
Mälumäng 

Postimehes 2017. aasta septembris 

1. Kui palju üldhariduskoolide õpilasi alustas Tartus 1. septembril kooliteed? 

a) 13 782   b) 14 782   c) 15 782   d) 16 782 

 

2. Septembris tähistas Ahhaa teaduskeskus sünnipäeva – kui vana on Ahhaa keskus? 

a) 10-aastane   b) 15-aastane   c) 20-aastane   d) 25-aastane 

 

3. Septembris tegi suures tennises tegusid Eesti endine esireket, kui 

jõudis ühel suurturniiril veerandfinaali. Kes ja millisel turniiril? 

 

4. Septembris hirmutasid USA-d Harvey ja Irma. Kes või mis need 

on? 

 

5. Peagi on tulemas kohalike omavalitsuste valimised. Tartu valimiskomisjonile esitas 

kandideerimisavalduse 367 kandidaati. Kui palju on kohti Tartu linnavolikogus, mis sellest sügisest 

korraldab ka senise Tähtvere valla elu? 

a) 39   b) 49   c) 59   d) 69 

 

6. Tartus asub väga populaarset reisiraamatute sarja välja andev kirjastus. 1. selles sarjas ilmunud teose autor 

oli kirjastaja Epp Petrone, 100. teose autoriks maailmarändur Tiit Pruuli. Mis on kirjastuse nimi ja mis 

sarjaga on tegemist? 

 

7. Eesti Teatri Agentuur arvutas septembris kokku kõik teatrikülastused, mis Eestis 2016. aastal tehti – neid 

oli 1 186 008. Meie kodulinna teater Vanemuine oli edetabelis 2. kohal: etendusi külastastati 161 647 korral. 

Missuguse teatri etendused kogusid kõige rohkem vaatajaid – 171 641? 

 

8. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps avaldas kooliaasta alguses arvamust, et tulevikus võiks 

gümnaasiumisse pääsemiseks kehtestada lävendi, st õpilase keskmise hinde põhjal otsustatakse, kas ta saab 

gümnaasiumisse või mitte. Kui suur oli ministri pakutud lävend? 

a) 3,25   b) 3,5   c) 3,75   d) 4 

 

9. Tartu Titansi mängijad olid 12. septembri trennis 

üllatunud, sest nendega ühines endine Washington 

Redskinsi ja Cleveland Brownsi mängujuht Robert Griffin 

III. Mis spordiala seob Tartu Titansit ja Griffinit? 

 



10. Postimees on läbi aasta avaldanud artikleid sarjas „Sada kõige-kõigemat fakti meie maa ja rahva kohta”. 

84. fakt tutvustas vanimat osaliselt säilinud eestikeelset trükist Wanradti ja Koelli katekismust. Mis aastast 

pärineb vanim säilinud eestikeelne trükis? 

a) 1535   b) 1632   c) 1700   d) 1739 

 

11. 15. septembril sisenes kakskümmend aastat maailmaruumis ringi lennanud Cassini Saturni atmosfääri, et 

seal hävida ning oma edukas kosmosemissioon lõpetada. Mida võib pidada tema suurimaks panuseks 

maailmaruumi uurimisel? 

 

12. Tartus Tasku juures asuval Teerajajate alleel avati uued jalajäljed. Kelle? Vihjena olgu öeldud, et üks on 

ametilt iluvõimlemistreener, teine skulptor. 

 

13. Selleaastane Teadlaste Öö festival oli Baltikumi suurim teadusfestival. Selle ajal toimus mitmel pool üle 

Eesti üle 900 eriilmelise teadusürituse. Mitmenda TÖF-iga oli tegu?  

a) 10.   b)11.   c) 12.   d) 13. 

 

14. Üks kuulus eestlane pälvis paavstilt auväärse preemia. Ratzingeri preemiaga 

tunnustatakse väljapaistvaid isikuid teadustöö eest teoloogias või sellega seotud 

teadustes, samuti religioosse kunstiloomingu eest. Kes selle preemia sai? 

 

15. Teadupoolest vigastas Kelly Sildaru treeningutel kukkudes oma põlve ning 

vajas sellest tulenevalt operatsiooni. Kus Sildaru treeningutel oli? 

 

16. Septembris toimus Tartus esimene laste- ja noortekirjandusfestival. Millise ülemaailmse organisatsiooni 

kirjanduslinna nimetust Tartu kannab? Olgu öeldud, et Tartu taotles nimetust 2014. aastal, võrgustiku 

liikmeks sai Tartu 2015. aasta detsembris.  

 

17. Millise märksõnaga saab kokku võtta Euroopa Liidu liidrite tippkohtumise teemad Tallinnas? 

18. Sel aastal toimusid Võitmatute mängud ehk Invictus Games Torontos ning neil 

osales kokku üle 550 võistleja 17 erinevast riigist. Eestit esindas 15-liikmeline 

võistkond. Võistluse patrooniks on Suurbritannia prints Harry, kes kutsus mängud ellu 

2014. aastal. Kes sellel võistlusel võistlevad? 

 

19. Septembri lõpus müüdi Tallinnas esimene iPhone 8 Pluss mudel Eestis. Kui kallilt? 

a. 592 eurot b) 677 eurot c) 939 eurot d) 1109 eurot 

20. 28. sept mälestati Eestis ühe traagilise sündmuse ohvreid. Õnnetuses hukkus 852 inimest, enamik neist 

rootslased ja eestlased. Õnnetus toimus 23 aastat tagasi. Millisest sündmusest on jutt? 



Vastused 

1. a) 13 782 õpilast, neist 1373 alustas 1. klassi. 

2. c) 20-aastane 

3. Kaia Kanepi, Ameerika lahtistel meistrivõistlustel (US Open´il). 

4. Orkaanid. 

5. b) 49 

6. Petrone Print, sari „Minu...” (nt 1. teos „Minu Ameerika”, 100. teos „Minu maailm”). 

7. Estonia teater 

8. c) 3,75 

9. Ameerika jalgpall 

10. a) 1535 

11. Avastas Saturni kuu Enceladuse koore alt ookeani. Avastas kaheksa uut Saturni kuud. Kõigi aegade 

esimesed lähifotod Saturni rõngastest. Saturni kuul Titani põhjaosas järved, mis on esimesed järved, mis 

leitud väljaspool Maad. 

12. Janika Mölder, Mati Karmin  

13. c) 12. 

14. Arvo Pärt 

15. Uus-Meremaal 

16. UNESCO 

17. Digiteemad. Irooniliselt oli just kehv internetiühendus see, mis üritust kajastavate ajakirjanike tööd 

segas. 

18. sõjalistel operatsioonidel viga saanud sõdurid 

19. c) 939 eurot. 256-gigabaidise mälumahuga mudel maksab juba 1109 eurot. 

20. parvlaev Estonia hukk 

 

 


