
 

Mälumäng 

Postimehes veebruaris 2017 

1. Eesti ühe tähtsama ajakirjanduspreemia Bonnieri preemia võitis sel aastal Eesti Ekspressi ajakirjanik 

Marian Männi. Millest või kellest kõnelesid need lood? Vihjena olgu öeldud, et lugude kangelased olid 

neljajalgsed, antikangelane kahejalgne. 

 

2. Kelly Sildaru, Eesti edukaim ekstreemsportlane, kandideeris esimese eestlasena n-ö spordi-Oscarile. 

Auhinda antakse välja 2000. aastast, kategooriaid on kaheksa. Sildaru ihaldatud auhinda sel korral veel ei 

pälvinud, kuid kuue nominendi hulka pääsemine näitab, et spordimaailmas võetakse teda väga tõsiselt. 

Kuidas on auhinnatseremoonia nimi? 

a) Laureus    b) Oliwer    c) Max 

 

 

3. Veebruaris toimus Tartus juba 23. korda rahvusvaheline iluvõimlemisfestival, kus sel korral osales umbes 

1400 võistlejat 40 riigist. Mis nime kannab see võistlus? 

 

4. Ameeriklased said tänavusel Super Bowlil uue kangelase, kui Tom 

Brady (pildil) juhtis oma meeskonna New England Patriotsi 25-

punktilisest kaotusseisust võidule. Tom Bradyt peetakse selle saavutuse 

eest kõigi aegade suurimaks pallimängijaks. Mis alal Brady kangelasteo 

tegi?  

 

 

5. Veebruar on vabariigile oluline kuu ja traditsiooniliselt annab president sel ajal välja teenetemärk ning riik 

erinevaid preemiaid. Nimtage kolm elutööpreemia saanud kultuuriinimest. 

Vihjed: 1) näitleja, 69-aastane, pälvis ka presidendilt Valgetähe III klassi teenetemärgi; 

2) usuteadlane ja tõlkija, tõlkinud tekste heebrea, jidiši, kreeka, pärsia, araabia, etioopia, kõmri jt keeltest; 

3) dirigent, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri kunstiline juht ja peadirigent, salvestanud üle 500 heliplaadi 

 

 

6. Eelmise aasta raamatumüügi edetabeli esikohal oli Rene Bürklandi raamat „Tark tee terviseni”. Esikümne 

hulgas on ka teisi terviseteemalisi teoseid. Kui palju osteti Eesti Kirjastuste Liidu andmetel enim müüdud 

raamatut? 

a) 18 507    b) 19 507    c) 20 507 

 

 

7. Veebruaris esilinastus Rainer Sarneti film „November”, mille üks 

tegelane (pildil) on juba praegu üks osa Eesti Rahva Muuseumi 

ekspositsioonist. Kes on see kolmjala kombel liikuv mehaaniline olend, 

kes varastab terve lehma ja lennutab selle kauni kaarega oma peremehe 

Räägu Reinu juurde? 

 

 

8. Ott Tänak püstitas Rootsi ralli 9. kiiruskatsel kaasaegsete rallimasinate kiirusrekordi, mistõttu jäeti ära 

ralli 12. katse, mis pidi toimuma samal rajal. Kui suur oli tema keskmine kiirus? 

a) 137,8 km/h    b) 187,8 km/h    c) 237,8 km/h 

 

9. President Kersti Kaljulaid ja ekstreemsportlane Kelly Sildaru avasid koos veebruari esimesel 

nädalavahetusel Tallinnas toimunud spordivõistluse – mis nime kannab see võistlus? 

 

10. Inglise kuninganna Elizabeth II on kõige kauem ametisolev elusolev monarh. Hiljuti tähistasid britid 

tema ametis oleku nn safiirjuubelit. Mitu aastat on Elizabeth II britte juhtinud? 

a) 55 aastat    b) 65 aastat    c) 75 aastat 

 



11. Tartu ülikooli kliinikumis tehti veebruari esimesel nädalal operatsioon, tänu millele saab üks Põlvamaa 

koolipoiss lootusrikka tuleviku. Mis operatsioon talle tehti? 

 

12. Kala püütakse Peipsist aastaringselt, ka talvel, kui järve katab jää. Siis käivad kalamehed paremaid 

kalastuskohti otsimas enda poolt ehitatud kahe- või enamarattaliste sõiduriistadega. Kuidas neid sõidukeid 

nimetatakse?  

 

13. Viimsi Sõjamuuseumi ehk Viimsi mõisa terrassi juures taaslavastati 1919. aasta kevadel toimunud 

Vabadussõja lahing. Ei küsi, kui palju võttis inimesi taaslavastusest osa või kui kaua see kestis. Küsime 

hoopis, kuidas taaskehastust või rollimängu teisiti nimetatakse? Vihje: sõna pärineb inglise keelest ja on 

lühend. 

 

14. Eesti Vabariigiga koos tähistas oma sünnipäeva üks tuntud ansambel, mis sai 30. aastaseks. Bändi laulja 

on selle tegevuses osalenud algusest peale, õppides 1987.aastal, kui esimesi kontserte anti, 7. klassis. Selle 

bändi suurimate hittide hulka kuuluvad näiteks „Romula”, „6 jalga niisket maad” ja „Torm”. Mis bändiga on 

tegu? 

 

15. Hispaanias Barcelonas toimunud iga-aastasel maailma suurimal mobiilimessil MWC tuldi välja ühe 

üllatusega minevikust. Mis mobiilimessil avalikuks tehti? 

 

 

16. Veebruari alguses avas uksed uus Rahvusarhiiv. Mis on selle nimi?  

 

17. Vabariigi aastapäeva eel valis Tartu linn aukodanikeks Väino Kulli, Üllar Põvvati ja Rein Taagepera. 

Tartu linna põhimääruse järgi antakse Tartu linna aukodaniku nimetus füüsilisele isikule erilise 

auavaldusena Tartu linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Lisaks aukodaniku nimetusele 

saavad tiitli pälvinud Tartu linna teenetemärgi. Kuidas on selle nimi? 

 

 

18. Veebruaris sai uudistesaade „Aktuaalne kaamera” kolimise tulemusel endale uue, Baltimaade 

moodsaima sisustusega stuudio. Esimene uues stuudios tehtud saade läks eetrisse 12.02 kell 18:30. Kes oli 

uudisteankruks?  

 

 

19. 17. veebruaril 1977 sai Tartust 100 000 linn, see tähendab, et sündis 100 000. tartlane. Sel päeval sündis 

aga seitse last – kes oli õnnelik 100 000.? Kuidas lahendas linn olukorra? 

 

 

20. Eespool oli juttu presidendi teenetemärkidest ja riiklikest preemiatest. Mitu teenetemärki andis president 

sel aastal välja? 

a) 111    b) 112    c) 113    d) 114 



Vastused 

1. Marian Männi lood rääkisid toonase maaeluministri Martin Repinski kitsedest ehk tema kitsekasvanduses 

ette tulnud probleemidest. 

2. a) Laureus 

3. Miss Valentine 

4. Ameerika jalgpall 

5. 1) Lembit Ulfsak, 2) Kalle Kasemaa, 3) Neeme Järvi 

6. c) 20 507. Viimati müüdi aasta jooksul üht teost üle 20 000 eksemplari aastal 2007, kui ilmus Andrus 

Kivirähki „Mees, kes teadis ussisõnu”. 

7. Kratt 

8. a) 137,8 km/h 

9. Simple Session 

10. b) 65 aastat 

11. Eesti esimene kopsude siirdamine 

12. Karakatid või karakatitsad 

13. Larp ehk Live action role-playing game 

14. Terminaator 

15. Turule tuuakse tagasi mobiiltelefon Nokia 3310 

16. Noora 

17. Tartu Suurtäht 

18. Priit Kuusk 

19. Kõik seitse said 100 000. tartlase medali 

20. c) 113 
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