
Mälumäng 

Postimehes veebruaris 2018 

 

1. Sel aastal pälvisid maineka Bonnieri preemia Risto Berendson ja Joosep Värk Postimehest 

ning Piret Reiljan ja Marge Väikenurm Äripäevast nn Moldova skeemist ehk 

„Laundromatist“ kirjutades. Kes või mis on Bonnieri preemia, mida antakse välja alates 

1996. aastast? 

 

 

2. AS Turu-uuringud viis läbi küsitluse, et selgitada välja, millised on eestlaste arvates meile 

omased tunnused. Missugust tunnust nimetas ligi 82% vastajatest eestlaseks määrava 

tunnusena? 

 

 

3. Hendrik Alla pealkirjastas oma arvustuse sellele filmile järgnevalt: 

„Uues filmis tehakse samu nalju teist korda“. Mis filmist käis jutt ja 

kes on peaosalised? 

 

 

4. Ansambel Põhja Konn andis veebruaris välja plaadi, millel kõlavad bändimeeste viisistatuna 

luuletaja Betti Alveri tekstid ning eesti luulet esitavad mitmed näitlejad. Kes on ansambli 

Põhja Konn liider? Vihje: kes vaadanud telesaadet „Su nägu kõlab tuttavalt“, peaks vastust 

teadma!  

 

 

5. Olümpiamängudel osales hulk sportlasi esindamata oma riiki. Mis päritolu need sportlased 

peamiselt olid? 

a) Venemaa   b) Põhja-Korea   c) Hiina  d) Lõuna-Korea 

 

6. Veebruaris andis riik üle riiklikud kultuuripreemiad. Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest 

pälvisid selle Aino Pervik, Merle Karusoo ja Anu Raud. Missuguste elualade esindajatega on 

tegemist? 

 

 

7. Eesti on asunud välja ehitama oma idapiiri. Mõned aastad tagasi tehti selle maksumuse kohta 

arvestus, kuid nüüd selgus, et ehitus läheb planeeritust palju kallimaks – kui suurest 

hinnavahest räägitakse? 

a) 1,8 miljonit eurot  b) 18 miljonit eurot  c) 118 miljonit eurot 

 

8. Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas on ennustuse järgi 12. aprill nullpäev (ingl Day Zero). 

Mis sel päeval arvatakse juhtuvat? 

 

 

9. Ameerika jalgpalli profiliiga NFL finaalmäng, kus antakse välja Super Bowl, 

toimus veebruari alguses. Philadelphia Eagles võitis New England Patriotsi 

tulemusega 41:33. Maailma mastaabis mängust suuremaks sõuks on aga 

vaheajal toimunud etteaste. Kes sel aastal esines?  

  



10. Tartule kuuluv kutsekool ehk Tartu Kutsehariduskeskus sai veebruaris uue juhi. Kes valiti 

selle kooli direktoriks? Vihje: varem töötas sama mees Eesti Rahva Muuseumi juhina. 

 

 

11. Austraalias Deakini ülikoolis valminud uuringus leiti, et mida rohkem teeb inimene seda 

spordiala/tegevust, seda enam kahaneb sportlase luuüdi suhteline vanus. Mis spordialast on 

juttu? 

 

 

12. Pyeongchangi taliolümpiamängudel pälvisid suurt tähelepanu Põhja-Korea sportlasi 

ergutanud pealtvaatajad. Miks? 

 

 

13. 14. aprillil toimuvad Reformierakonna juhatuse valimised ning seni on juhikohale üles seatud 

vaid üks kandidaat. Kes?  

 

 

 

14. Taliolümpial jäi eestlaste kõrgeimaks kohaks 4., mille saavutas Saskia Alusalu. Mis 

spordialaga Alusalu tegeleb? 

 

 

 

 

15. Tartumaal saadi pildile muidu Siberis pesitsev ning Kagu-Aasias 

talvituv eksikülaline. Mis linnuga on tegu? 

 

 

 

16. Postimees uuris, milline Eesti president on rahva seas kõige hinnatum. Kõige armastatumaks 

presidendiks valiti Lennart Meri. Kes oli küsitluse järgi aga kõige vähem populaarne? 

 

 

 

17. Ilmselt teate, et ohuolukorras kasutavad piloodid terminit mayday, mis tähendab „aita mind“. 

Millist terminit kasutatakse aga siis, kui lennuk on katki, aga olukord veel sedavõrd tõsine ei 

ole?  

 

 

18. Raamatukaupluste kett Apollo kuulutas välja rahvahääletuse tulemused, kus selgusid 

lemmikud ja läbi aegade parimad teosed. Milline raamat valiti parimaks eesti raamatuks? 

 

 

19. Tartus peeti taas iluvõimlejate suurüritust Miss Valentine. Mille või kelle järgi on üritus nime 

saanud? 

 

 

20. President Kersti Kaljulaid andis Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel riigi teenetemärgid 

tänuks inimestele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu 

Eesti elu paremaks. Kui palju oli sel aastal teenetemärgi saajaid? 

a) 100  b) 166   c) 210   c) 214 



Vastused 

1. Bonnieri preemia on ajakirjandusauhind, mida antakse parima uuriva ajakirjanduse loo eest. 

2. Eesti keel. 

3. „Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused“, osades Mait Malmsten, Henry Kõrvits, Ago 

Anderson. 

4. Valter Soosalu. 

5. a) Venemaa. 

6. Kirjanik, lavastaja ja vaibakunstnik. 

7. c) 118 miljonit eurot. 

8. Lõppeb vesi, kuna piirkonnas kestab mitmeaastane põud. 

9. Justin Timberlake. 

10. Tõnis Lukas. 

11. Jooksmine. 

12. Ergutustiim kandis ühesuguseid riideid ning ergutas sportlasi treenitud kavaga. 

13. Kaja Kallas. 

14. Kiiruisutamine. 

15. Ruskerästas. 

16. Toomas Hendrik Ilves. 

17. „pan pan“ – rike. 

18. Oskar Lutsu „Kevade“. 

19. Valentinipäeva. Üritust korraldatakse tavaliselt sõbrapäeva paiku. 

20. b) 166. 


