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1. See mees sündis 17. detsembril 1947. aastal eestlase Jaan Pahlo ja Jekaterina Kvasnikova pojana. 
Esialgu pandi nimeks Nikolai Pahlo. Kui abiellus, siis võttis naise perekonnanime. 1994. aastal valiti 
esimest korda riigi parlamenti, oli riigi peaminister dets 2004 - jaan 2005 ja siis uuesti 2010. aasta 
märtsist kuni 2014. aasta jaanuarini. Mis perekonnanime mees abielludes võttis? 
 
 

2. 100 aastat tagasi olid rahvaarvult Eesti 4 suurima linna hulgas Tallinn 116 tuhande, Tartu 45 tuhande, 
Pärnu 22 tuhande ja Narva 21 tuhande elanikuga. Milline linn oli rahvaarvult 5. kohal (16 tuhat 
elanikku)? 
 
 

3. Robert Alan Eustace on ameerika arvutiteadlane, kelle ametinimetus on Senior Vice President of 
Knowledge at Google.  Alates 24. oktoobrist 2014 on tema nimel üks maailmarekord. Mis rekordi 
püstitas Robert Alan Eustace 24.10.2014? Eelmine rekord pärines aastast 2012 ja sai püstitamisel 
laialdast meediakajastust. 
 

 
4. Küsitav linn paikneb ühe Ameerika 

kuulsaima mäe, Pikes Peak, orus. Seal 
asub USA Lennuakadeemia (United States 
Air Force Academy), USA Olümpia 
Treeningkeskus (Olympic Training 
Center), USA Olümpiakomitee peakorter 
ja Ameerika Ühendriikide Antidopingu 
Agentuur. Linnas on toimunud ka viied 
maailmameistrivõistlused iluuisutamises, 
tõsi, viimati juba aastal 1975. Olulises 
osas leiavad küsitavas linnas aset 
seriaalide “Dr. Quinn”, “Stargate SG-1” 
ning filmide “WarGames” (1983) ja “The 
Prestige” (2006) tegevus. 2013. aasta 
aprillis avaldatud Põhja-Korea propaganda 
videos oli küsitav linn üks neljast võimalikust nimetatud raketirünnaku sihtkohast. Kahjuks ei 
suudetud videos linna asukohta kaardil täpselt määrata ning linna asukohaks näidati mingit suvalist 
kohta hoopis Louisianas.       
       

 
5. Kes on see tänaseks 40-aastane mees? Laul kõlab 2009. aasta ühe riigi teatud valdkonna parimate 

autasustamisel.  
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6. Kuramaa Hertsogiriik oli pindalaga 
23 000 km2 ja püsis hertsogiriigina 
1561-1795 a. Hiljem liikus Kuramaa  
Poola kolmanda jagamise käigus Vene 
impeeriumi kätte ja jätkas Kuramaa 
Kubermangu nime all. Seejuures tuli 
veel 15. märtsil 1918 Kuramaa 
Hertsogiriik pildile tagasi, kui 
Saksamaa tunnustas seda iseseisva 
riigina. Kuramaa Hertsogiriigi esimene 
pealinn oli Kuldiga, aga valdava osa 
ajast oli Kuramaa Hertsogiriigi 
pealinnaks see linn, kus on selline loss. 
Mis linnas asub selline loss? Tallinnast linnulennul 325 km.  
 

	  
7. Aadu Must, Vilja Laanaru (Savisaar) ja Mati Unt kandideerisid 1992. aasta Riigikogu valimistel ühe 

ja sama valimisliidu nimekirjas. Millise valimisliiduga oli tegemist? 
 

	  
8. Millised 2 riiki on Londoni elanike sünnipaikade arvestuses Suurbritannia järel 2. ja 3. kohal? 

	  
	  

9. Toodud foto on ühest 14. novembril 1930 esilinastunud 
Eesti mängufilmist „Vahva sõdur … …“, mille 
lavastajateks olid Theodor Luts ja Arnold Vaino. 
Viimane mängis ühtlasi ka pildil vasakul olevat 
meespeategelast, kelle nimi filmi pealkirjas olevates 
lünkades peaks olema. Pildil olevat naispeategelast 
mängis tema abikaasa Linda Vaino. Mis tuntud 
karaktereid Arnold ja Linda Vaino selles tänaseks 
kahjuks mitte säilinud linateoses kehastasid? 
 

	  
10. Tegemist on ühe tuntud joogiga, mida müüakse laialdaselt ka Eestis. Selle 

pudelil on tootjale 1938. aastal ametlikult omistatud vapp, millel on 
muuhulgas ladinakeelne moto, mis lubab, et tegemist on „kogu inimkonna 
sõbraga“. Mis joogist/kaubamärgist on jutt? (küsime konkreetset 
kaubamärki, ainult joogi liigi eest 1p ei saa). 
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11. Olmejäätmeid tekib Eestis inimese kohta keskmiselt 279 kg aastas. Euroopa Liidu keskmine on 
492 kg aastas. Eesti number on Euroopa Liidu väikseim. Mis riigile kuulub suurima prügitootja 
tiitel? (668 kg aastas, kõik andmed 2012 kohta) 
 
 

	  
12. Küsime laulu nime, mida nimetatakse esimeseks muusikaks, mida Kuu peal kuulati. Selle kirjutas 

1954. aastal Bart Howard ning originaalis esitas seda Kaye Ballard. Kuu peal kõlas see küll Quincy 
Jonesi aranžeeringus ning Frank Sinatra esituses. Connie Francis plaadistas 1963. aastal selle loo ka 
itaalia keeles pealkirjaga "Portami Con Te". Meie küsime aga selle loo inglisekeelset nime 
(originaalnime või alates 1963. aastast ametlikult kasutatavat nime, mille all on see ka rohkem tuntud) 
või eestikeelset otsetõlget. 
 

 
 

13. HSBC on varade mahult üks maailma suurimaid kommertspanku. 30.09.2014 seisuga oli grupi varade 
maht 2,2 triljonit eurot. Pangal on 6200 kontorit 74 riigis, töötajaid ca 250 tuhat. 45% laenudest on 
Euroopas, 35% Aasias, 13% Põhja-Ameerikas, 7% mujal maailmas. Panga nimes tähistavad tähed B 
ja C sõnu "Bank Corporation". Mida tähistavad tähed H ja S? (1 õige annab 1 punkti). 
 
 
 

14. Mille poolest on olümpiaajaloos oluline 1964. aasta Tokyo suveolümpial toimunud 
maanteejalgratturite meeskonnasõit? 
 
 

 
15. Mis nime kannab pildil näha olev NASA välja töötatav 

mehitatud kosmosesõiduk? Plaanide kohaselt suudab see 
pardale võtta 4 astronauti ning viia nad asteroidide ning 
Marsini. Samuti kasutataks seda aga ka Rahvusvahelise 
Kosmosejaama teenindamiseks. Esimene mehitamata 
katselend leidis aset 5. detsembril 2014 ning see kestis 4 tundi 
ja 24 minutit. Esimest mehitatud lendu oodatakse kõige varem 
2021. aastal. Sama nime kannab ka üks tähtkuju. 
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16. KLM on tuntud kui Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (Royal Dutch Airlines) 

Tuntud on ka KLM Line, millel ei ole Hollandi lennukompaniiga midagi ühist. Vihjeks niipalju, et 
KLM Line on osa millestki suuremast, mida tuntakse kui „ …….. five“. (NB! Punktiirjoonel olevat 
sõna vastuses ei küsita.) Mis on KLM Line? Abiks on ehk asjaolu, et tegemist on spordiküsimusega. 

 
17. Küsime pildil oleva maali autorit. Tegemist on ühe maailmakuulsa kunstniku varajase teosega 

aastast 1925. Antud kunstniku kalleim maal (mitte see, mis pildil) müüdi 2011. aastal Sotheby's 
oksjonil 22,4 miljoni USA dollari eest. Sellega oli tollal tegemist väidetavalt kalleima antud kunstniku 
poolt enim viljeletud kunstivoolu maaliga. 
 

 
 

18. See näitleja sündis 22. mail 1979 Honolulul, Havail. Isa iiri-poola ja ema vietnami päritolu. 
Mänginud sellistes kassafilmides nagu Mission Impossible III, Live Free or Die Hard ja Divergent 
(2014). Ta on ka juhtivas rollis arvutimängus Need for Speed Undercover, kus tema osa on 
föderaalagent Chade Linh. Võib-olla on tema tuntuim roll nimiosa TV sarjas Nikita. 
 

19. Kuidas nimetatakse ekstensiivset suurust, mis kirjeldab vaadeldava süsteemi erinevate võimalike 
juhuslike ümberpaigutuste arvu? 
 

20. The American Customer Satisfaction Index (ACSI) on USA ainus üleriigiline tarbijarahulolu uuring. 
Küsime ACSI järgi 2014. aasta USA vihatuima ettevõtja tiitli võitjat. Tarbijarahulolu mõõdetakse eri 
valdkondades ja küsitava ettevõtte kaks eri valdkonda saavutasid omal alal esikohad, olles 
üldnimekirjas esimene ja teine.  
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21. Mis mõisa peahoone on pildil? Mõis rajati 16. 
sajandi lõpus. Tänapäevani säilinud suur ja uhke 
mõisakompleks pärineb 20. sajandi algusest, mil 
mõisa omandas Nolckenite suguvõsa. Mõis riigistati 
1920. a. Pärast seda alustas häärberis tööd kool, mis 
asub seal tänaseni. Majanduskompleks läks 
riigimõisa käsutusse. 1940. a. sai riigimõisast 
sovhoos, mis lõpetas oma töö pankrotiga. Osa 
tootmishooneid läks osaühingutele, enamik 
mõisnikuaegseid tootmishooneid müüdi odavalt 
soomlastest ärimeestele, kes hoonete korras 
hoidmiseks midagi ette ei võtnud. Nüüdseks on vald 
hooned tagasi ostnud, enamik hooneid on renoveeritud ning leidnud uue kasutuse. 

 

22. See eelmisel aastal oma esimest juubelit tähistanud laulja, isa poolt Vene juudi päritolu mees, sai oma 
eesnime Korea sõjas hukkunud onu järgi. Ta on mitmekordne Grammy ja teiste muusikaauhindade 
laureaat. Tema keskkooli klassikaaslasteks olid muuhulgas hilisemad staarid kitarrist Slash, lauljatar 
Maria McKee ning filminäitleja Nicolas Cage. Tema esikalbum „Let Love Rule“ ilmus 1989. a ning 
jõudis USA plaadimüügi edetabelis 61. kohale. Oma esimese USA singlitabeli number 1 positsioonile 
jõudnud loo puhul oli ta produtsent ning esitajaks üks superstaarist naislaulja.  Alles seejärel (alates 
1991) välja antud albumite ja singlitega hakkas tema tuntus oluliselt tõusma, kuni jõudis 
superstaaristaatusesse. Kes on see mees?  

 
 

23. Viimaste USA osariikidena kaotasid 1998. aastal Lõuna-Carolina ja 2000. aastal Alabama osariigi 
põhiseadustest ühe punkti, mis keelas/piiras midagi. Oluliseks tähiseks selle piirangu kaotamisel oli 
1967. aasta kohtuasi Richard ja Mildred Loving vs. Virginia osariik. Mille piiramine kadus nende 
osariikide põhiseadusest vastavalt 1998. ja 2000. aastal? 
 
 

24. II maailmasõja järgne Euroopa varade jagamine sõja võitjate vahel vältas mõningatel juhtudel väga 
kaua aega. Näiteks Saksamaa ühe suurima ettevõtte IG Farbeni tütarfirma IG Chemie (hiljem muudeti 
ettevõtte nimi Interhandeliks) varade omaniku üle vaieldi kuni 1963. aastani. 1965. aastal toimus 
oksjon, kus müüdi IG Chemie USA varad (firma General Aniline & Film Corporation). 60% rahast sai 
USA, 40% Interhandel. IG Farbeni varade baasil moodustusid näiteks ettevõtted BASF, Bayer, 
Hoechst, AGFA jne. 1967. aastal omandas üks pank Interhandeli, kusjuures ostetava ettevõtte väärtus 
oli suurem kui sellel pangal endal. Mis pank omandas Interhandeli ja mille omakapital kasvas 1960-
1980. aastal 10 korda? Võibolla on abiks teadmine, et nimetatud pank sai 2014. aasta suvel umbes 
miljardi euro suuruse trahvi maksupettuse eest (prantsuse klientide raha ebaseadusliku varjamise eest). 
 
 

25. Millised 2 EL-i riiki on väikseima elanike tihedusega? 
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26. 2014.a Eesti parimate sportlaste valimistel valiti parimaks võistkonnaks epeenaiskond. Naiskonnad on 
triumfeerinud 1969. a-st valitavate parimate võistkondade seas 6 korral ja nendest 4 korral on selleks 
olnud epeenaiskond. Mis on ülejäänud 2 spordiala, mille naiskond on valitud Eesti aasta 
võistkonnaks? 

 
27. See keemiline element kannab numbrit 32. Avastajaks 

(1886) C. Winkler, kes algselt soovis selle nimetada 
neptuuniumiks, kuid tuli välja, et sellenimeline element 
oli juba olemas. Algul elemendil erilist kasutusala ei 
olnud, kuid pärast II maailmasõja sai sellest põhiline 
komponent pooljuhtide tootmisel. Sellest elemendist 
transistori leiutamise eest said J. Bardeen, W. Brattain 
ja W. Shockley ka 1956. a Nobeli füüsikapreemia. 
Siiski oli selleks hetkeks juba räni näol leitud parem 
materjal transistoride tootmiseks, mille järgi ka Silicon 
Valley nime sai. Viimastel aastatel on küsitav metall 
siiski sulamis räniga uuesti pooljuhtides kasutust 
leidnud. Muud peamised kasutusalad on nt 

fiiberoptilised seadmed, infrapuna öövaatlusseadmed.  

 
28. Kes on juuresoleval pildil nähtav meesterahvas? Ta elas aastatel 

1795-1891. Tegemist oli Venemaa ühe tuntud dünastia esindajaga, 
kellenimelist toitu ilmselt enamik siinseid mälumängureid söönud on. 
Aastatel 1839-1841 oli ta Venemaa siseminister. 1855-1863 oli ta 
tänaseks uuesti aktuaalse nimega piirkonna Novorossija ja Bessaraabia 
kindralkuberner.  

 
29. Selle 2009. aastal Markus Perssoni poolt asutatud ettevõtte nime võiks oma asukohariigi keelest  

tõlkida kui „vidin“. Kuigi ettevõte on noor, on see jõudnud luua arvutimängu, mis personaalarvutil 
mängitavate mängude seas on saavutanud müügiarvult kõigi aegade esikoha ning mobiilimängude 
seas 3. koha (edestades nt Angry Birds’i). Microsoft omandas ettevõtte novembris 2014 2,5 miljardi 
USA dollari eest. Nimetage ettevõtte nimi. 

30. Kes laulab? Küsitava artisti välja antud album In the Lonely Hour oli 2014. aastal Ühendkuningriigis 
läbimüügilt teine. See võitis 2014. a American Music Awards jagamisel Pharrell Williamsi ja John 
Legendi ees kategooria „Lemmik Pop/Rock Meesartist“. Enne albumi avaldamist 2014. a mais 
tunnistas ta avalikult, et on gei, kuna ta ei tahtnud, et hiljem arvataks, et ta on seda varjanud plaadi 
müügiedu saavutamiseks. (2p saab siis, kui kirjutada õigesti nii ees- kui perekonnanimi. Ainult 
perekonnanime õigesti vastanutele 1p).    
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31. Kuidas nimetatakse oodatavat ajahetke tulevikus, mil tehisintellekt jõuab inimintellekti tasemele 
ning seejärel ületab selle? Arvatakse, et pärast küsitavat ajahetke hakkab tehnoloogiline areng 
kulgema inimestele hoomamatul ning kujuteldamatul moel ning kiirusel. 	  
	  
	  

32. Mis riigiga on tegu? 
• Selle riigi valitsuses oli 2013. a lõpu seisuga 

rohkem USA ülikoolide doktorikraadidega 
ministreid kui USA enda valitsuses, mõnede 
andmete kohaselt ka rohkem kui ühegi teise 
riigi valitsuses; 

• See on polo-nimelise spordiala sünnimaa; 
• Riigi pealinna nimi tähendab tõlkes „soe 

nõlv“ või „soe kallak“; 
• Juurde on lisatud pilt riigi suurimast 

suusakuurordist, mis kuulub maailma 40 kõrgeimal asuva kuurordi sekka.	  
	  

	  
33. Sellel 1983. a fotol olev Saksamaa Roheliste partei noorpoliitik sai 

poliitikukarjääri alguses tuntuks sellise reljeefse väljaütlemisega nagu 
Bundestagi asepresidendile öeldud: „Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind 
ein Arschloch“ (vabas tõlkes: „Kui tohib, härra president, te olete 
s…pea.“). Samuti väljendas ta veel kuu aega enne Berliini müüri langemist 
vastumeelsust Saksamaa taasühinemise suhtes. Hiljem aga lihvis ta oma 
poliitilist stiili oluliselt ning jõudis välja kõrgemate poliitiliste 
ametipostideni. 2010. aastal omistati talle ka Maarjamaa Risti I klassi 
orden toetuse eest Eesti liitumispüüdlustele Euroopa Liidu ja NATO-ga. 
Kellega on tegu?  
 

 

34. Äsja möödus 2005. a jaanuari tormist 10 aastat. Kuigi Eesti aladel neid esinenud ei ole, siis on teada, 
et maailmas esineb nii orkaane kui taifuune, mis on mõlemad troopilised tsüklonid.  
Millal läheb orkaan üle taifuuniks ja harvematel juhtudel ka vastupidi? 

 
 
 

35. Meestel on kergejõustikus 24 olümpiaala, kuid ainult 3 alal on maailmarekordid püstitatud väljaspool 
Euroopat. 20. mai 1990 Los Angeles, 30. aug 1991 Tokyo ja 23. juuni 2012 Eugene (Oregon, USA). 
Mis alad? 
3 õiget annab 2p, 2 õiget 1p.  
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36. Kuidas kutsuti muinaspõhja/Skandinaavia sõdalasi, 
kes väidetavalt võitlesid pea kontrollimatus transilaadses 
vihahoos, mistõttu olid nad praktiliselt peatamatud (ei 
tundnud valu ega hoolinud vigastustest). See nimetus on 
säilinud muuhulgas tänapäevani inglise keeles. Nende 
sõdalaste kohta on muinasaegsetes saagades kasutatud ka 
nimetust Úlfheðinn, kes olevat olnud Odini „eriväelased“. 
Sama nime kannab mh ka üks Jaapani manga/animaseeria 
ning 1980. aastal välja antud Atari videomäng. Pildil 
kuvapilt nimetatud mängust. 

 
	  

37. See sõna tuleb kreeka keelest ja tähendab „inimesesarnane.“ Selle sõna kasutuselevõtt ulatub 19. 
sajandisse, kuid oma algses tähenduses kaotas see oma positsiooni sõnale „robot“. Sellenimeline firma 
asutati Silicon Valley’s Palo Altos oktoobris 2003 ning tänu sellele firmale sai see sõna ülemaailmselt 
tuntuks tänases tähenduses, kus see on laiatarbekauba osana igapäevases kasutuses. Mis sõna? 
 
 

38. Mis jõega on tegu? 1805 km pikk, algab Udmurtiast ning 
suubub Tatarstanis Volga jõkke. Ka Permi linn asub selle jõe 
ääres. Vihjeks võib öelda, et jõe järgi on nime saanud lähedal 
asuv autotööstus, samuti kannab sama nime (jõest sõltumatult) 
ka ühe teise piirkonna tuntud toit. 
 

 
 

	  
 

39. 23. novembril 2014 umbes kell 15 kohaliku aja järgi sisenes Fredrik Wikingsson Philadelphia 
muusikaakadeemia saali kuulama Bob Dylani kontserti. Mis tegi kontserdi eriliseks?  
 

	  
40. Aastaarvu küsimus:  

- belglane Camille Jenatzy sõidab elektriautoga esmakordselt kiirusega üle 100 km/h 
- norralane Johan Vaaler patenteerib kirjaklambri 
- Sing Sing vanglas hukatakse esimese naisena elektritoolil Martha M. Place 
- surevad Johann Köler ja vähemalt üks Johann Straussidest 

  



Jüri mälumäng  Jaanuar 2015 Krediidijuhtimine 

9 
 

 
 

41. 2014. a jalgpalli MM-l oli kõige rohkem mängijaid Inglismaa klubidest (119 mängijat), järgnesid 
Itaalia, Saksamaa ja Hispaania klubid (vastavalt 81, 78 ja 64 mängijat). Selles arvestuses 7. kohta 
jagas aga üks riik, mis MM finaalturniirile ei pääsenudki. Selle riigi klubide mängijatest oli 
finaalturniiri erinevates rahvuskoondistes kokku 26 mängijat. Mis riik? 

 
42. Selle laulja kodanikunimi on Efren Eugene Benita. Tema emakeeleks on haruldasevõitu papiamento 

keel. Ta on trummari ja taustalauljana teinud koostööd selliste artistidega nagu The Drifters, Tom 
Jones, Billy Ocean, Jose Feliciano, The Platters. Mis nime all tunneme teda aga meie? 

 
43. Viimastel nädalatel on uuesti laiemalt hakatud rääkima Kreeka 

võimalikust lahkumisest euroalast, millega tõuseks tuhast Kreeka 
endine rahvusvaluuta drahm. Siinkohal aga küsime, milline 
rahvusvaluuta oli Kreekas käibel enne drahmi aastatel 1828-1832 
Kreeka riigi taassünni ergutamiseks iseseisvussõja ajal, asendades 
Ottomani impeeriumi raha nimega kurus. Küsitav valuuta jagunes 100 leptoniks. Tänapäeval on käibel 
ka põhimõtteliselt sama nimega virtuaalraha, mis on küll oma liigikaaslase bitcoiniga võrreldes 
tunduvalt ebapopulaarsem. 

 
44. Kuidas nimetatakse pildil olevat iguaanlaste sugukonda kuuluvat Kesk-Ameerika ürgmetsades 

elutsevat sisalikku? Antiikses ning keskaegses 
kirjanduses omas samanimeline ning üsna sarnane elukas 
hoopis kurjakuulutavamat kuju, keda kirikuisa Augustinus 
pidas roomajate kuningaks ning Plinius Vanema sõnutsi 
on ainuüksi tema pilk tappev ja temast jääb järele mürgise 
lima rada. See kurjakuulutav elukas sai ka ühe surmapatu 
(kiima) sümboliks ning süüfilist nimetati tema mürgiks. 
Moodsas kirjanduses esineb ta Harry Potteri teostes, kus 
Harry ta Gryffindori mõõgaga tapab. Kreeka keeles 
tähendab tema nimi „väike kuningas“. 

 

45. Mis sadam on pildil? Sadamat hakati 
rajama 1930. a paiku ja see tohib vastu 
võtta kuni 40 m pikkusi laevu. Kai 
pikkus on 108 m ning sadama pindala on 
2,33 ha.  
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46. Mis on ainus spordiala, millel on olümpiamängudel osalemiseks kehtestatud maksimaalne lubatud 
vanus? Vihjeks, et see ei ole jalgpall. Alates 1996. aastast on jalgpallis lubatud 3 võistlejat, kes võivad 
olla ka muldvanad.  
 

 
47. Eesti populaarseimaks laulude aastaedetabeliks võib ilmselt lugeda Raadio 2 Aastahitti, mille võitjad 

selgusid just läinud aasta lõpus 21. korda. Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel esindanud Tanja 
„Amazing“ sai seal 26. koha. Kuna võistlus soosib eelkõige aasta teises pooles ilmunud lugusid, mis 
kuulajatel paremini meeles, siis pole nii taha jäämine midagi erakordset. Ainult 3 Eestit Eurovisioonil 
esindanud laulu on jõudnud Aastahiti esikolmikusse, korra esimesele, korra teisele ja korra 
kolmandale kohale. Nimetage nende laulude pealkirjad. 3 õiget annab 2p, 2 õiget 1p. 

 
48. See roog pärineb Põhja-Hiina piirkonnast juba Mingi dünastia aegadest (1368-1644). Antud roa teeb 

eriliseks toorme kasvatamise, maitsestamise, küpsetamise ja serveerimise viis. Traditsioonilised 
küpsetamise viisid on kas suletud ahjus, mida köetakse eelnevalt alkoholi tootmisest üle jäänud sorgo 
kõrtega või ümaras rippahjus elaval tulel, mida köetakse virsiku- või pirnipuu puiduga. Seda 
serveeritakse rohelise sibula varte, kurgi ja magusa oa kastmega, mis kõik keeratakse aurutatud 
pannkoogi sisse.  

 

49. Küsitav taim (ldn k Rubus idaeus) kuulub roosõieliste sugukonna 
muraka perekonda. Taim on looduslikult levinud Lääne-, Kesk- ja 
Ida-Euroopas, Siberis, Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Taime 
lehekesed on terava tipuga, piklik-munaja kujuga, ebakorrapärase 
saagja servaga. Õied on valged, umbes 1 cm läbimõõduga, 
koondunud väikesearvuliselt õisikutesse. Taime vili on 
bioloogiliselt määratluselt koguvili. Varre eluiga kestab kaks aastat. 
Teisel aastal vars viljub ja siis kuivab. Taime kasutatakse 
ravimtaimena paistetuse alandajana ning sellest tehtud kompress 
leevendab silmapõletikku. Viljad sisaldavad vähesel määral 
salitsüülhapet, millel on higistamaajav toime.  

 
50. 11. jaanuaril 2015 anti välja viimatised Kuldgloobuse auhinnad 

(Golden Globe Awards). Parima võõrkeelse filmi kategoorias 
kandideeris ka Eesti film Mandariinid. Auhinna aga viis selles 
kategoorias koju Vene film „Leviathan“ (Левиафан). Küsime selle 
filmi lavastajat, kes on muuhulgas 2003. aastal lavastanud filmi 
„Tagasipöördumine“ (Возвращение), millega võitis ta Veneetsias 
Kuldlõvi auhinna, ning 2011. aastal „Jelena“ (Елена), mis võitis 
Cannes’i filmifestivalil zürii eripreemia.  
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Jüri	  mälumäng	  14.01.2015	  –	  Krediidijuhtimine	  
Vastused	  
	  

1. Mõkola	  Azarov	  

2. Valga	  

3. Kõige	  kõrgemalt	  taevast	  alla	  hüpanu	  (highest-‐altitude	  free	  fall	  jump):	  41	  419	  m.	  Kui	  eelmise	  
rekordiomaniku,	  Felix	  Baumgartneri,	  2012.	  aasta	  hüpet	  oli	  võimalik	  vaadata	  reaalajas,	  siis	  Eustace’i	  
hüpe	  laialdast	  kajastust	  ei	  saanud.	  Vaba	  langemise	  absoluutsed	  pikkus-‐	  ja	  kiirusrekordid	  jäid	  
Baumgartnerile,	  sest	  Eustace	  kasutas	  drogue	  langevarju	  (väikest	  varju,	  mida	  kasutatakse	  lennukist	  
väljahüppel,	  peamiselt	  stabiliseerimiseks).	  	  

4. Colorado	  Springs,	  Colorado	  

5. Roman	  Šebrle	  

6. Jelgava,	  Läti	  

7. Kuningriiklased	  

8. India,	  Poola	  

9. Joosep	  Toots	  ja	  Raja	  Teele.	  Filmi	  pealkiri	  “Vahva	  sõdur	  Joosep	  Toots”	  

10. Ballantine’s	  viski	  

11. Taani	  

12. Fly	  Me	  To	  The	  Moon	  (esialgne	  nimi	  „In	  Other	  Words“)	  

13. Hong	  Kong,	  Shanghai	  

14. Esmakordselt	  dopingukontroll	  olümpiamängudel	  

15. Orion	  

16. Krutov-‐Larionov-‐Makarov,	  tuntud	  N.Liidu	  ja	  CSKA	  jäähokimeeskonna	  ründekolmik.	  Osa	  Russian	  Five	  
esimesest	  versioonist.	  Hilisem,	  teine	  Russian	  Five	  koosnes	  Detroit	  Red	  Wingsi	  1997.	  aastal	  Stanley	  Cupi	  
võiduni	  aidanud	  venelastest.	  Esimesest	  versioonist	  olid	  nö	  alles	  Larionov	  ja	  Fetissov.	  Uued	  mehed	  
Konstantinov,	  Fjodorov	  ja	  Kozlov	  

17. Salvador	  Dali	  

18. Maggie	  Q	  (Maggie	  Denise	  Quigley	  või	  Margaret	  Denise	  Quigley)	  

19. Entroopia	  ehk	  korrastamatus	  

20. TWC	  (Time	  Warner	  Cable),	  esikoha	  sai	  TWC	  Internet	  service	  (internetiteenus)	  ja	  teiseks	  halvim	  oli	  TWC	  
pay	  TV	  service	  (tasuline	  televisiooniteenus)	  

21. Mooste	  

22. Lenny	  Kravitz	  

23. Rassidevaheline	  abielu	  

24. Union	  Bank	  of	  Switzerland	  (UBS)	  

25. Rootsi	  ja	  Soome	  
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26. Korvpall	  (1983.a.	  Tartu	  Riikliku	  Ülikooli	  naiskond),	  käsipall	  (1978.a.	  Tallinna	  Näidislinnuvabriku	  
naiskond)	  	  

27. Germaanium	  

28. Aleksandr	  Stroganov	  (Александр	  Строганов)	  

29. Mojang.	  Küsimuses	  mainitav	  mäng	  on	  Minecraft	  

30. Sam	  Smith	  

31. Tehnoloogiline	  singulaarsus	  

32. Iraani	  Islamivabariik	  

33. Joschka	  Fischer	  

34. Kui	  tsüklon	  ületab	  180.	  meridiaani,	  mis	  eraldab	  Maa	  läänepoolkera	  ning	  idapoolkera.	  Tsüklonit	  
nimetatakse	  orkaaniks	  Vaikse	  ookeani	  kirdeosas	  (ja	  Atlandi	  ookeanis)	  ning	  taifuuniks	  Vaikse	  ookeani	  
loodeosas.	  

35. Kuulitõuge	  (Randy	  Barnes,	  1990,	  Los	  Angeles,	  23,12	  m),	  kaugushüpe	  (Mike	  Powell,	  1991,	  Tokyo,	  8,95	  
m),	  kümnevõistlus	  (Ashton	  Eaton,	  2012,	  Eugene,	  	  USA,	  9039)	  

36. Berserk	  või	  berserker.	  Inglise	  keeles	  on	  sõna	  „berserk“,	  mis	  tähendab	  nö	  „ära	  pöörama“,	  „hulluma“.	  
(Jaapani	  manga/anime	  on	  Berserk	  ning	  Atari	  videomängu	  täpne	  nimi	  on	  Berzerk.)	  

37. Android	  

38. Ka(a)ma	  jõgi.	  Selle	  järgi	  nimetatud	  autotööstus	  on	  KaMAZ	  

39. Oli	  ainus	  külastaja.	  Tegemist	  oli	  finaalosaga	  Rootsi	  filmiprojektist	  Experiment	  Ensam	  (Experiment	  
Alone),	  mis	  koosnes	  kuuest	  osast:	  Stand	  UP,	  Karaoke,	  Konferens,	  Nöjesfält	  (lõbustuspark),	  Utekväll	  
(õhtu	  väljas).	  Tegemist	  oli	  PAFi	  nimelise	  ettevõtte	  promokampaaniaga.	  

40. 1899	  

41. Türgi	  

42. Dave	  Benton	  

43. Fööniks	  

44. Basilisk	  

45. Piirissaare	  sadam	  

46. Poks	  

47. “Once	  In	  A	  Lifetime”	  (2000	  –	  Ines,	  I	  koht),	  “Rändajad”	  (2009	  –	  Urban	  Symphony,	  II	  koht),	  “Kuula”	  (2012	  
–	  Ott	  Lepland,	  III	  koht).	  Pärast	  mängu	  avastasime	  vea	  küsimuse	  püstitusel,	  õige	  on	  lisaks	  ka	  veel	  
„Kaelakee	  hääl“	  (1996	  –	  Maarja-‐Liis	  ja	  Ivo	  Linna,	  II	  k.)	  

48. Pekingi	  part	  

49. Harilik	  vaarikas	  

50. Andrei	  Zvjagintsev	  (Андрей	  Звягинцев)	  


