
 

Mälumäng 

Postimehes 2017. aasta detsembris 

 

1. Millise filmifestivali parima filmi grand prix sai detsembri alguses „Öine avarii” ning parima Eesti filmi 

preemia pälvis Rainer Sarneti „November”? 

 

 

 

2. Telesaate „Su nägu kõlab tuttavalt” kuuenda hooaja võitis Hele Kõrve ja Marta Laane ees Valter Soosalu. 

Kelleks võitja kehastus? 

a) Placido Domingo   b) Luciano Pavarotti   c) Jose Carreras 

 

 

3. Keda nimetab USA president Donald Trump pidevate raketikatsetuste tõttu 

Väikeseks Raketimeheks? Mis riiki Väike Raketimees juhib? 

 

 

 

4. Detsembri alguses vabanesid Indias vangistusest seal 2013. aasta oktoobris 

kinnipeetud laeva Seaman Guard Ohio laevakaitsjad ning meeskonnaliikmed. Kui palju oli nende hulgas 

Eesti laevakaitsjaid? 

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

 

 

 

 

5. Naaberriik Soome pidas 6. detsembril 100. sünnipäeva. Millist lugu mängis Tartu Raekoja kell selle 

sündmuse auks ja kes on selle autor? 

 

 

 

6. Detsembrikuu alguses toimus Tallinnas Kultuurikatlas kahe Eesti esineja kontsert. Esimesena astus üles 

bänd, mille kohta Alvar Loog kirjutas Postimehes: „Kindlalt kõige tüütum bänd Eestis”. Ansambel juhatas 

esinejale vihjates sisse ka õhtu teise artisti, lausudes: „Kallid inimesed, palun ärge olge vaesed!” Kes 

esinesid? 

 

 

 

7. Ajakiri Time aasta inimeseks valiti sel korral mitte konkreetne isik, vaid 

liikumine, mida esindasid Time´i kaanel just need naised. Mis liikumisega on 

tegemist? 

 

 

 

8. Jõulude eel tuli Prisma välja palju kõmu tekitanud reklaamiga, mis lähtus 

neljast klišeelikust kingitusest ja algas sõnaga „Jälle...”. Millist nelja toodet 

Prisma jõulukingiks ei soovitanud? 

 

 

 

9. Kes nimetati 2017. aastal maailma parimaks jalgpalluriks ehk pälvis Ballon d´Ori? Vihjena olgu öeldud, 

et ta sai auhinna juba viiendat korda. 

a) Lionel Messi  b) Neymar  c) Gianluigi Buffon  d) Cristiano Ronaldo 

  



10. 12. detsembril teatas Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK), et 2006. aasta Torino olümpiamängude 

dopinguproovide järeltestid on lõppenud ning ükski proov ei olnud positiivne. Postimees kirjutas 14. 

detsembril sellest lausa juhtkirjas. Miks antud otsus eestlastele südamesse läks? 

 

 

 

11. 16. detsembril peeti Tartus Anne kanalis Eesti lahtised meistrivõistlused taliujumises. Milline oli 

mõõdetud veetemperatuur?  

 

 

 

12. Postimees tõi oma 18. detsembri numbris välja 2017. aasta teadussaavutused, nimetades ühena Harvardi 

ja California ülikooli teadlaste poolt tutvustatud uut kosmilist objekti, mida esialgu nimetatakse sünestiaks. 

Millega on tegu? Vihjena olgu öeldud, et selle kirjeldamisel on kasutatud sõõrikut. 

 

 

 

13. Selle Eesti linna jõulupuu pälvis ka sel aastal maailmas erilist tähelepanu – populaarne Ameerika 

veebileht Huffington Post valis jõulupuu maailma parimate hulka. Millisest linnast on jutt? 

 

 

 

14. Kuldmikrofon on eetriajakirjaniku aastaauhind, mida Eesti Ringhäälingute Liit annab välja alates 1996. 

aastast. Kes oli 2017. aasta Kuldmikrofoni laureaadiks? 

 

 

 

15. Globaalse turu-uuringufirma Euromonitor International andmetel jõid Eesti elanikud aastas 232,10 tassi 

kohvi, mis teeb ligikaudu 4,6 kilo kohvi inimese kohta. Eesti oli selle tulemusega 8. kohal. Kes on Euroopa 

ja kogu maailma suurimad kohvijoojad? 

 

 

16. Pildil olev vapp tekitas uue ühisvalla rahva hulgas nördimust. Enim pahandas 

kohalikku rahvast asjaolu, et uue valla sümboli valimisel ei olnud rahval õigus kaasa 

rääkida. Mis valla vapiga on tegu? 

 

 

 

17. Detsembris esilinastus uus film Tähesõdade saagast. Mitmenda osaga on „Star Wars: 

Viimased jedid” näol tegu? 

 

 

 

18. Tottenhami ründaja Harry Kane möödus eri arvestustes Lionel Messist ja Cristiano Ronaldost, lüües 

aastas kokku rohkem väravaid. Mitu väravat Kane lõi? 

a) 36  b) 46  c) 56  d) 66 

 

 

19. Kes valiti aasta meessportlaseks? 

a) Heiki Nabi   b) Ragnar Klavan c) Nikolai Novosjolov d) Ott Tänak 

 

 

20. Mis valiti Tartu aasta teoks 2017? 

  



Vastused 

1. Pimeda Ööde filmifestivali ehk PÖFFi. 

2. a) Placido Domingo. 

3. Kim Jong-uni, Korea Rahvademokraatliku Vabariigi ehk Põhja-Korea juhti. 

4. b) 14. 

5. „Finlandia”, mille autor on Jean Sibelius. 

6. Winny Puhh ja Tommy Cash. 

7. #MeToo ehk #MinaKa on liikumine, mis tõi avalikkuse ette mitmeid ahistamisjuhte. 

8. Raamat, sokid, küünal, tass ehk siis „Jälle raamat?”, „Jälle sokid?”, „Jälle küünal?”, „Jälle tass?”. 

9. d) Cristiano Ronaldo. 

10. Kuna 2006. aasta Torino olümpial võitis Kristina Šmigun-Vähi kaks kuldmedalit ning talle oli proovide 

põhjal esitatud kahtlustus juba 2013. aastal, ent otsust, kas tegu oli dopingujuhtumiga või mitte, polnud seni 

tehtud. ROKi avaldus ütleb aga selgelt, et ka Šmigun-Vähi proovid olid korras ning olümpiakullad jääval 

talle alles. 

11. 0,8 kraadi. 

12. Tegemist on hiiglasliku pöörleva sõõrikukujulise ülekuumenenud kivimaterjaliga, mis tekib, kui kaks 

planeedisuurust objekti kokku põrkavad. 

13. Rakvere. 

14. Owe Petersell 

15. Soomlased, tarbiti 10,3 kilo kohvi inimese kohta.  

16. Jõgeva vald. Võidutöö „Celsius“ autoriks on Marju Pottisep. 

17. VIII. 

18. c) 56. 

19. d) Ott Tänak. 

20. Kaarsilla uuendamine. 

  

 


