
Tuntud mälumängur Ove Põder võitis Mälugigant 2022 karika, sest ta orienteerus paremini 

Vana-Rooma küngaste vahel. 

16. aprillil kogunesid Pirita Vaba Aja Keskuse Peeglisaali mälumängurid, et võtta osa juba 

XVIII korda toimuvast Hardi Tiiduse Memoriaalist „Mälugigant 2022“.  

Seekord oli võistlejaid kokku 22. Pärit olid nad Harjumaalt, Tallinnast, Järvamaalt, Viljandist 

ja Tartust.  

Esitati 100 + 1 küsimust (kuna tekkis esikoha jagamine, siis tuli esitada lisaküsimusena üks 

loetelu küsimus). Küsimuste koostajateks olid nagu tavaliselt Annie Rist (Pirita VAK) ja 

Peeter-Erik Kubo ning Jaan Loide (Mälumänguliit). Mängu juhtisid teeneline kohtunik Eduard 

Rihm, Jaan Loide ja Peeter-Erik Kubo. Meil on niisugune traditsioon, et ainsana „soolo-

vastuse“ andnud võistleja saab ühe lisapunkti (2 + 1) ja auhinnaeseme (firma Tespi OÜ filmi 

DVD).  

Kes annab vähemalt 3 soolovastust, saab „Nooleviskaja“ kuju  (Gravex Balti poolt). Seekord 

tuli välja anda kaks „Nooleviskajat“, sest mängija Toivo Lodjak vastas neli korda, Ove Põder 

viis korda üle saali ainsana. Ühe „soolovastuse“ andsid Jevgeni Nurmla, Lauri Tammerand ja 

Indrek Salis. Kokku oli „soolovastuseid“ üllatavalt palju- 12.  

Mälugigandi võistlus koosneb 10 eriteemast, igas teemas on 10 küsimust.  

Ove Põder oli nelja teema võitjaks (geograafia, kunst, film ja ajalugu).  Samasuguse tulemuse 

sai Indrek Salis, kes võitis ka neli teemat (Teadus-Tehnika, Keel ja Kirjandus, Naine ja Mees). 

Sporditeema võitis Lauri Tammerand. Vägiteoga sai hakkama loodusteadlane Toivo Lodjak, 

kes võitis üliülekaalukalt looduse teema 24 punktiga (vastas ära kõik küsimused, kusjuures 

neljale andis üle saali „soolovastused“). See on meie kõigi aegade rekord alates 2003 aastast.  

Mängu normaalaeg lõppes järgmise seisuga: esikohta (I-II) jagasid Ove Põder ja Indrek Salis 

101 punktiga, pronksmedalil oli kindlalt tuntud teadur Andres Allpere (78 punkti).  

Neljandaks tuli meie eduka debütandi medali saanud Andreas Argus (74 punkti).  

Viies oli Hugo Tang (73 punktiga), kuues Jevgeni Nurmla (70 punktiga). Esikümnes olid veel 

Arvo Kreegipuu, Toivo Lodjak, Lauri Tammerand ja Alar Särgava. Lisaküsimusena esikoha 

selgitamiseks tuli antiigiteemaline küsimus, kuna see oli olnud Hardi Tiiduse lemmikteemaks. 

Küsiti Antiik-Rooma ajaloolisi seitset küngast. Loetelu küsimuse võitis Ove Põder ja saavutas 

sellega kolmanda võidu meie turniiril.  Seekord teiseks jäänud Indrek Salis on eelnevalt 

tulnud üheksal korral Mälugigandi karika võitjaks. 

Ka seekord jagati erimedaleid. Parima naisvõistelja medali sai Beatrice Marlene Metsaorg 

(Tartu Ülikool). Veterani 60 + medali võitis lisaks üldpronksile Andres Allpere. Parimaks 

nooreks oli Georg Metsaorg Tallinnast. Fair-play medali sai Jevgeni Nurmla Tallinnast, kes 

vahepeal leidis, et tal on liiga palju punkte.  

Mälugigant 2022 karikad ja medalid oleme saanud algusest peale (2003) Gravex Balti OÜ-lt. 

Täname kõiki, kes meie mängu toetasid. Nendeks olid Eesti Olümpiakomitee, Gravex Balti 

OÜ, Altia Eesti AS, Tespi OÜ, graafik Illimar Paul ja kirjastused Äripäeva Raamatuklubi, 

Ühinenud Ajakirjad, Allecto, Koolibri, Eesti Raamat, Postimees.  

 

Soovime kõigile tugevat tervist ja päikesepaistelist suve! 

 

Annie Rist ja Peeter-Erik Kubo 



 


