
Mälumäng 

Postimehes septembris 2020 

 

 

1. Millise muuseumis saab proovida käsitsi lehmalüpsmist? 

 

 

 

2. Kuidas kutsutakse Seto kuninga asemikku maa peal, kelleks sai 

septembri alguses Rein Järvelill? 

a) Peko   b) ülemsootska   c) kirmask 

 

3. Milles seisneb rakendus HOIA? 

 

 

 

4. Septembri alguses toimus Rally Estonia, mille võitsid Ott Tänak ja Martin Järveoja. Mitmendat korda 

toimus Rally Estonia ralli maailmameistrivõistluste etapina? 

 

 

5. Mis on novitšok? 

a) Vene kosmoselaev   b) Vene kartulisort   c) Vene luure närvimürk 

 

 

6. 3. septembril jagati neljandat korda Eesti filmi- ja teleauhindu. “Tõde ja õigus” sai auhinna kuues 

kategoorias. Nimetage need! 

 

 

 

7.  Kes on see ülemaailmselt kuulus helilooja, kes sai 11. septembril 85-aastaseks  ja kellele  pühendatud 

keskus avati 2018. aastal Laulasmaal? 

 

 

 

8. Kes neist sai tänavuse Prima Vista Eesti luuleprõmmu meistriks? 

a) Iina Gylden   b) Heidi Iivari    c) Kelli Kiipus 

 

 

9. Millises linnas asub Eesti suurim puitmaja, mis on oksjonile pandud ja mis asutus seal kunagi asus? 

 

 

 

10. Režissöör Veiko Õunpuu uus film “Viimased” jõudis äsja 

esilinastuseni. Kus toimub filmi tegevus, kes mängib peaosas ning mis 

tegi tema rolli valimise eriliseks? 

 

 

 

 



11. 28. septembril tähistati Alexela kontserdimajas suurejoonelise kontserdiga tuntud helilooja 70. 

sünnipäeva. Tema helilooming on meile tuttav laulupidudelt, Eesti telefilmidest, kontsertidelt ja raadiost. 

Kelle sünnipäeva tähistati? NB! Väliselt tunneb teda sageli palja peanupu või erilise peakatte põhjal.  

 

 

 

12. Millise spordiala esindaja on Eva-Lotta Kiibus, kes võitis mainekal võistlusel Oberstdorfis esikoha? 

 

 

 

13. Mis nime kannab piirkond, mille pärast puhkes sõjategevus Aserbaidžaani ja Armeenia vahel?  

 

 

 

14. Mis tähtpäeva tähistasime 22. septembril? 

 

 

 

15. Täida lüngad perearst Ruth Kaldaga läbi viidud intervjuu pealkirjas:  

“Iga …………………………. või ………………………….. pole ………………………….., aga kindluse annab 

vaid ………………………………..” 

 

 

16. Kui septembri alguses ilmuvad Tartu tänavatele punased plakatid, plangud, pingid, 

siis on algamas… Mis festival? 

a) Emajõe festival   b) Eesti teatri festival Draama  c) Tartu 

tudengipäevad 

 

17. 2005. aastal nimetati UNESCO kultuuriväärtuste hulka 1. korda maailmas 

teadussaavutus ehk Struve kaar. Tartlaste ja eestlastena oleme sõnapaari küll 

kuulnud, aga mida see tähistab?  

 

 

 

18. 13.09 sai 35-aastaseks punase mütsi ja siniste traksipükstega vuntsidega härrasmees, keda esialgu 

lihtsalt Jumpmaniks kutsuti. Kes on see elurõõmus itaalia-ameerika torumees ja tema sama vitaalne vend? 

 

 

 

19. Septembri keskpaigas juhtus Paide tehisjärve lähistel õnnetu õnnetus. Kuidas kõlab Postimehes 

pealkiri “............................ päästis kraavi kukkunud proua”? 

 

 

 

20. Rootsis Karolinska instituudis ja Austraalias Griffithi ülikoolis tehtud uuringust selgub, et eluviisil on 

oluline mõju neerudele. Nimetage loogilised soovitused, mis kuulusid ka teadlaste soovituste hulka ja mille 

järgmine vähendab neeruhaiguste riski 14-22% võrra.  

 

  



Vastused 

1. Piimandusmuuseumis Järvamaal Imaveres 

2. b) ülemsootska 

3. Koroonaviiruse hoiatussüsteem 

4. Esimest korda 

5. c) Vene luure närvimürk 

6. 1) parim film, 2) parim nais- ja 3) meesnäitleja, 4) parim režissöör, 5) parim stsenarist, 6) parim 

kostüümikunstnik 

7. Arvo Pärt 

8. c) Kelli Kiipus 

9. Tartus, Staadioni tn psühhiaatriahaigla 

10. Tegevus toimub Soomes Lapimaal, peaosaline on Pääru Oja, kes valiti soomekeelse filmi 

peaosaliseks ilma et ta oskaks sõnagi soome keelt. 

11. Olav Ehala 

12. Iluuisutamine 

13. Mägi-Karabahh 

14. Vastupanuvõitluse päev (nimetatakse Ka Otto Tiefi valitsuse päevaks) 

15. “Iga nohu või köhatus pole koroona, aga kindluse annab vaid test” 

16. b) Eesti teatri festival Draama 

17. Struve kaar tähistab Maa mõõdistamise süsteemi tulemust: erakordselt täpselt määrati Maa kuju ja 

suurus 

18. Super Mario ja Luigi 

19. “Põder päästis kraavi kukkunud proua” - jalutaja kutsus fotograafist sõbra järve äärde põtra 

pildistama ning põdra jälgedes minnes avastatigi, et põder oli külitanud kraavi kukkunud vanaproua 

lähedal. 

20. 1) trennitegemine, 2) köögiviljade söömine, 3) alkoholi- ja 4) soolakoguse vähendamine, 5) 

suitsetamisest loobumine, 6) suurem kaaliumi tarbimine 

 


