
Mälumäng 

Postimehes 2017. aasta oktoobris 

 

1. Eesti võrkpallitreener Avo Keel valiti ühe välisriigi koondise peatreeneriks. Mis riigi? 

a) Soome   b) Läti    c) Leedu   d) Venemaa 

 

 

2. Oktoobrikuu keskel avaldas ajakirjandus mitmeid artikleid sellest, kuidas Malaisias töölähetusel olnud 

Taavi Rõivas käitus ebaviisakalt ning astus seetõttu ametist tagasi. Mis ametist endine peaminister loobuma 

pidi? 

 

 

3. Kristiina Viirpalu võitis Eesti tähtsaima moeauhinna. Kuidas seda 

nimetatakse? 

 

 

 

4. Kohalike omavalitsuste valimisel sündis sel aastal e-valimiste rekord. Kui 

palju inimesi hääletas elektrooniliselt? 

a) 166 034   b) 176 034   c) 186 034   d) 196 034 

 

 

5. Missuguse Euroopa väikeriigi – elanikke on seal vaid 334 252, st vähem kui Tallinnas – jalgpallikoondis 

murdis end läbi alagrupiturniiri järgmisele MM-ile? 

 

 

6. Oktoobris jagati taas Nobeli auhindu. Ühe preemia sai teadlane Richard Thaler, kes lihtsustatult uurib 

rumalate otsuste tagamaid. Mis ala preemia talle anti? 

a) majanduspreemia   b) kirjanduspreemia  c) rahupreemia d) meditsiinipreemia 

 

 

7. Klubi My Fitness avas oktoobri 1. nädalal tasuta jõusaali üsna ebatavalises kohas – Euroopas selliseid 

klubisid rohkem polegi. Kus saab nüüd sportides aega parajaks teha? 

a) Tallinna bussijaamas b) Balti jaamas (rongijaam) c) Tallinna sadamas d) Tallinna lennujaamas 

 

 

8. 4. oktoobril avas püsinäitusega „Duubel üks” külastajatele uksed uus Eesti muuseum. Hendrik Alla 

kirjutas seda tutvustades: „Mõned silmatorkavalt museaalsed asjad on klaasi taga, aga paljude eksponaatide 

puhul saab ise käed külge panna. Nii saab kätte päris elamuse ja õpib ………tegemise kohta palju rohkem 

kui lihtsalt, käed seljal, läbi jalutades.” Mille kohta saab selles Maarjamäel Orlovi lossi külje all 

modernistlikes roosteplekistes majades uusi teadmisi? 

 

 

9. Tõnu Endrekson, Allar Raja, Kaspar Taimsoo ja Kaur Kuslap – mis 

ühendab neid nelja meest? 

 

 

10. Kui kaua on ametis olnud president Kersti Kaljulaid? 



11. Eesti tuntud laulja ja näitleja Voldemar Kuslap andis välja raamatu, mis ei räägi sugugi mitte muusikast 

ja teatrist. Millest nimetatud raamat kõneleb? 

a) veekogudest b) kalmistutest  c) ühistranspordist d)kino ajaloost 

 

 

12. ERMi uueks juhiks valiti Alar Karis (pildil). Millistes Tartuga seotud ametites 

on mees varasemalt olnud?  

 

 

13. Postimees avaldas eksamitulemuste põhjal Eesti koolide pingerea. Millisel 

kohal oli pingereas kõrgeim Tartu kool? 

a) 3.  b) 5.  c) 7.  d) 9. 

 

14. Ott Tänak sõidab uuest hooajast uues tiimis. Millises? 

 

 

 

15. 22. oktoobril anti Hispaanias start ühele maailma pikemale spordivõistlusele, mis kestab ühtekokku 

kaheksa ja pool kuud. Mis võistlusega on tegu? 

 

 

 

16. Tartu Ülikooli teadlased on loonud maailmas ainulaadse andmebaasi UNITE, mis täienes 

märkimisväärselt Eesti-Norra teaduskoostöö tulemusena Arktikat uurides. Mille kohta andmebaasist 

infot leiab?  

 

 

17. Üleeuroopalisel südame taaskäivitamise päeval õpetasid kiirabitöötajad ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 

tudengid Tartus avalikes kohtades rahvale mannekeenide peal, kuidas tegutseda äkksurma korral. Mis 

vahekorras tehakse südamemassaaži?  

 

18. Soomaa puhul räägitakse viiendast aastaajast, mis tänavu on sinna jõudnud juba viiendat korda. Mida 

viies aastaaeg endast kujutab? 

 

19. Oktoobris suri Eesti armastatud näitleja ja teatripedagoog, 

kes tähistas sel aastal oma 80. sünnipäeva. Ta on lavastanud 

teatritükke, mänginud lisaks teatrile telelavastustes, seriaalides, 

filmides ja kuuldemängudes 2009. aastal sai ta riigi 

kultuuripreemia. Lisaks on ta pälvinud Valgetähe IV klassi 

teenetemärgi ja Riigivapi IV klassi teenetemärgi. Kellest on jutt?  

 

20. Koolivaheajal toimus Tartus ürituste sari, mis tõi kokku nii õpetajaid kui õpilasi, aga ka muid asjaosalisi. 

Üritus kestis kokku kolm päeva. Eelmisel aastal võttis sama ürituse raames külalisi vastu ka Tartu 

Veeriku Kool. Kuidas on ürituse nimi? 

  



Vastused 

1. b) Läti. 

2. Riigikogu asespiikri ehk aseesimehe kohast. 

3. Kuldnõel. 

4. c) 186 034. 

5. Island. 

6. a) Majanduspreemia. Õigupoolest on preemia ametlik nimetus Rootsi Panga auhind majandusteaduses 

Alfred Nobeli mälestuseks. 

7. d) Tallinna lennujaamas. 

8. Filmitegemise kohta, tegemist on Filmimuuseumiga. 

9. Nad kuulusid sõudmise MM-il neljapaadil pronksmedali võitnud meeskonda. 

10. Ühe aasta. 

11. b) kalmistutest. Kuslapi raamat kannab pealkirja „Jalutuskäigud Eesti kalmistutel” 

12. Eesti Maaülikooli rektor, Tartu Ülikooli rektor, Tartu Ülikooli professor 

13. c) 7. kohal oli Miina Härma Gümnaasium 

14. Toyota  

15. Volvo Ocean Race´i nimeline ümbermaailmaregatt 

16. Seened 

17. 2:15/2:30 

18. Üleujutus 

19. Aarne Üksküla 

20. Tartu Haridusfestival 


