
Mälumäng 

Postimehes märtsis 2018 

 

1. 14. märtsil tähistati emakeelepäeva. Traditsiooniliselt korraldab Vikerraadio sel päeval otse-eetris 

etteütluse, kus igaüks saab oma teadmised proovile panna. Sel aastal tehti etteütluse ettelugemisel 

ajalugu ning seda riigikoguliikme Jüri Jaansoni eestvedamisel. Missugune uuendus sisse viidi ning kes 

said võimaluse etteütlusel osaleda? 

  

 

 

2. KUMUs avati tuntud Eesti kunstniku näitus „Tühjus ja ruum“. Kunstniku 

loomingut on kirjeldatud märksõnadega geomeetriline kunst, masinad, avangard. 

Teda peetakse lisaks arhitektiks, teoreetikuks, luuletajaks, kroonikuks, 

seltskonnategelaseks, geeniuseks , klassikuks jne. Kes on see 1970ndatel kunstiellu 

sukeldunud mees? 

 

 

 

3. Märtsikuu alguses jagati taas Oscari-nimelisi filmiauhindu. Parimaks filmiks tunnistati Guillermo del 

Toro „Vee puudutus“. Mitmendat korda anti kuldmehikesi välja? 

a) 90. korda     b) 100. korda    c) 110. korda  

 

 

4. Märtsikuus sai Postimehes vaadata läbilõiget Eestist. 24. veebruaril kell 13.00-13.01 viidi läbi üritus, kus 

osales vabatahtlikult ligi 15 000 inimest. Millega oli tegemist? 

 

 

 

5. Tartu linn esitas Vabariigi Valitsusele 7. märtsil  pöördumise, mis annab teada linna seisukoha Est-Fori 

plaanide asjus. Millega seoses see pöördumine tehti? 

 

 

 

6. Märtsi esimeses pooles peeti Tallinnas ühe veidi ootamatu ala maailmameistrivõistlusi. Starti oodati ligi 

1500 sportlast 40 riigist, võistluspaigaks oli Tallinna Vanasadama Admiraliteedi bassein. Millise alaga 

oli tegemist?  

a) jääpurjetamine   b) taliujumine    c) uisutamine 

 

 

7. Mis alal sai eestlane Maicel Uibo sise-MM-il pronksmedali?  

 

 

 

8. Eesti Laulu järel tekkis väike skandaal, millesse polnud segatud võistlejad, vaid 

hoopis n-ö vaheesineja Evelin Võigemast. Millega seoses? 

 

 

 

9. 15. märtsil kinnitati kaks kandidaati ootamatult vabaks jäänud olulisele ametikohale. Professor Margit 

Sutropi ja professor Toomas Asseri vahel peab aprillikuu lõpul valiku tegema valimiskogu, millesse 

kuuluvad senati, valdkondade nõukogude, üliõpilasesinduse jms ühenduste liikmed. Mis asutusele juhti 

valitakse? 

 

 



10. Märtsi lõpus jagati Soomes Pyhalis Balti karikasarja FISi võistluse raames välja ka Eesti meistritiitleid 

mäesuusatamises. Meeste suurslaalomis jäi aga tiitel välja andmata. Miks? 

 

 

 

11. Tartu teater Must Kast tähistas märtsikuus sünnipäeva. Mitmendat?  

a) 2.   b) 3.   c) 4.  

 

 

12. Märtsis jagati filmi- ja teleauhindu. EFTA kajastamine oli tavapärasest erilisem. 

Miks? 

 

 

 

13. 23. märtsil esilinastus esimene EV100 filmikonkursi linateos. Film põhineb Leelo Tungla 

autobiograafilisel teosel ning räägib 1950-ndate ENSV-st. Millisest filmist on jutt? 

 

 

 

14. Riigikogu valis märtsis esimehe ja aseesimehed. Esimehena jätkab Eiki Nestor, kuid kes on Riigikogu 

kaks aseesimeest? 

 

 

 

15. Kes on Eesti raamatukogude laenutustabelite järgi Eesti loetum kirjanik? 

 

 

 

16. Maailma suurima kasutajaskonnaga meediavõrgustik Facebook on sattunud oma ajaloo suurimasse 

skandaali, millega seoses on kasutusele võetud teemaviide DeleteFacebook.  Milles skandaal seisneb? 

 

 

 

17. Jalgpallis võetakse ametlikult kasutusele VAR, mida on katsetatud kaks aastat. Uuendus mängureeglites 

muudab mängu oluliselt lihtsamaks just kohtunikele. Mis või kes on VAR? 

 

 

 

18. Steve`i silmati esimest korda Briti Columbia provintsi taevas ning see tundus olevat esimene 

endasarnaste seast. Kuid pärast seda, kui amatöörid sellele nime andsid ja teema veebiaruteludes üles 

kerkis, hakkasid mujalt maailmast teistegi Steve`ide pildid välja ilmuma. Tänaseks on Steve´ile leitud 

selgitus. Millega on tegu? 

 

 

19. „Intelligentsus on võime kohaneda muutustega,“ on öelnud 14. märtsil surnud Inglise 

füüsikateoreetik, kosmoloog, kirjanik ja Cambridge'i ülikooli teoreetilise kosmoloogia 

keskuse teadusdirektor. Kellest on jutt? 

 

 

20. Kreeka ja üks endine Jugoslaavia osa peavad alates 1992. aastast vaidlusi selle üle, 

missugust nime tohib see Jugoslaavia lagunemisel tekkinud väikeriik kanda, probleem 

on selles, et samanimeline ala on Kreekas juba olemas ning kindlasti on kõik sellest 

ajalootunnis kuulnud seoses Aleksander Suurega. Mis nime üle need riigid vaidlevad? Vihje: riigi 

pealinn on Skopje ning riik soovib saada kutset NATOsse, mis aga nimetüli tõttu on seni olnud võimatu. 

 



Vastused 

1. Etteütlust saab nüüd ka vaadata ehk siis vaegkuuljad saavad lugeda teksti diktori huultelt ning nii 

etteütlusel osaleda.  

2. Leonhard Lapin 

3.  b) 90. korda 

4.  „Eesti minut“ – fotograafide üleskutsel jäädvustasid eestlased Eesti Vabariigi sünnipäeva nii Eestis 

kui ka väljaspool Eestit. Kõigi piltidega saab tutvuda veebilehel eestiminut.ee 

5. Seoses Tartu lähistele kavandatava tselluloositehasega, kus on alustatud riigi eriplaneering. 

6. b) taliujumine 

7.  seitsme/Kümnevõistluses 

8. Evelin Võigemast esines Leslie Da Bassi lauluga „Naine“, mis kaks päeva hiljem osutus Kaubamaja 

kampaanialauluks. 

9. Tartu Ülikool. Selle juhti nimetatakse rektoriks.  

10. Ainsa mehena võistlusest osavõtnud Juhan Luik ei suutnud esimest sõitu lõpetada ja katkestas. 

11. c) 4. 

12. Seda kanti otse-eetris üle kolmel telekanalil: ETV, TV3 ja Kanal2. 

13. „Seltsimees laps“. 

14. Esimeseks aseesimeheks sai Enn Eesmaa, teiseks Kalle Laanet. 

15. Erik Tohver. 

16. Facebooki süüdistatakse kümnete miljonite kasutajate andmete kontrollimatus kasutada andmises. 

17. Video assistent referee ehk videokohtunik. 

18. Steve on virmalistega sarnanev valgusnähtus, mis joondub magnetvälja jüujooni mööda (kaarena). 

19. Stephen Hawking. 

20. Makedoonia (keerulisevõitu ametlik rahvusvaheline riiginimi: Endine Jugoslaavia Makedoonia 

Vabariik). 

 


