
Mälumäng 

Postimehes 2018. aasta jaanuaris 

 

1. Kes valiti Tartu linnakirjanikuks 2018. aastal? 

 

 

2. Ragnar Klavan lõi Inglise kõrgliigas (Premier League) 1. jaanuaril Liverpooli klubi eest võiduvärava, 

sahistades palli viimasel üleminutil Burnley väravasse. Mis on selles värvas nii erilist, et see Eesti jalgpalli 

ajalukku läks? 

 

 

3. Vist pole eestlast, kes pole kuulnud, et aastavahetusel ei kõlanud ETVs pärast presidendi aastalõpukõnet, 

mille ta pidas Vabaduse väljakul, Eesti hümni. Mis laulu selle asemel esitati? Esitajaks oli muide Ivo Linna. 

 

 

 

4. Jaanuari alguses kirjutati mitmel korral 42-aastasest Satoshi Nakamotost. Tegemist on väljamõeldud 

tegelasega, kelle isikut on üritatud maailmas paljastada juba mitmeid aastaid. Viimasena oletati, et nime taga 

peitub eestlane Helger Lipmaa. Millega seostatakse Satoshi Nakamotot? 

 

a) krüptoraha bitcoin´iga  b) ulatusliku raharööviga  c) ulatusliku e-kirjade vargusega 

 

 

5. Kelle valis Postimees aasta inimeseks 2017? Vihjed: tegemist on 

looduskaitsebioloogiga, kes võttis avalikkuses korduvalt sõna metsanduses valitseva 

segaduse kohta; tema kaks last – Liisa ja Artur – on lõpetanud Tartu Veeriku Kooli. 

 

 

 

6. Eestist saab peagi esimene riik maailmas, kes on avanud väljaspool oma territooriumi andmesaatkonna. 

See tähendab, et riigile olulisi andmeid ja IT-teenuseid saab kasutada ka siis, kui mingil põhjusel on andmete 

kasutamine Eesti territooriumil peatunud või häiritud. Missuguses Euroopa riigis Eesti andmeid hoiustama 

hakatakse? 

 

a) Belgias   b) Luksemburgis   c) Hollandis 

 

 

7. Kes on juba 7. aastat järjest maailmas enim esitatud elav helilooja? Vihjed: tegemist on klassikalise 

muusikaga; tegemist on Eesti heliloojaga. 

 

 

 

8. Postimees andis jaanuaris välja Kultuuriveduri auhinna. Selle sai Eesti kunsti toetamise ja tutvustamise 

eest ettevõtja Enn Kunila. Kuigi Kunila kogus on paljude Eesti kunstnike töid, kuulub tema eriliste 

lemmikute hulka kunstnik, kellest anti välja raamat, korraldati isikunäitus Roomas ning kelle loomingut 

tutvustatakse muuhulgas ka lastele mõeldud värviraamatuga. Kes? 

 

a) Kristjan Raud  b) Nikolai Triik  c) Konrad Mägi  

 

  

9. Seoses läheneva Eesti 100. sünnipäevaga valiti välja EV 100 tort. Millised marjad kaunistavad torti, millel 

muuhulgas kaunistuseks ka põdrasammal? 

 

a) maasikad   b) mustikad   c) murakad 

  



10. Jaanuaris püüdis riigikogu umbusaldada kaht ministrit, kuid mõlemad 

hääletused kukkusid läbi. Majandus- ja taristuminister ning justiitsminister 

jätkavad oma ametites. Kes on need ministrid? 

 

 

 

11. Mehhiko presidendivalimistel kandideerib 54-aastane Maria de Jesus 

Patricio Martinez, tehes sellega ajalugu. Miks on tema kandideerimine 

eriline? 

 

 

 

12. Esialgsetel andmetel oli 1. jaanuaril 2018. a Eesti rahvaarv 3070 võrra suurem kui aasta varem samal ajal. 

Kui palju Eestis inimesi tänavu elab? 

 

a) 1 318 700   b ) 1 315 630   c) 1 321 560   d) 1 309 490 

 

13. Tartu linnavolikogu ja linnavalitsus on otsustanud, et Tartu kandideerib Euroopa kultuuripealinnaks 2024. 

Lisaks Tartule on sama otsuse vastu võtnud veel üks Eesti linn. Milline? 

 

 

 

14. Aastaauhindu jagatakse ka muuseumitele. Millist nime kannab kultuuriministeeriumi juures tegutseva 

muuseuminõukogu poolt välja antav auhind? 

 

 

 

 

 

15. Soomes valiti uus president. Ei küsi presidendiks saanu nime, vaid hoopis seda, mis teeb Soome 

presidendi valimise Eestiga võrreldes erinevaks? 

 

 

 

16. Kes valiti tänavu aasta loomaks? 

 

 

 

17. Selgus 2019. aastal toimuva tantsu- ja laulupeo pealkiri, mis on inspireeritud Lydia Koidula 1867. aastal 

avaldatud luuletusest. Mis on XXVII laulu- ja XX tantsupeo juhtmõte ja pealkiri? 

 

 

 

18. Pildil olev bänd sai Eesti Muusikaauhindadel tiitli „Panus eesti 

muusikasse“.  

 

 

 

19. Teadupoolest anti parima laulu tiitel Aropile laulu eest „Kiki Miki“. Kes 

või mis on Kiki Miki? 

 

 

 

20. Jaanuaris täitus ühe Eesti suurkuju sünnist 140 aastat. Selle tähistamiseks korraldas Eesti 

Rahvusringhääling aktsiooni „Eesti loeb“. Kelle sünnipäeva tähistati?  



Vastused 

1. Mika Keränen. 

2. See oli esimene eestlase löödud värav Inglise kõrgliigas. 

3. „Eestlane olen ja eestlaseks jään”. 

4. a) Krüptoraha bitcoin. 

5. Asko Lõhmus. 

6. b) Luksemburgis. 

7. Arvo Pärt. 

8. c) Konrad Mägi. 

9. c) Murakad. 

10. Kadri Simson ja Urmas Reinsalu. 

11. Esimene Mehhiko põliselanikust kandidaat. 

12. a) 1 318 700. 

13. Narva. 

14. Muuseumirott. 

15. President valitakse otse rahva poolt (Eestis Riigikogu ja valimiskogu) kuueks aastaks (Eestis viieks). 

16. Ilves. 

17. „Minu arm“.  

18. 2 Quick Start 

19. Kass. 

20. A. H. Tammsaare 


