
Mälumäng nr 6 küsimused 

 
1. Need Gustav Suitsu luuleread on kirjutatud ühe tuntud Eestis asuva 

mälestusmärgi jalamile. Mis mälestusmärgi jalamilt need luuleread leida võib? 

„Tõsta lipp! 

See aja käänul 

Tunnistagu tuulte väänul 

Üle maa ja vee ja tee: 

Tund tulnud vannet vandu, 

Et ei iial enam andu 

Ikke alla rahvas see.“ 

  

2. 1921 aasta sügistalvel viidi Petserimaal läbi aktsioon, mis hõlvas umbes 50 000 

inimest. See toimus valitsuse poolt 4. aprillil 1921 välja antud määruse täitmiseks. 

Enamik sealseid elanikke suhtus sellesse heakskiitvalt. Mis toimus? 

 

3. Järgneva soneti autor on nooruses olnud tubli kaugushüppaja, tulnud 

noorteklassis isegi Eesti tšempioniks. Hiljemgi olnud kergejõustikuga väga lähedalt 

seotud. Kes on see vahepeal militaarse kõlaga ametit pidanud juhtival kohal töötav 

lembelüürik? 

Mu hingekammipilli viimse piina 
end murrad lõpuks prõksatades lahti. 
Näen läbi lume mullusuvist prahti 
pead tõstmas jälle - nagu süümepiina... 
Kui pudel hapuks läinud vahuviina 
pean puhvetkapi tolmund serval vahti, 
su südamesse kestma salamahti 
jään katkestatud piljardipartiina. 
Me armuasemeid, neid pühapaiku 
üks tillukene tüütu tusatuju 
neis pärastlõunais otsib ometigi. 
Su sängiveerel keset päikselaiku 
jääb muistse armastaja marmorkuju 
end silmadega suruma su ligi. 
 
4. 1948.aasta Londoni olümpiamängudel sai soomlased Paavo Aaltonen, Veikko 

Huhtanen ja Heikki Savolainen hakkama meeldejääva sportliku saavutusega. Omavahel 

jagati individuaalalal kuldmedalit. Kolme mehe võrdseks tulemuseks oli 38,70. Millisel 

spordialal nad sellise tembuga hakkama said? 

 

5. Esimesed kaasaegsed olümpiamängud leidsid aset 1896.aastal Ateenas. Seal said 

Kreeka mehed oma esimese olümpiakulla. Naised pidid veel aastakümneid ootama. Mis 

aastal toimusid olümpiamängud, kus esimene Kreeka naine võitis kuldmedali? Sellega 

tuli toime Paraskevi (Voula) Patoulidou. 

 



6. Parlamentaarne küsimus. Näete pilte ühest raskejõustikuperest. Vanaisa tuli 

mitmekordseks Eesti meistriks 1950.aastatel, tema pojal meistritiitlid tulid 70-

ndate lõpul- 80-ndate algul ning noorim meestest teeb mehetegusid praegu, olles 

tulnud 3-kordseks Eesti meistriks. Nimetage nende ühine perekonnanimi? 

 

 
 

 

7. Maailmas kuulub eestlastele praegu kaks panka, üks Eestis [*** Pank, asutatud 

1999] ja teine välismaal [*** Eesti Ühispank, asutatud 1954, personal 15 inimest]. 

Mõlemas on tagatud eestikeelselt kaasaegsed teenused. Küsitud on 

kommertspanku, seega Eesti Pank ei sobi . Millised pangad? Täitke lüngad. 

 

8. Londoni 1937a jäähoki MM  turniiri finaalkohtumine Suurbritannia ja Kanada 

vahel kujunes väga konfliktseks. Kui kohtunik eemaldas mängust kaks kaklejat, 

hakkas möllama ka publik, keda ei suutnud rahustada ei kohtunik, korraldajad 

ega politsei. Lõpuks õnnestus see ühe võtte abil , mis on suurvõistlustel sootuks 

teise eesmärgiga. Mis võte(tegu) see oli?  

 

9. Teodors Kirsis oli lõunanaabrite tuntuim alpinist. Ta vallutas kõik Nõukogude 

Liidu üle 7000 m mäed, 1995 alistus Mount Everest. Millise riigi kõrgeimal, 

(Lõuna-Alpides asuval)3754 m tipul ta aga hukkus 2003.aastal? 

 

10.  Millist lippu ja vappi näete fotodel? (vastus on mõlemale ühine) 

 



11.  Milline fakt ühendab järgmisi jalgpallureid: Otman Bakkal, Branislov  Ivanovic,  

Giorgio Chiellini? 

 

12.  Pildil olev mees on sündinud 1972.aastal Tallinnas. Tema isa on Eduard ja 

vanaisa tähistas eelmisel kuul 90-ndat hällipäeva. Kes on Antoni vanaisa? 

 

 
 

13.  Pedagoogikarjäär võib olla üsna hilise algusega. 66-aastaselt kutsuti see Viljandi 

pensionär Tallinnasse lavakunstikateedrisse ehk Panso- kooli õpetajaks. Seal koolitas ta 

näitlejaid 17 aastat. Kes oli see eakas pedagoog? 

 

14.  28.juulil 1983 tehtud fotol paneb peigmees pruudile, kes kolme aasta pärast 

omandab kõrghariduse hispaania filoloogina, sõrme abielusõrmuse. Nüüdseks on 

jäädvustatu ilus minevik. Kes on pildil varju jäänud peigmees? 

 

15.  1965 vahetas Sven Olof Gunnar Johansson (eluaastad 1931-2011)perekonnanime 

Johansson oma kodulinna nimeliseks. 1989 valiti mees Rootsi kõigi aegade parimaks 

jäähokimängijaks. Mis nime all on see mees rohkem tuntud? Vastuseks sobib ka üks 

mööbliese. 

 

16. Kõigil huvilistel (eriti suguvõsauurijatel) on võimalus internetis lugeda Eesti 

arhiivides säilitatavaid kommunikantide registreid ehk nimekirju. Kes on 

kommunikandid? Neid leidub üksjagu tänapäevalgi, kuigi tunduvalt vähem kui varem. 

 



17. 2006.aastal toimus see velotuur viimast korda. Start anti Linzist ja lõpp-punktiks 

oli Hannover. Võitjaks tuli Ciampaolo Cheula. 1948.aastal oli selle tuuri esimesena 

võitnud August Prosinek. Mis velotuur ? 

 

18.  Kes (1944-1978)? See Vormel 1 sõitja osales 1970-1978 ja võitis 10 etappi. Ta 

sattus õnnetusse Itaalia Grand Prix stardis Monzas. Tema seisundit ei peetud 

eluohtlikuks, kuid järgmisel hommikul suri ta rasvaemboolia tõttu. Rootsi Riksdag 

keelas pärast seda Rootsi territooriumil need võidusõidud. 

 

19.  ICU, IFC, ACU, NCA – need on vaid mõned organisatsioonid, mis 

koordineerivad seda sportlikku tegevust. Tänapäeval seostame seda peamiselt naissooga, 

kuid 19.sajandi viimasel veerandil tegelesid sellega ainult mehed. Ameerika päritolu 

harrastus on nüüdseks muutunud globaalseks. Suuresti aitas tegevuse levikule kaasa 

2000.aastal linastunud film Bring It On (Las käia!). Millega on tegu? 

 

20. Vene-Jaapani sõda (1904-1905) oli esimene suur sõjaline konflikt 20. sajandil. 

Vene impeerium soovis omale uut sadamalinna Vaikses Ookeanis, kuna Vladivostok 

töötas ainult soojal ajal. Hiina laenas Vene Impeeriumile sadamalinna Kollases meres. 

Jaapani Impeerium oli samuti huvitatud antud piirkonnast ja osapoolte võimetus 

poliitilise lahenduseni jõuda resulteerus sõja puhkemisega, kus Jaapan ründas 

esimesena Vene laevastikku mainitud sadamalinnas. Tänapäeval kuulub antud linn 

Hiinale ja kannab nime Lüshunkou (alates 1960). Mis nime kandis see sadamalinn 

varajasemalt? Tinglikult võib sama paiga ka Eestist leida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vastused: 
1. Vabadussõja võidusammas Tallinnas Vabaduse väljakul. 

2. Perekonnanimede panek. 

3. Sven Mikser. 

4. Sport-e. riistvõimlemine (hobusel). 

5. 1992. 

6. Seim (Georg, Alar, Mart). 

7. LHV; Toronto. 

8. Hakati hümni mängima. 

9. Uus-Meremaa. 

10. Torgu Kuningriik. 

11. Luis Suarez on kõiki hammustanud. 

12. Karl Vaino. 

13. Karl Ader. 

14. Vladimir Putin. 

15. Sven Tumba. 

16. Armulaual käinute nimekiri. 

17. Rahutuur. 

18. Bengt Ronnie Peterson = Ronnie Peterson. 

19. Cheerleaderid (kisakoor, ergutuskoor). 

20. Port Artur. 

 

 


