
 

Mälumäng 

Postimehes 2019. aasta detsembris 

 

1. 13. detsembril linastus kinodes fantaasiafilm „Kõhedad muinaslood“, mis 

koosneb neljast lühifilmist ning mille peaosas on Kadri Rämmeld. Kes on 

filmi režissöör? 

 

2. Kes on pildil? Mis on tema amet? 

 

  

3. Millisel spordialal tuli 2019.  aasta detsembris Türgis maailmameistriks 

tartlane Rain Ruuden? 

a) kiiking   b) sulgpall  c) kikkpoks   

 

4. Üks Eesti sportlane rääkis pikas intervjuus Postimehele muuhulgas keeleoskuse olulisusest: 

„Kuhu iganes lähed, tähendab keele õppimine ka austust kohalike vastu. Ma ei lähe nii, et räägin 

nüüd seda või toda keelt ja teie peate minu järgi harjuma. Tahan alati keskkonnas, kultuuriruumis, 

kus olen, üritada mingil määral kohaneda kohalike tavadega.” Kes on sportlane, kes oskab nii 

inglise, saksa, hollandi kui ka itaalia keelt?  

              

 

5. 7. detsembril lahkus meie hulgast 54 aasta vanuses Gruusia filmirežissöör Zaza Urushadze. 

Millise 2013. aastal linastunud Eesti ja Gruusia ühistööna valminud ja kokku 12 erinevat 

filmiauhinda võitnud filmi režissöör ta oli? 

 

 

6. Kes pälvis Tartu Ülikooli Rahvusmõtte auhinna? 

 

 

7. Milline kool tähistab sel õppeaastal oma kooli 100. aastapäeva? 

Pildil kooli direktor Kadri Leivategija kooli ees. 

 

 

8. Vanemuises etendus rahvusülikooli 100. aastapäevale pühendatud 

lavastus „Faehlmann”, milles põhirõhk on rahvuslikel ja 

eksistentsiaalsetel küsimustel. Kes mängivad Faehlmanni? 

 

 

 

9. Tartus rattaringlus tegi kokkuvõtte 8. juunil alanud tööaastast. Kui palju 

kilomeetreid 750 laenurattaga sõideti? 

a) u 1 000 000  b) u 2 000 000  c) u 3 000 000 

 

10. Mitmel aastal pälvisid ülemaailmset tähelepanu kunstnik Teet Suure 

jõuluinstallatsioonid Rakveres. Kuhu püstitati möödunud jõulude ajal kunstniku 

valgustatud kanistritest jõulupuu? 

a) Viimsisse   b) Kadrinasse   c) Narva 

 

11. Tartus liiguvad detsembri keskpaigast ringi Signe, Marina, Vilja, Alma, Heidi, Selma, Tiina, 

Marika, Hele, Helgi, Lea, Eliise, Pille, Aidula ja Anne, kes liitusid 60 varasema elupäästjaga? Kes 

või mis nad on? 



12. Rahvusvaheline Euroopa liikumine andis detsembris professor 

Andres Metspalule (pildil) üle aasta eurooplase tiitli. Nimetatud 

tiitliga tunnustatakse eestlasi, kes on andnud väärika panuse Eesti 

ja Euroopa suhete kujundamisse, toetanud kodanikuühiskonna 

arengut ning aidanud suurendada Eesti ühiskonna teadlikkust 

Euroopast. Millega Andres Metspalu tegeleb?  

a) matemaatika b) geeniteadus   

c) informaatika  d) keemia 

 

13. 24 aasta eest suletud Riisipere ja Haapsalu vahelisel teelõigul saab taas sõita Riisiperest 

Turbasse. Elektriraudtee lõik maksis u kaheksa miljonit eurot. Kui pikk on see sõit minutites? Olgu 

öeldud, et Postimehe pealkirjas on sõit minuti võrra pikem kui sõiduplaanis, pilet maksab rongist 

ostes 1.40, eelmüügis 1.19. 

 

 

14. Veiko Mölder võttis endale 2019. aasta alguses  hullu 

eesmärgi,  soovides teha midagi  365 korda. Eesmärk sai täidetud 

ja isegi ületatud – soovitud tegevust tegi ta 391 korda.  

Mida pildil olev härrasmees tegi? 

 

 

 

15. Maailma suurimalt kunstimessilt jõudis meediasse pomm: Maurizio Cattelani teost müüdi 120 

000 dollari eest. Mis tegi selle teose uudisevääriliseks? 

 

 

 

16. Detsembris andsid meedialiidu liikmeskanalite peatoimetajad välja pressisõbra tiitli. Kes tiitli 

sai? 

 

 

17. Kes on see valges särgis vallatu soenguga mees, kes külastas nädal 

pärast valimisvõitu Eestis Tapal teenivaid oma riigi sõjaväelasi? 

 

 

 

 

 

18. Miina Härma Gümnaasiumi õpilane Anete Maremäe saavutas veebivõistlusel Best in English 

absoluutse esikoha, tulles 16 000 õpilase hulgas maailma parimaks. Mis teeb Anete eriliseks? 

a) Ta oli võistlusel ainuke tüdruk   b) Ta osales võistlusel õpetajate teadmata 

c) Ta pole kunagi grammatikareegleid õppinud d) Ta räägib kogu aeg inglise keeles 

 

19. Võru linnas püstipandud jõulupuu tekitas kindlasti kõneainet ja elevust. Mis selle eriliseks 

tegi/teeb? 

 

 

20. Kes pälvis ajakirja Time aasta inimese tiitli? 

a) Donald Trump b) Angela Merkel c) paavst Franciscus d) Greta Thunberg 

 

21. Põllumehed tegid detsembris riigikogu liikmetele isikliku kingituse. Nimelistele kingitustele oli 

lisatud kiri „Mängi minuga, mitte toiduga!”, millega paluti tõsisemat suhtumist Eesti 

põllumajandusega seotud küsimustesse. Mis oli kingipaki sees? 



 

Vastused 

1. Mart Sander 

2. Sanna Marin, Soome peaminister 

3. c) kikkpoks 

4. Ragnar Klavan (mängib praegu Itaalias Cagliari meeskonnas, eelmised tööandjad on Inglismaalt, 

Hollandist ja Saksamaalt). 

5. „Mandariinid“ 

6. Hando Runnel 

7. Heino Elleri Muusikakool 

8. Faehlmanni mängivad võrdselt Priit Strandberg ja Hannes Kaljujärv 

9. b) u 2 000 000 

10. a) Viimsisse 

11. Tegu on Tartu kiirabiautodega. Masinate nimede osas saadi inspiratsiooni teenekate 

meditsiiniprofessorite, kiirabiarstide ja parlamendisaadikute nimedest. 

12. b) geeniteadus 

13. 6 minutit Postimehe andmetel, sõiduplaanis siiski 5 minutit 

14. Veiko Mölder külastas 365 päeva jooksul 391 artisti kontserti. 

15. Tegemist oli seinale teibitud banaaniga. 

16. President Kersti Kaljulaid. 

17. Boris Johnson 

18. c)  Ta pole kunagi grammatikareegleid õppinud. 

19. Tegemist on kaunistatud püramiidikujulise jõulupuuga, mis koosneb välikäimlatest. 

20. d) Greta Thunberg 

21. mängutraktor 


