas kaks Grammy auhinda ja kaks parima briti meeslaulja 

tiitlit. Tuntuks sai ta aga 1980ndatel muusikalise duo ühe liikmena. Kuidas on selle kollektiivi ni-

mi? 

 

15) Idufirmal Wolfprint 3D õnnestus esimese Eesti ettevõttena koguda raha USA suurimal 

investoritele suunatud ühisrahastusplatvormil SeedInvest. Millega Wolfprint 3D tegeleb?  

 

16) Detsembris möödus aasta Kaido Höövelsoni ehk Baruto võistlusdebüüdist just sellel spordialal. 

Millise spordialaga endine sumomaadleja nüüd tegeleb?  

 

17) Talve saabumisega sai talvepealinnaks taas Otepää. Milline linn teatepulga edasi andis ehk 

milline linn kannab sügispealinna tiitlit? 

 

18) Detsembris tähistas sünnipäeva Eesti Rahvusringhääling. Kui vanaks ERR sai? 

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

 

19) 17. detsembril sõitsid Ropka pargis jalgratastel jõuluvanad. Võinuks arvata, et jõuluvanad 

harjutasid, kuidas kingid lumeta jõulude korral lasteni jõuavad. Tegelikul peeti maastikuratturite 

jõulukrossi ning kostüümide kandmisel oli praktilisem mõte. Miks osavõtjad jõuluvanakostüümi 

kandsid? 

 

20) Detsembris tähistas oma 75. sünnipäeva kultuuritegelane Tiit Pääsuke, keda on nimetatud ka 

selle ala grand old man´iks. Millega Tiit Pääsuke tegeleb? 

  



Vastused 

1. b) 71%. 

2. Elva vald 

3. Tõll, Tiiu, Piret 

4. Kelly Sildaru, Dew Tour 

5. d) Toomas Hendrik Ilves 

6. Martin Repinski astus tagasi ja tema asemel nimetas president maaeluministriks Tarmo 

Tamme. 

7. Euroopas 1. (Soome ja Sloveenia ees), maailmas 3. (Singapuri ja Jaapani järel). 

8. 99-aastaseks. 

9. Estball 

10. a) M-Sport 

11. Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehitamise 

12. Kikilipsud 

13. Kristjan  

14. Wham! 

15. Loob 3D-skaneerimistehnoloogiat, mis võimaldab luua inimestest elutruud 3D-avatarid ja 

kasutada neid näiteks virtuaalreaalsuses ja arvutimängudes. 

16. MMA ehk vabavõitlus 

17. Narva 

18. d) 90 

19. Kõik päkapiku- või jõuluvanakostüümis startivad võistlejad said tasuta osaluse ning 

stardieelise 

20. Maalimisega 

 


