
Mälumäng 

Postimehes 2017. aasta novembris 

 

1. Miks veetsid tuhanded inimesed oktoobri viimastel ja novembri esimestel päevadel oma aega politsei- ja 

piirivalveameti teenindussaalides? 

 

 

 

2. Eesti Laul tuleb jälle – 1. novembril kukkunud tähtajaks esitati rekordilised 258 laulu. Mitmendat korda 

toimub Eesti Laulu võistlus? 

a) 3.   b) 5.   c) 8.   d) 10. 

 

3. Novembris tuli päevavalgele järjekordne hulk dokumente, mis paljastasid isikuid ja firmasid, kes 

maksudest kõrvale hiilimiseks osa tulust välismaale suunasid. Millist ühist nimetajat kannavad 

ajakirjanduses need 13,4 miljonit dokumenti? 

 

 

 

4. Millise riigi koondiselt sai Eesti 2017. aasta suurima kaotuse jalgpallis? 

a) Läti   b) Soome  c) Malta  d) Belgia 

 

5. Eesti tuntuimat punkarit Villu Tammet ja üht hinnatumat meesnäitlejat Ivo Uukkivi seob ansambel, mis 

tähistas äsja 35. sünnipäeva ja andis sel puhul välja vinüülplaadi „Tallinn põleb”. Mis ansambliga on 

tegemist? NB! Vihjena olgu öeldud, et sel pole pistmist sibulatega, aga on pistmist jõekäänakuga. Samas ei 

ole Villu ega Ivo pahased, kui neid sibulavibudeks nimetatakse. 

 

 

 

6. VAT Teater tähistab sel hooajal ümmargust sünnipäeva. Kui vanaks saab Aare Toikka ja Tiina Rebase 

juhitud Tallinnas Rahvusraamatukogus statsionaarselt, aga ka palju üle Eesti etendusi andev teater? 

a) 10-aastaseks  b) 20-aastaseks  c) 30-aastaseks  d) 40-aastaseks 

 

7. Tallinnas võitis kohalike omavalitsuste valimised taas Keskerakond, kuid ometi otsustati linna 

valitsemisse kaasata partner. Erakond, kellega koos valitsetakse, ei pääsenud valimistulemuste põhjal 

linnavolikokku, kuid sõlmis siiski valitsemislepingu ning nende juht Züleyxa Izmailova sai Tallinna 

abilinnapeaks. Mis erakonnaga on tegemist? 

 

 

 

8. Anatoli Šmigun aitas oma tütred Kristina ja Katrini suusatamises maailma 

tippu, kuid pole treeneritööd jätnud. Šmigun on Eesti suurima olümpialootuse 

Kristjan Ilvese üks treener. Mis alaga tegeleb Ilves? 

 

 

 

9. Sel sügisel tähistati üle maailma Rootsi kuulsaima lastekirjaniku 110. sünniaastapäeva. Eesti keeles ilmus 

temast taanlase Jens Anderseni mahukas elulooraamat, mille pealkirja 2. pool on „Päev nagu elu”. Kes? 

 

 

 

10. Kellest sai novembris Tartu linnapea? 

 

 

 

 



11. Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal Kultuurikatlas jagas Nunnu välja 600 kilogrammi kommi. Kes või 

mis on Nunnu? 

 

 

 

12. „BB ilmub öösel“ on Von Krahli teatri ja Tartu Uue Teatri lavastus sarjast „Sajandi lugu“, mille 

toimumisaeg on aastad 1940-1950. Mis teeb etenduse eriliseks? 

 

 

 

 

13. Eliis Grigor on 15-aastane tüdruk, kes õpib Ülenurme gümnaasiumis. Eliis andis 

novembris välja isiklikust kogemusest rääkiva raamatu, mille pealkiri on „Teibitud 

suu“. Millest Eliis kirjutas? 

 

 

 

14. Teadlased avastasid Saudi Araabia Shuwaymise mägipiirkonna kaljujoonistelt 

teadaolevalt maailma vanimad kujutised… Kellest? Olgu öeldud, et joonised on  

8000-9000 aasta vanused. 

 

 

 

15. WRC hooaeg lõpetati pidulikult Austraalias Sydneys, kus galaõhtu käigus pärjati aasta parimaid. 

Eestlastega olid seotud lausa neli auhinda. Millised? 

 

 

 

16. Kes või mis on tõugjas? 

 

 

17. Edward von Lõnguse tegelased jõudsid üle-euroopalise (R)estart Reality tuuriga Taani pealinna 

Kopenhaagenisse. Juulis alguse saanud tuuri käigus on tükike von Lõngusest jäänud ka Brüsselisse, Rooma, 

Helsingisse ja Berliini. Millega Edward von Lõngus tegeleb? Vihjena olgu öeldud, et Tartus on ta eriti tuntud 

ning teda võib leida ka Hiina veebikaubamajast Aliexpress.  

 

 

 

18. Postimehe toimetus hindas aasta ametis olnud valitsuse tööd. Valitsus üldiselt sai hindeks „2+“, kuid 

millise hinde andis Postimees kõige tublimale ja kõige kehvemale ministrile? Lisaks hindele tooge ära ka 

ministri nimi.  

 

 

 

19. Novembris tähistas sünnipäeva Eesti vanim elanik Maria Kolk. Kui vanaks proua sai? Sama vanalt suri 

14. novembril kõige vanem  eestlane Arved Tamm, kelle sünnipäev oli 31. jaanuaril. 

a) 105   b) 106   c) 107   d) 108 

 

20. Pildil olev mees sai 27. novembril tiitli aasta kodanik. Ta on üks SA 

Kiusamisvaba Kool eestvedajatest ning tänavu sügisel eraalgatusena 

alustanud kolmkeelse keelekümblusprogrammiga põhikooli Avatud Kool 

asutaja. Samuti tegeleb ta noorte alkoholismiennetusega. Kes on 2017. aasta 

aasta kodanik? 



Vastused 

1. Inimesed läksid uuendama oma ID-kaardi sertifikaate, mis turvariski tõttu pidid kehtetuks muutuma. 

2. d) 10. 

3. Paradiisipaberid. 

4. b) Soome. 

5. Velikije Luki. 

6. c) 30-aastaseks. 

7. Eestimaa Rohelised. 

8. Kahevõistleja (Anatoli Šmigun on tema suusatreener). 

9. Astrid Lindgren. 

10. Urmas Klaas. 

11. Kommirobot. 

12. Etenduse alguspaik on kas Tallinna Balti jaamas või Tartu raudteejaamas. Tegevus käib rongis, õues ja 

Tapa raudteejaama hoones. 

13. Raamat „Teibitud suu. Tüdruk, kes lõpetas söömise“ räägib söömishäiretest, täpsemalt anoreksiast. 

14. Koertest. 

15. Parim sõitja Ott Tänak, parim kaardilugeja Martin Järveoja, parim meeskond M-Sport, ilusaim 

autokujundus Tänaku-Järveoja Ford Fiesta WRC. 

16. Kala.  

17. Tänavakunstnik. 

18. Kaitseminister Jüri Luik „4“, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo „1“. 

19. c) 107. 

20. Rasmus Rask. 

 

 

 

 

 

 


