
MÄLUMÄNG  nr 2     (Korraldaja A
3
) 

 
 

1. Kes on pildil ja kellena me teda tänasel päeval tunneme? (1+1 punkti) 
 

 
 

2. Pildil olev kass Nutmeg on eriline oma vanuse poolest. Kui vana ta on? (+/- 3 aastat 2 punkti, +/- 
5 aastat 1 punkt) 

  
 

3. Kuidas nimetatakse teed Piritalt Vana-Vastseliinasse? 
 

4. 2003. aastal otsustati nende kasutamine valitsuse tasandil ja tänaseks (seis august 2016) ongi 
neid teadaolevalt vähemalt 22 ühikut kasutusse võetud. Küsitavad on 2750 mm pikad, 250 mm 
läbimõõduga, ümara vormiga, mustvalge kujundusega ja segimineku vältimiseks kindlalt 
nummerdatud. Ettevaatlikult käituvad huvilised võivad neid leida õige mitmel pool Eesti piires 
(ehkki sekelduste vältimiseks seda pigem ei soovitaks). 

 
5. Esimesed teated liikusid neist 1950ndatel aastatel ja arvukamaks muutusid need 1970ndate 

aastatel Inglismaal, ehkki mõned väidavad, et juba keskaegsetes ja vanemateski ajalooallikates 
leidub infot, mida võib tõlgendada vihjetena nende olemasolule. Küsitaval nähtusel on 
loodusteaduslikke, bioloogilisi, geoloogilisi, esteetilisi, õiguslikke, müstilisi, religioosseid ja 
filosoofilisi aspekte. Selle kõige lahti harutamine on väljakutse, mis on huvipakkuv mõistatus 
laiemale avalikkusele, kohustuslik aga ekspertidele ja skeptikud ütlevad üldse, et tegu on 
pettuse või äärmisel juhul kunstiga. Mis nähtus? 



 
6. Pildil on Super Victor - poisike, kes on oma olemuselt üldiselt rõõmus ja aus, armastab sporti 

teha ja loodab kunagi isegi saada heaks sportlaseks. Esialgu Victoril nime polnud, kuid 
rahvahääletuse tulemusena ta selle sai. Aga tegelikult on ta hoopis ühe suuremat sorti 
ettevõtmise maskott. Mis ettevõtmisest on jutt? 

 
 

7. Kui … mahl 2000. a oktoobris turule tuli, oli AS’il ÖSEL kaks eesmärki: pakkuda eestimaist 
kvaliteetmahla ning luua konkurentidest selgelt eristuv tootesari. Millisest mahlabrändist on 
jutt? 

 
 

8. Milline eripära oli ühine järgmistel andekatel kirjanikel: Hans Christian Andersen, Agatha 
Christie, F. Scott Fitzgerald, Lewis Carroll, John Irving? 

 
 

9. Mis toimub iga liigaasta novembri esimesel teisipäeval pärast esimest esmaspäeva? (Ei toimu 
kuu esimesel päeval) 

 
 

10. Kes on pildil?  
- Sündinud 3. detsembril 1948 Birminghamis 
- Kuulsuse saavutas heavy metal ansambli solistina, kuid on edukas olnud ka sooloartistina 
- Tema hüüdnimedeks on Godfather of Metal ja Prince of Darkness  
- Aastal 2007 esines Eestis 
- Abielus Sharoniga, üheskoos on neil 3 last. Varasemast abielust on tal veel 2 last. 
- 2000ndate aastate alguses oli tal oma reality saade. 

 
 

11. Venelastele         , sakslastele Eierschwamm või echter Pfifferling, soomlastele keltavahvero 
ja inglastele chanterelle või girolle. Kuidas nimetavad seda eestlased? 

 

 

12. Mis on maailma pindalalt suurim (2,7 mlj km²) merepiirita riik? 



 
 

13. Pildil olev pärineb elusloodusest ja on selle 1000 kordne suurendus. Mis on pildil? 

 
 

14. Enne jalgpalli suurvõistlusi peavad riikide koondised tegema lõpliku mängijate ülesandmise 
(The official list of … players) turniirile ehk meeskondade koosseisud lähevad lukku. Mitmest 
mängijast see nimekiri võib koosneda ehk mitu mängijat saab iga koondis turniirile kaasa võtta? 
(täpne vastus 2 punkti, +/- 1 mängijat 1 punkt) 
 
 

15. Küsitav vili (Allium sativum) olevat olnud olulisel kohal juba Vana-Egiptuse püramiidide 
ehitajate söögilaual ning Egiptus kuulubki selle vilja suurimate kasvatajate hulka maailmas. Vili 
on leidnud rohket mainimist rahvapärimuses, Homeros nimetas seda lehkavaks roosiks, mõnel 
pool on seda kutsutud vene penitsilliiniks, eestlased aga on seda kutsunud ka tõusurohuks ning 
purokeseks. Tegu on suisa omalaadse imerelvaga ja enesekaitsevahendiga, mis on leidnud 
arvukat mainimist populaarkultuuris. Ja kui nüüd otse öelda, on meil kõigil sellest viljast oma 
arvamus. 
 
 

16. Kes on pildil? 
- Sündinud 30. juuli 1947 
- Näitleja ja poliitik 
- Kuulsaks sai kõigepealt sportlasena ja hiljem märulinäitlejana 

 
 
 
 
 



17. Seda kõikehõlmavat, et mitte öelda suisa kosmiliselt nimetatud iga-aastast tiitlit, mida 
tegelikult jagatakse siiski igati maiste kriteeriumite põhjal, hakati välja andma 1952. aastal ja 
esimesena pälvis selle Armi Helena Kuusela Soomest. Meie põhjanaabrite juurde rändas tiitel 
veel 1975. aastal, mullune võitja oli aga Stuttgardis sündinud, kuid Filipiine esindanud Pia 
Wurtzbach. Mis tiitlist on jutt? 

 
 
 

18. 1850. a. saatis üks Preisi salateenistuse agent Londonist Berliini järgneva sisuga ettekande: “ Ta 
elab tõelise boheemlasest intelektuaali elu. Pesemine, kammimine ja pesuvahetamine on asjad, 
mida ta harva teeb ning talle meeldib end purju juua. Kuigi ta sageli päevade kaupa logeleb, 
töötab ta teinekord ööd ja päevad väsimatu kannatlikkusega. Ta ei pea magamaminemisel ega 
ärkamisel kindlatest kellaaegadest. Sageli on ta öö otsa üleval, heidab siis riietega sohva peale 
magama ja magab õhtuni, laskmata end segada ülejäänud maailma asjatoimetustel?” Kelle 
kohta kirjutati nii? 

 
 

19. Näete pildil ühte hoonet/1880ndatel ehitatud lauta, mis ajalooliselt kuulus Põlva kihelkonna 
ühe mõisa juurde. Meie küsime, et mis mõisa juurde pildilolev hoone kuulub ja mis asutus asub 
hoones tänasel päeval? (1+1 punkti) 

 
 
 

20. Kuuldav muusikapala on “Honolulu öö”. Küsime lauljat ja ansamblit? 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mälumängu vastused 07.11.2016 
 

1. Georg-Rene Maksimovski, presidendi abikaasa 
2. 31-aastane kass 
3. Palverännutee (kultuurilooliste vahepeatustega rada Pirita kloostrist Vana-Vastseliina 

piiskopilinnuseni, raja loomise algatajaks oli ühiskonnategelane Lagle Parek koos Pirita kloostri 
sõpradega) 

4. Piiripostid 
5. Viljaringid 
6. Jalgpalli EM 2016 
7. Aura mahl 
8. Need kirjanikud olid kõik düslektikud e vaeglugejad. 
9. USA presidendivalimised 
10. Ozzy Osbourne 
11. Kukeseen 
12. Kasahstan 
13. Mesilase astel 1000 korda suurendatud  
14. 23 jalgpallurit (nendest 3 on väravavahid) 
15. Küüslauk 
16. Arnold Schwarzenegger 
17. Miss Universum 
18. Karl Marx 
19. Väimela mõis, Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER 
20. Tarmo Pihlap ja Palderjan 

 
 


