
Postimehes 2018. aasta detsembris 

 

1. Eestlasi peetakse digitehnoloogias asjatundjateks. Starship Technologies on 2014. aastal asutatud firma, mille 

toodangut juba praegu Tallinnas Mustamäel ringi näeb liikumas. Mida toodab antud firma ja mida nende toodang 

Mustamäel teeb? 

 

 

2. Tartu ülikool tähistab traditsiooniliselt oma sünnipäeva 1. detsembril. Kuigi ülikool on asutatud aastal 1632, 

siis rahvusülikoolina on see mõnevõrra noorem. Mitmendat rahvusülikooli sünnipäeva 2018. aastal 

tõrvikurongkäiguga tähistati? 

a) 19.   b) 99.   c) 199.   d) 299. 

 

3. Tartu Kalevi jalgpalliakadeemia avas Tartus 1. jalgpalli sisehalli, kus on 25x30 

meetri suurune peaväljak ja väiksemad ruumid soojenduse tegemiseks. Tegemist ei ole 

algselt jalgpalli mängimiseks mõeldud hoonega – milleks see esialgu mõeldud oli? 

 

 

4. Detsembris jõudis kinolinale kaua oodatud ja kohe vaatajate südametesse jõudnud 

Eesti mängufilm. Kes on selle režissöör ja stsenarist (pildil) ning mis on filmi pealkiri? 

 

 

5. Juba viiendat aastat järjest kogunesid detsembris Tartusse just selle ala noored sportlased, kes proovisid jõudu 

Euroopa juunioride karikaetapil. Võisteldi nii Annelinna spordimajas kui ka Tartu ülikooli spordihoones, 

juunioride GP kõrval said osaleda ka nooremad, nii olid seal ka mõned meie kooli õpilased. Mis spordiala 

võistlust peeti? 

 

 

6. Postimehes tehti ülevaade Eestit külastanud turistidest. Just sellest riigist pärit külastajad jätavad Eestisse 

aastas ligi miljard eurot, külastajaid on u 5 900 000. Mis riigist pärineb kõige rohkem Eesti külastajaid? 

 

 

7. Rubriigis „Loomaaia uudised” ilmus lugu pealkirjaga „Pootsman valmistub pulmareisiks”. Nimelt üks 

loomaaia asukas viidi detsembris Tšehhi, et ta saaks kohtuda Tanyaga ning anda oma panus liigikaitselisse 

paljundusprogrammi. Kes on Pootsman? 

a) jääkaru   b) kaelkirjak   c) tiiger   d) elevant 

 

8. Palamusel taasavati “Kevade”-teemaline kihelkonnakool, mis pärast remonti asub nüüd kahes majas. Mis teeb 

muuseumi eriliseks? 

 

 

9. Viiekordne maailmameister Ronnie O´Sullivan krooniti seitsmendat korda Ühendkuningriigi tšempioniks ja 

sellega on tal enim võite sel spordialal. Millega O´Sullivan tegeleb?  

 

 

10. Mille ostis David Beckham Eestist? 

a) käpikud  b) sauna  c) idufirma 

 

11. Detsembris lõpetas tegevuse üks Eesti teater, andes viimase etenduse Moskvas toimunud festivalil NET. 

Milline teater oma uksed kinni pani? 

 



 

12. Postimehe toimetus küsis detsembris veebiintervjuu vormis 874 kodanikult erakondade toetuse kohta. Millist 

Eesti erakonda toetasid enim mehed, millised naised? 

 

 

13. Millise uhke tiitli sai Tallinn veebilehelt European Best Destinations? 

a) Euroopa parim jõuluturg b) kliendisõbralikuim teenindus c) ilusaim vanalinn 

 

14. 4. detsembril jõudis müüki Jaan Tõnissoni hõbedast 

meenemünt. Tõnisson oli üks Eesti olulisemaid riigimehi, kes on 

kujundanud Eesti ajalugu nii poliitiku, ajakirjaniku kui ka 

õigusteadlasena. Ta lõi esimese erakonna, pidas mitu korda 

riigivanema ametit ja oli esimene tipppoliitik, kes nõudis meile 

täielikku iseseisvust. Mitmendaks Jaan Tõnissoni 

sünniaastapäevaks meenemünt tehti? 

 

 

 

15. Aasta lõpus tehakse kokkuvõtteid möödunud aastast. Tartu plussina toodi välja muusikalise etenduse  

„Kremli ööbikud“ etendamine Narvas. Kellest see lavastus on tehtud? 

 

 

16. 27. detsembril kuulutati välja aasta sportlased, keda tunnustati Kristjani-nimelise auhinnaga. Kes on 2018 

aasta parim nais- ja meessportlane? 

 

 

 

17. Möödunud aasta lõpukuudel teatas Kaalude ja Mõõtude Büroo otsusest kaotada viimase SI süsteemi 

mõõtühiku etalonipõhisus. Millise ühikuga on tegemist? 

a) pikkusühik meeter b) massiühik kilogramm c) ajaühik sekund 

 

18. Milline ettevõtmine võitis 2018. aasta Tartu aasta teo konkursi? 

 

19. 30. detsembril saadeti Tartust viimsele teekonnale Eesti muusikamaastikul 

ainulaadseks artistiks tituleeritud laulja. Noorem põlvkond on selle laulja 

loominguga kursis pigem TV3 saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ vahendusel. Kes oli 

see laulja? 

a) Tarmo Pihlap b) Vello Orumets c) Üllar Jörberg 

 

20. 2018. aasta tähtsamate arheoloogiliste leidude hulka kuulub leid, mis tuli välja 

Jordaaniast ja osutus u 14 400 aastat vanaks. Millise toiduga oli tegemist? 

 

 

21.  Eesti väikelinnad on mitmel aastal pälvinud tähelepanu oma eriliste 

jõulukuuskedega. Millises Eesti linnas võis kohata pildil olevat jõulupuud? 

a) Viljandi b) Rakvere c) Tõrva  



Vastused: 

1. Starship Technologies toodab pakiroboteid, mis Mustamäel inimestele Kadaka Selverist kaupa koju 

toimetavad. 

2. b) 99. 

3. Hoones hoiti ja remonditi nõukogude armee lennukeid. 

4. Anu Aun ja „Eia jõulud Tondikakul”. 

5. Sulgpall 

6. Soomest 

7. b) tiiger 

8. Palamuse muuseum on Eesti ainus kihelkonnamuuseum, mis näitab kooliaastaringi aastal 1895. 

9. Snuuker. 

10. b) sauna 

11. NO99 

12. Mehed EKRE-t, naised Keskerakonda. 

13. a) Euroopa parim jõuluturg 

14. 150 

15. Jaak Joala  

16. Saskia Alusalu ja Magnus Kirt 

17. b) massiühik kilogramm 

18. Rahvaalgatus tselluloositehase vastu 

19. c) Üllar Jörberg 

20. Leib 

21. a) Viljandi 


