
 

 Mälumäng nr 8 

 

1. Eesti riigile palju kuulsust toonud ID-kaart on kujundatud üldiselt kenasti sinist ja musta 

värvi tekstiga helehallil taustal, pisut leidub ka hõbedast ja kuldset sära. Aga üks oluline 

sümbol on Varro Vooglaiu mõttekaaslaste meelehärmiks lausa lillakat tooni värvitud.  Kes 

või mis on ID-kaardil lilla?  

 

 

2. Järjekord ehk ei ole oluline, tähtis on, et kõik on kohal, nagu „Õllesummerilgi“. Järjest 

loe: Doktor, Õnneseen, Aevastaja, Unimüts, Ninatark. Kes puuduvad rivistuselt? 

 

 

3. See üle 2500 km pikkune jõgi, mis Aleksander Suure aegadel kandis nime Oxos, saab 

alguse Afganistanis Hindukuši mäestikust, suundub läbi Pamiiri mäestiku ja Kesk-Aasia 

kõrbete ning suubub lõpuks ühte väga nukra tulevikuga veekogusse. Ega selle jõe enda 

tervis pole ka kiita, sest oma asukoha tõttu on tema säng korduvalt muutunud nii looduse 

kui eelkõige inimese tahtel - vett on arutul hulgal suunatud nii tohututele puuvillaväljadele 

kui ka hüdroelektrijaamadesse. Mis jõgi?  

 

 

4. Kolme pildi vahel seoseid luues saab tuletada ühe lõunapoolkeral asuva 5,07 km² 

pindalaga kurikuulsa minevikuga geograafilise objekti nimetuse. Praegusel ajal tegutseb 

seal muuseum, mille interjööri näete keskmisel pildil.   Mis paik? 

 

                
 



5. Kaks muheda olekuga ameerika juuti on saanud kuulsaks Olavi Pihlamäe sõnul 

hämmastava tulemuslikkusega. Nende kahe mehe sulest pärinevad: kolm filmimuusika 

Oscarit (Academy Award for Best Original Song )võitnud laulu: „Buttons and Bows“, 1948; 

„Mona Lisa“, 1950; "Whatever Will Be, Will Be” (Que Sera, Sera, Ei me ette tea), 1951 . 

Lisaks ei lähe mööda ühtki jõuluaega meilegi armsaks saanud lauluta “Silver Bells“ 

(Jõulukell), 1956. Loetelu võiks veelgi jätkata. Kes on need kaks piltidel? 

 

  

 

6. Möödunud suvel meenutati vähemalt Eestis üsna aktiivselt 25 aasta tagust kolme Balti 

liiduvabariigi ühist suurettevõtmist Balti ketti. Peaorganisaatoriteks olid siis loomulikult 

kohalikud rahvaliikumised: Eestis Rahvarinne, Leedus Sajudis, Lätis .... 
Mis oli Läti rahvaliikumise nimi?  (väike abistav vihje – tõlgi lihtsalt Rahvarinne läti keelde) 

 

 

7. Piltidel on mõned Tartus tegutseva Eesti kapitalil põhineva ettevõtte tootenäidised. 

Endine Naha- ja Jalatsikombinaat kandis aastatel 1990-1994 nime RAS ELKAR, alates 7. 

veebr. 1994 tegutsetakse praeguse nime all.  

Tõeline „kullaauk“ avanes pärast Eesti astumist NATO-sse, sest 2007.a. alates hakkasid 

eestimaiseid saapaid kandma kümned tuhanded Saksamaa ja Norra, hiljuti ka 

Ühendkuningriigi ja Rootsi sõdurid.  2012.a. suvel õnnestus endale piiri taga nime teinud 

firmal lõpuks võita ka Eesti Kaitseväe poolt välja kuulutatud riigihange, seni marssis meie 

vägi Sloveenias toodetud „kirsavoides“….      Mis firma? 

  
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_for_Best_Original_Song
http://en.wikipedia.org/wiki/Whatever_Will_Be,_Will_Be_(Que_Sera,_Sera)
http://en.wikipedia.org/wiki/Whatever_Will_Be,_Will_Be_(Que_Sera,_Sera)


8. Termin suitsiid on meile kahjuks kõigile tuntud – oleme ju sel alal maailmas 5 „edukama“ 

hulgas. Aga palun selgitage, mida tähendab mõiste ÖKOTSIID?    
 

 

9. Lõbusad näod, kas pole? Üks pilt on pärit Wikipediast, teine Jedipediast.   Kes on 

piltidel? (2 nime) 
 

      

 

 

 

10. Eesti teatri- ja telemaastikul on aktiivselt tegutsemas kaks näitlejat, kelle ühine 

perekonnanimi langeb kokku mitme Rooma paavsti nimega. Esimene sellenimeline paavst 

oli ametis aastatel 140-155 ja seni viimane, järjekorranumbriga XII,  1939-1958. Mis 

nimi?  
 

  

 

11. See Rapla p..e mängis eelmisel hooajal 

Itaalia meistriliigas ja sai mõnes mängus loetud 

minutiteks platsilegi. Käesoleval ajal on taas 

Eestis Alexela meistriliigas jahtimas medalit 

talle ja tema sõpradele kauni hellitusnime 

andnud Andres Sõbra juhendatavana.   Kes? 

 
 

 

12. „Uusi bände tekkis sel ajal Tallinnas paar tükki päevas. Järjekordse muusikalise projekti 

isikkoosseis sõltus suuresti sellest, kellega parajasti Varblase kohvikus ühe laua taha 

sattusid istuma. Enamik toonastest veinipudeli ääres sündinud orkestritest lagunes juba 

sama päeva õhtuks ühegi proovini jõudmata. „Kuule teeme bändi!“ asendas neil kid-are-

united päevadel tere-kas-ma tohin-teie- lauda-istuda-viisakust“ Mis teos ja kirjamees? 

 



13. 21.mail 1994 toimunud pidulikul üritusel lausus avasõna Eesti tähtsate ürituste 

avasõnade veteran Mikk Mikiver.  

Paljutähenduslik „SÕNA SEOB,“ on eestlastele loodetavasti igaveseks jäädvustatud. Kus, 

millisel kujul?  
 

 

14. Kahemeetrise spordimehe teenistuslehel on Euroopa juuniorite, Maailma juuniorite, 

Euroopa täiskasvanute meistritiitel, maailmameistrivõistluste ja olümpiamängude hõbedad. 

Peale Eesti meistritiitli on veel kolme riigi tšempion. Olnud ka rahvuskoondise peatreener. 

Kes? Vihjeks võib öelda, temaga ühte perenime kandis armastatud kirjanik ja näitekirjanik 

ning siit mitte kaugel asunud kolhoos. 

 
 

 

 

15. Hispaanias Sevilla lähedal sündis 1469.a. ühte moslemiusku peresse poiss nimega Juan 

Rodrigo Bermejo, kes oma koduküla järgi sai hiljem hüüdnimeks Rodrigo de Triana. Just 

seda nime kandes tõi ta oma üsna ekstreemsel tööpostil kuuldavale ajaloolise röögatuse, mis 

pole küll päris 100% dokumentaalset tõestust leidnud, aga vähemalt Sevilla rahvas on talle 

püstitanud ausamba, millel on kirjas, et see oli mees, kes esimesena …..   Mida ta tegi?  (Ei 

saa siiski märkimata jätta, et ühe ajaloolise rahva järeltulijad ja ka mitmed teadlased talle 

seda au küll omistada ei taha).  
 

 

 

16. Aasta tagasi, just neil päevil - 7. mail läks Lõuna-Eestis sagedusel 91,8 MHz 

esmakordselt eetrisse uus raadiojaam peatoimetaja Madis Millingu juhtimisel. Tegevus 

lõppes aga juba 23. mai õhtul. Kui teate, mis oli selle raadiojaama nimi, saate 2 punkti. 

Kui ei tea, aga põhjendate, miks see nii lühikest aega tegutses, teenite 1 punkti. 
 

 

17. Maailma esimese võrokeelse laulupeo Uma Pido ettevalmistamisel 2008. aastal, otsiti 

uusi talente loodavasse meeskoori. Tegutsevatesse kooridesse mittekuuluvad kandidaadid 

pidid talendijahil esitama üht prantsuse rahvaviisil põhinevat laulukest, mille rahva 

südamesse ja suureks laulis Kalmer Tennosaare konfereerimisel Jan Roosaar ise. Kästingul 

astus teiste seas üles ka mitmekordne minister, riigikogulane ja europarlamendi saadik Ivari 

Padar. Edukalt, vaatamata koorijuht Heino Pehki ja klaveri saatnud maestro Andres Määri 

pinnimisele. Mis laulu mehed laulsid? Neile, kes ise kooris ei osalenud, või ei ole juhtunud 

nägema dokumentaalfilmi „Meeste tee lauluni,“ vihjeks - sama nime kannab üks Laheda 

valla ettevõte. 



18. Tartu Ülikooli kodulehel on pikk nimekiri üle 130 nime, nendest inimestest, kes on 

andnud nõusoleku käesoleval õppeaastal tegutseda tuutorina. Sellised nimekirjad on olemas 

arvatavasti enamuses kõrgkoolides üle maailma.   Mis on tuutori tegevuse põhisisu? 

 

 

 

19. Käesoleva aasta aprilli algul oli Soome telekanalil Nelonen esmakordselt eetris 

kohtingusaade. Meilgi populaarsetele Maamees otsib naist, Üksikvanem otsib kaaslast, 

sisult sarnanev meelelahutusprogramm kogus juba esimeste saadetega erinevatel 

hinnangutel rohkem või vähem kui miljon televaatajat korraga. Varem on sama formaadiga 

saade olnud Prantsusmaal, Saksas, Hollandis jm. Kord nädalas eetris olev programm on 

andnud kõneainet veel ka seetõttu, et kolmikutesse koondatud peategelased on kogu eetris 

oleku aja tavapärasemast erineval moel. Mis on saate nimi? Meiegi ajakirjanduses 

kajastamist leidnud sarja nime Soomes saate tuletada ka piltidelt. 

 

    

 

 

20. Südamlikult mehine või mehiselt südamlik duett „Nimetule neiule“ Hans Hindpere ja 

Priit Aimla sulest.  Esitajad olid aastaid partneriteks nii estraadilavadel kui teleekraanil, aga 

laulmine polnud nende põhitegevuseks.  Kes laulavad?  (2 nime) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vastused:  
1. Suitsupääsuke 

2. Toriseja ja Häbelik 

3. Amudarja 

4. Robbeni saar 

5. Jay Livingston ja Ray Evans 

6. Tautas Fronte 

7. AS Semelin 

8. Keskkonnanuritegu 

9. Timo Soini; Rugor ”Boss” Nass 

10. Pius 

11. Martin Jurtom 

12. ”Musta pori näkku” ja Mihkel Raud 

13. Emakeele ausambal Kadrinas 

14. Vilde (Raimonds pildil) 

15. Nägi Ameerikat ( karjus ”Maa! Maa!) 

16. Sõduri FM; töötas Eesti Kaitseväe suurõppuse ”Kevadtorm” ajal 

17. Põdra maja 

18. Esmakursulaste vabatahtlik juhendaja-abiline. 

19. Aadam otsib Eevat 

20. Ervin Abel ja Mart Pärna 

 


