
Mälumäng 

Postimehes 2017. aasta märtsikuus 

 

1. Emakeelepäeval kirjutati Vikerraadio vahendusel juba 10. korda e-etteütlust. Osalejaid on nende aastate 

jooksul olnud enam kui 29 000. Kui paljud end sel korral proovile panid ning kui paljud kirjutajad edastasid 

veatu töö? 

a) 3881 ja 27  b) 4881 ja 17  c) 5881 ja 37  d) 2881 ja 7 

 

2. Kunstnik Ilmar Malin on loonud mitmeid suuri maale. 

Pildil olev maal on valminud 1973. aastal, selle seinale 

kandmine võttis aega kaks kuud, kuid ettevalmistusi tehti 

selleks kolm aastat. Maali mõõtmed on 7x11 meetrit ja 

sellesse on kavandatud ka ukseava. Kus see maal asub? 

Vihjena võib öelda, et tõenäoliselt olete ka teie seda maali 

näinud, kui ühte Tatu ülikooli muuseumisse olete läinud. 

 

 

 

3. Mis raamatu kuulutas Kultuurkapital aasta parimaks laste- ja noorsookirjandusteoseks? Vihjena olgu öeldud, 

et seda Aino Perviku teost luges emakeelepäeva kogunemisel ette ka meie raamatukoguhoidja Merike. 

 

 

4. Postimehes toimetaja Hendrik Alla pealkirjastas üht äsja kinodesse jõudnud filmi arvustuse järgmiselt: „Baby, 

baby, baby! Ma olen suur ahv!”. Muuhulgas kirjutas ta: „2017. aasta versioonis on kõik väga 

suur. ………………… ise vähemalt 30-meetrine elukas, lisaks võimsad loodusvaated ja võitlusstseenid.” Täida 

lünk ehk kellest kõneleb film. 

 

 

 

5. Eesti inimeste toitumist uurides selgus, et magusat süüakse kordi rohkem, kui oleks tervislik, ning ka liha 

tarbimist tuleks poole võrra kärpida. Kõige tervislikumalt söövad väikelapsed ning kõige ebatervislikum on 

teismeliste poiste toidulaud. Kui palju soovituslikust kogusest rohkem söövad poisid magusat? 

a) 2 korda rohkem  b) 3 korda rohkem  c) 4 korda rohkem  d) 5 korda rohkem 

 

6. Märtsikuus anti välja Kuldse Plaadi auhinnad popmuusikutele. Kes kuulutati aasta naisartistiks ja aasta 

meesartistiks? Vihjena olgu öeldud, et aasta naisartist mängib saateansamblis ka viiulit ja esitab peamiselt 

rahvalaule ja rahvalaulutöötlusi, aasta meesartist sai auhinna postuumselt (st peale surma). 

 

 

 

7. Alates 1987. aastast annab Palamuse vald välja Oskar Lutsu nimelist huumoripreemiat. Kes sai 29. 

huumoripreemia? Vihje: on osalenud ja osaleb praegugi mitmetes telesarjades, peab oma lemmikrolliks filmis 

Aadu Kägu, treenib parasjagu elu 1. triatloniks. 

 

 

 

8. Kõik teavad, et konkursi Eesti Laul võitsid sel aastal Sven Lõhmuse lauluga „Verona” Koit Toome ja Laura. 

Kes kuulusid ja kuuluvad aga nende taustalauljate hulka? NB! Tegemist on ilmselt tuntuimate taustalauljatega 

Eestis! 

 

 

 

9. Ameerikas jagati taas Oscareid ning esimest korda auhinna andmise pika ajaloo jooksul juhtus laval midagi, 

mida ilmselt ükski show korraldaja ega vaataja poleks kunagi tahtnud näha. Mis seal juhtus? 

  



10. Märtsi algus tõi kaasa Euroopa kõige kõrgema aktiivse vulkaani 

esimesed tänavused pursked. Kus vulkaan asub ja mis on selle nimi? 

 

 

 

11.  27. märtsil jagati teatri aastaauhindu. Kus? 

 

 

 

12. Andrei Ojamets juhtis Tartu Ülikooli võrkpallinaiskonna üle paljude aastate Eesti meistrivõistluste finaali ja 

Balti liigas pronksile, mille tulemusena pidi Ojamets tegema midagi, mida ta oli mängijatele lubanud kui nelja 

sekka tullakse. Mida Ojamets teha lubas ja ära ka tegi? Vihje: suure tõenäosusega on ka teil see. 

 

 

 

13. Lõuna-Ameerikas laialt levinud konn Hypsiboas punctatus (pildil) 

on võrdlemisi mittemidagiütlev loom - tuhmi keha ainus huvitavam 

tunnus on täpid. Siiski on selle konna juures midagi eriskummalist ja 

ennenägematut. Seni on seda täheldatud ennekõike kalade ja mere-

kilpkonnade, aga mitte kunagi kahepaiksete hulgas. Maismaalooma-

del on seda täheldatud ainult papagoidel. Mis teeb selle konna nii 

eriliseks? 

 

 

 

14. Tartus peeti juba 14. korda filmifestivali, mis kandis nime Maailmafilm. Milliseid filme festivalil näidatakse?  

 

 

 

15. Eelmisel aastal said valmis rekordilised 128 pilvelõhkujat ehk ehitist, mis mille kõrgus on 200 meetrit või 

enam. Kõrgeim eelmisel aastal valminud ehitis asub Hiinas. Selleks on 530 meetri kõrgune Guangzhou CTF 

Finance Centre. Kui kõrge on aga maailma kõrgeim ehitis? 

 

 

16. Soorituste eest GT-15 ja JT-250 klassis maailma parimaks nooreks valitud Stefan Arand elab Tartus ja käib 

koolis Ülenurmel. Millise spordiala parimaks Ülenurme gümnaasiumi kaheksandik valiti? 

 

 

17. Märtsivaheaja alguses tegid Tartu noored gümnaasiumi ühiskatseid. Kui palju sel aastal gümnaasiumikatse-

tel osalejaid olid? 

a) üle 1200  b) üle 1300  c) üle 1400  d) üle 1500 

 

18. Maa-amet paigaldas Lõuna-Eestisse ja suurematesse linnadesse valgest kilest ruudud. Miks? 

 

 

 

19. Märts tõi kaasa kurbi uudiseid teatrimaailmas – suri kaks näitlejat. Kes? Vihjetena olgu öeldud, et mõle-

maid teatakse ka kui lavastajaid ning mõlemad on üles astunud tuntud seriaalides. 

 

 

 

20. Seoses EV100 puhul korraldatavate sündmustega sai Postimehes lugeda matkasportlasest Joosep Tamme-

mäes, kes tegi läbi 400 kilomeetri pikkuse matka. Miks? 



Vastused 

1. c) 5881 ja 37. 

2. See asub Tartu ülikooli loodusmuuseumi fuajees. Maja asub aadressil Vanemuise 46. 

3. „Hädaoru kuningas” 

4. King Kong. NB! Filmi pealkiri on „Kong. Pealuusaar” 

5. c) 4 korda rohkem 

6. Maarja Nuut ja Jaak Joala 

7. Raivo E. Tamm 

8. Kaire Vilgats, Dagmar Oja, Rolf Roosalu 

9. Parima filmina kuulutati välja „La La Land”, kuid tegelikult võitis auhinna „Moonlight”. Nimelt aeti seal 

ümbrikud segi ning Warren Beatty ja Faye Dunaway lugesidki ette vale filmi pealkirja. 

10. Itaalias (Sitsiilias) ja vulkaani nimi on Etna. 

11. Ugalas 

12. Tegi endale Facebookis kasutaja. Kui naiskond võidab Eesti meistrivõistlustel kulla, peab Ojamets värvima 

juuksed blondiks. 

13. Helendab UV-valguse käes 

14. Tõsielufilmid 

15. 2010. aastal valminud 828 meetri kõrgune Burj Khalifa, asub Dubais. 

16. Stefand Arand on veemotosportlane 

17. b) üle 1300 

18. Tegu on aeropildistamise ettevalmistustöödega. Markeerimine on vajalik aerotriangulatsiooni jaoks, see 

tähendab, et märgis jääb pildile ja seda kasutatakse aerofotode plaaniliseks ja kõrguslikuks sidumiseks 

maapinnaga.  

19. Lembit Ulfsak ja Kalju Komissarov 

20. Märkis maha vana kubermangupiiri, mis ulatub Tõstamaalt Peipsini. 

 


