Mälumäng
Postimehes jaanuaris 2020
1. Kui suur on Tartu linnakirjaniku toetus kuus?
a. 500 €
b) 800 €
c) 1000 €

2. Millest jutustab tekstiilikunstnik Anu Raua uus vaip?
Fotol vaiba autor oma vaibaga.

3. Jaanuari alguses tähistati Palamuse Kihelkonnakoolimuuseumis „Kevade“ filmi sünnipäeva.
Mitu aastat tagasi see film valmis?
4. OÜ Tuuletraal avab Liivi lahel avamere tuulepargi. Lisaks tuulikutelt saadavale elektrienergiale
plaanitakse veel midagi. Kas
a) koguda adru
b) luua elupaik hüljestele c) kasvatada merikarpe
5. Kes on valitud 2020.aasta linnuks ja loomaks?

6. 2. jaanuaril 2020 tähistati Tartumaal Luunjas elanud kuulsa eesti poeedi 130 sünniaastapäeva.
Kes oli see poeet?
a) Friedebert Tuglas
b) Henrik Visnapuu
c) Johannes Semper

7. Mis tööd teeb igapäevaselt Postimehes Urmas Nemvalts?
a) Karikaturist
b) Kolumnist
c) Toimetaja

8. „Tere, tüdrukud ja poisid! Mina olen teie uus sõber. Ja nimeks on mul….” Nii alustas 60 aastat
tagasi tänaseni ilmuv lasteajakiri, mille peatoimetajaks on praegu Ilona Martson. Mis ajakirjast
Postimehes sünnipäeva puhul kirjutati?

9. Ajaleht Postimees sai jaanuari lõpus uue peatoimetaja ja vastutava väljaandja Mart Raudsaare.
Peatoimetaja pealkirjastas arvamusküljel ilmunud 1. kommentaari järgmiselt: „Meie kuningas
on….” Kes?

10. Jaanuaris oli Tartu noortel teist aastat järjest võimalus anda hääl Tartu noortevolikogu
valimistel. Kui vana pidi olema, et häält anda?
a) 13
b) 14
c) 15
d) 16

11. Eesti tähistas suurejooneliselt Antarktika avastamise 200. aastapäeva, nt korraldati merereis, anti
välja kaheeurone mälestusmünt. Kes avastas Antarktika ja kuidas on ta seotud Eestiga?

12. Tema karjääri jäävad märkima numbrid 33 643 punkti, 7047 lauapalli, 6306 resultatiivset söötu
ja 24, legendaarne number tema seljal. Kes?

13. Eesti muusikaauhindade jagamisel anti välja 18 auhinda. Kes
said enim auhindu?

14. Jaanuari lõpp tõi Eesti spordile rõõmu: lisaks Anett
Kontaveidi ja Kelly Sildaru edule said eestlased pärast 11 aastat
laskesuusatamise MK-etapil poodiumile astuda. Kes?

15. 19. jaanuaril algas Hiina kalendri järgi uus aasta. Kui eelmine aasta oli kollase sea aasta, siis
millise looma aastat tähistatakse 2020?

16. Jaanuaris puhkes skandaal briti kuningaperes. Miks?

17. Vabavõitluse suur staar Conor McGregor tegi ajalugu, lõpetades kohtumise Donald Cerronega
väga kiiresti. Kui kiiresti sooritas McGregor tehnilise nokaudi?
a) 2 minuti ja 40 sekundiga
b) minuti ja 40 sekundiga
c) 40 sekundiga
18. Jaanuaris esilinastunud Jaan Tootseni uus dokumentaalfilm räägib loodusest ja sellest
loodusmehest. Kellest?

19. Mis ühendab järgmisi isikuid: Martin Järveoja, autosportlane, Siim Valmar Kiisler, ÜRO
keskkonnaassamblee president 2018-2019, Enn Lust, keemik, akadeemik, Tartu Ülikooli professor,
Maarjo Mändmaa, hoolekande edendaja, endine riigiametnik, Lavly Perling, endine riigiprokurör,
Kristjan Port, ausa spordi edendaja, tervise- ja sporditeadlane, Tallinna Ülikooli professor, Ott
Tänak, autosportlane?

20. Just see tõlkija ja luuletaja sai Tartu linnakirjanikuks.

Vastused
1. c) 1000 €
2. Tartu rahust
3. 50
4. c) kasvatada merikarpe
5. Aasta lind on tuttpütt ja aasta loom on nahkhiir.
6. b) Henrik Visnapuu
7. a) Karikaturist
8. Täheke
9. ...lugeja
10. b) 14.
11. Fabian Gottlieb Benjamin von Bellingshausen, kes oli Saaremaalt pärit baltisaksa meresõitja.
12. Kobe Bryant, korvpallur, kes hukkus 26.01.2020 helikopteriõnnetuses.
13. Anna Kaneelina (4) ja nublu (2 individuaalselt ja 2 koostöö eest).
14. Rene Zahkna ja Regina Oja saavutasid paarissegateatesõidus 2. koha.
15. Metallrott.
16. Prints Harry ja tema abikaasa Megan otsustasid loobuda tiitlitest ja kolida Kanadasse.
17. c) 40 sekundiga.
18. Fred Jüssi.
19. President tunnustas neid kõiki teenetemärgiga: kõik said Valgetähe III klassi teenetemärgi.
20. Carolina Pihelgas.

